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GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS.

/

Sessão cm 15 de Junho.

PltESIDENDIA DO Sn. VISCONDE DE BAEPENDY.

Simmario.— Expediente.—Ordem do dia.—liem da capella de
Itambé. Discurso do Sr. Ilenriques. Adopção. Estrada de
ferro de D. Pedro II. Discursos dos Srs. Dantas, Augusto de
Oliveira, Teixeira Júnior, e Pacheco. Adiamento.— Pen-
sHo. Approvaçiio.— Vencimentos de empregados. TotaçUo.—
Resposta d falia do throno. Discursos dos Srs. Teixeira Ju-
nior, e Paranhos. Votaçüa.

A's 10 % horas da manhãa, feita a chamada o achando-se
presentes os Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto, Pe-
reira Pinto, Salathiel, J. Marcondes, Cunha Mattos, Bulcão,
Mendes da Costa, Pedreira, Pacheco, Souza Leão, Villela
Tavares, Costa Pinto, Teixeira Júnior, barão do Mauá,
Bretas, Tobias de Aguiar, Almeida Pereira, Cerqueira
Leite, Ilenriques, Athaide, Ilermogenes, Benevides, Gavião
Peixoto, Sá o Albuquerque, Augusto de Oliveira, Luiz
Carlos, Silveira Lobo, César, Ferraz da Luz, Tobias Leite,
Gonçalves da Silva, Landulpho, barão de Porto-Alegre,
André Bastos, barão de Camaragibe, Rego Barros, Beljfôrt,
Silva Miranda, Paiva, Rodrigues dos Santos, Cunha Fi-'
gueiredo, Sérgio Macedo, Fiusa, Cândido Mendes, Salles,
Paranhos, F. Õctaviano, Pinto de Campos, Paranaguá, Do-
mingues, Fernandes Vieira, Gomes de Souza, Alcantara
MachadoBorges Fortes, Nebias; Monteiro de Barros,
Aguiar, Maduieira, Felippe de Arauj o, e Baptista Monteiro,
abre-se a sessão.

Lê-se e approva-se a acta da antecedente.

Deprás de aberta a sessão comparecem os Srs. Agarão e
Mello, 

pio^o 
Velho, J. de Mendonça, Augusto Chaves, An-

tunes de Campos, Araújo Jorge, Brandão. Nabuco, Tos-

r^MlPaí- f°'j^VÍ0; 
Süvino, Silva Campos, Martinho,

íwL p"íi°: 
Mendonça, Arauj o Lima, Dantas, Augusto

Corrêa, Pauhno, Iorres-IIomcm, Pereira Franco, Cruz
Machado, Barbosa, Pederneiras, Serra Carneiro, Barros Pi-
mentçl, Behsario, Pinto Lima, Costa Moreira, Delfino de
Almeida, Peixoto de Azevedo, Fausto, Castello Branco,
Fernandes da C.unha, Santa Cruz, barão de S. Bento Car-
rão, Franco de Almeida, Bezerra Cavalcanti, Viriato' Coe-
lho de Castro, Jaguaribe, Lima e Silva, e Brusque. 

'

O Sr. lo Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Um officio do Sr. ministro do império, communicando fi-
car o governo inteirado da decisão tomada pela camara ftcer-
ca da eleição do 3» districto da provincia de S. Pedro do
Sul.— Inteirada.

Outro domesmo Sr. ministro, remettendo o officio dopre-
sidente da província de Minas, propondo a duvida se os eup-

plentes ou substitutos dos empregados de que faz menção o
art. 1» § 20 do decreto n. 843 dc 19 de Setembro de 1855,
são comprehcndidos na disposição delle, quer se achem ou
não em exerÇicio no tempo da eleição; c remettendo igual-
mente o parecer do conselho de estado a tal respeito, com
o qual houve por bem S. M. o Imperador conformar-se.—A'
commissão de constituição.

Outro do mesmo Sr. ministro, reenviando o requerhnen-
to dos empregados da directoria e administração do correio
da cGrte, pedindo augmento do vencimentos, com a compe-
tente informação do governo.—Aquém fez a requisição.

Outro do Sr. ministro da fazenda, enviando informado o
requerimento dc Antonio Teixeira Alves, reclamando con-
tra o ordenado que lhe marcou o tliesouro como solicitador
aposentado da thesouraria de Minas.—A quem fez nrequi-
sição.

Uma representação da camara municipal do termo de
Cabrobó, comarca da Boa-Vista, de Pernambuco, contra o
projepto n. 80 do 1856, offerecido pela commissão de esta-
tistica, propondo a ereação do uma nova provincia na»
margens do rio de S. Francisco. — A' commissão de esta-
tistica.

Tres mais, um da camara do termo de Capim-Grosso, pro-
vincia da Bahia, o duas das camaras de Ouricury, o Boa-
Vista, do Pernambuco, contra o mesmo projecto. Vão
todas â commissão de estatística.

Um requerimento do Francisco Goulart Horta, snbdito

portuguez, pedindo para ser naturalisado cidadão brazileiro.
— A' commissão do constituição,

O Sr. Gomes dk Souza (pela ordem):—Sr. presidente,
levantei-me para reclamar contra a omissão de alguns apar-
tes que dei ha dou» dias , quando fallava o nobre deputado

pelo Rio de Janeiro , e que entretanto não forão publicados
no Jornal do Commercio.

Em outra qualquer occasião ou não tomaria o trabalho de
fazer semelhanta reclamação; porém , tratando-se de uma

questão de muita importancia, como i a quo se refere á
instituição de bancos , á qual se prende a attenção do publi-
co do Rio de Janeiro e a dopaiz inteiro, e importando esses
apartes^ a expressão de minha opinião sobre essa matéria,
assentei que devia apresenta-los de novo para que não se
creia que mudei do opinião, ou que se deu outra qualquer
razão.

O Sr. Presidente : — Os apartes de que trata o nobre
deputado não forão reproduziaos com exnctiduo ?

O Sr. Gomes de Soiza : — Forão inteiramente suppri-
midos.

O Sr. Presidente : — Entendo que os tachygraphos não
têm obrigação de tomar apartes, porque bâo contrários ao
regimento. Se o nobre deputado reclama contra a. omissão
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de alguns apartes, não me parece isto regular, sendo sêmen-
te admissível a reclamação quando os apartes são tomados
com inexactidão.

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

BENS DA CAPELLA DO ITAMBÉ.

Continua a 3a discussão do projecto n. 1, deste anno,
relativo ao encapellado de Itambé, conjunctamente com as
emendas apoiadas.

O Sr. Presidente : — Tem a palavra o Sr. Ilenriques.

O Sr. Henriques :—Sr. presidente, havendo offereeido
conjunctamente com dous de meus nobres collegas uma
emenda ao projecto que se discute, corre-me a obrigação de
sustenta-la.

O projecto em discussão determina que o produeto dos
bens pertencentes ao encapellado de Itambé seja applicado
em favor dos hospitaes de caridade das províncias de Per-
nambuco e Parahyba, na proporção dos bens situados em
cada lima dessas províncias. A minlia emenda altera essa
disposição...

O Sn. Paes Barreto : — E altera mal.

O Sn. IIenbiqi-es :—....propondo que dous terços do pro-
dueto desses bens sejão applicados aos hospitaes decarida-
de de Pernambuco, e um terço aos da Parahyba.

0 Sn. Augusto de Oeiveira : — E' um arbítrio.

O Sn. Henriques : — Creio, Sr. presidente, que a emen-
da funda-se em justiça e tem a favor a equidade.

0 Sr. Paes Barreto : — Ao contrario.

O Sr. Hekriqees : —Na enumeração feita pela commissão
no projecto originário do3 bens pertencentes ao encapellado
de Itambé , se inclue um engenho denominado S. João
Baptista, e uma sorte de terras, situados ambosna província
da Parahyba. Esses bens são, portanto, parte integrante
daquelle encapellado. Ora, se em Pernambuco são claros, e
se aclião bem definidos os limites e confrontações das diffe-
rentes propriedades ahi situadas e pertencentes ao Itambé.
o mesmo se não dá na Parahyba ; ali os limites e confron-
taçõfes dos bens pertencentes áquella capclla estão na maior
escuridão possível; esse estado de cousas, porém, não parte
de facto da Parahyba, mas sim e unicamente da grande
dificuldade, ou antes impossibilidade em que se achava o
ultimo administrador de curar do melhoramento dos bens
ali existentes, de administra-los mesmo de um modo regu-
lar, porque toda a sua attenção era absorvida pela admi-
nistração dos que tinhão em Pernambuco a sua situação.
Daqui resulta que, tendo-se de proceder, em observancia
das leis citadas no projecto, ao reconhecimento e verifi-
cação dos bens que a capella de Itambé possue 11a Para-
liyba, nunca serão elles encontrados na mesma extensão e
valor que tinhão ao tempo da instituição da capella ; o
seu produeto será portanto muito inferior, e certo o pre-
juizo da Parahyba; entretanto que o mesmo não acontece-
ri a respeito de Pernambuco, cujos bens merecerão toda a
solicitude e desvelos do ultimo administrador, e devem

produzir por isso mesmo um preço avultadissimo.
Temos, portanto, que liaveria uma injustiça manitesta

para com a Parahyba se os seus interesses fossem sacrifi-
cados; porque o ultimo administrador, curando sô de Per-
nambuco, abrio mão, deixou á revelia e ao abandono o en -

genho e terras que o Itambé possuo naquella província.
O Sr. Paes Barreto : — Onde está o sacriíicio ?

O Sr. IIenriqees : — Está no prejuizo que a Parahyba
deixaria do soffrer se não fosse essa grande parte de terras
e propriedades que o Itambé possue em Pernambuco ; e que
fez< concentrar nellas toda a attenção e solicitude do
ultimo administrador, etrouxe o abandono das propriedades
da Parahyba. •

O Sr. Nareco : — Porque não se propõe a acçãc neces-
saria para chamar esses bens ?

O Sr. Henriqves:—Mas que despezas isso não occasio-
liaria? E depois, noNestado em que as cousas seachão, o no-
bre deputado- afiança que seria favorável o resultado? Não
de certo.

O Sr . Paes Barreto;—E' a mesma cousa cm Pernambuco.

O Sr, Qenriqces Já mostrei que as cousas ahi correrão

differentemente. E' um principio reconhecido em direito
de que quem dá causa ao damno deve resarci-lo. A justiça
pede portanto que Pernambuco indemnise á Parahyba a
difTerença de valor em que seus interesses prejudicárão à,
minha província, e que terá de realisar-so por occasião da
liquidação dos bens de Itambé.

{Cruzuò-se apartes.)

O Sn. Presidente : — Attenção !

O Sr. IIekriqces : — Mas essa falta ou descuido não pro-
veio, como eu reconheço, do negligencia, ou obstinação do
administrador, foi filha da difficuldade em queelle se achou,
por causa dos bens situados em Pernambuco, de curar con-
vementemente dos da Parahyba....

Uma voz : — Logo não houve descuido.
O Sr. Henbiques : —... difficuldade tanto maior quantosendo os bens de differente natureza, reclamavão providen-cias também differentes; e erão além disto situados em

grande distancia, e em diversos districtos da mesma provin-era, e mesmo em provincias diversas.

O Sr. Paes Barreto : — Que razão esta !
O Sr. IIe>riqef.s : — O nobre deputado se admira, por-

que ella o mcommoda. Não posso, portanto, convir em que
os interesses do único hospital de caridade que possue a
Parahyba sejão sacrificados aos interesses dos de Pernam-
buco, cujos recursos são muito superiores aos da minha
província. •

O Sn. Paes Barreto ; — São sacrificados!

O Sr. Augusto de Oliveira dá um aparte.

O Sn. IIejímqiies : — Porque, como disse,'a attenção do
ultimo administrador, as providencias que lhe cumpria dar
sobre a Parahyba, erão absorvidas pelas que reclamava Per-
nambuco....

O Sr. Paes Barreto : — Não é razão.

O Sn. Henrtques em damno manifesto da Parahyba.
O Sr. Augusto re Oliveira : — E não confia o nobre de-

putado na justiça de sua província?
0 Sr. IIekriqces : — Confio muito; mas não posso ser

surdo aos interesses de minha província ; e nem deixar de
clamar contra qualquer prejuizo que haja de resultar-lhe.

(lia um aparte.)

Demais, se o 
produeto dos bens do encapellado de Itambé

devem ser applicados aos hospitaes de caridade de Pernam-
buco...

OSr. Paes Barreto : — Não se vai pedir cousa alguma
á Parahyba.

0 Sr. IIenriqees :— .... pelo principio da situaçãodos
bens estabelecido na lei de fi d« Novembro de 1827 ácerca
dos legados pios não cumpridos, invocado pelo. nobre de-
putado por aquella província, que deixou ha pouco o minis-
terio da justiça, a meâma razão se dá para que seja esse?
produeto partilhado em favor dos estabelecimentos de cari-
dade da provincia, porque alguns dos engenhos do enca-
pellado estão situados em pontos equidistantes da Parahyba
e Pernambuco. Se pois prevalece em favor de Pernambuco
o iirgumeiito deduzido da situação dos bens, em que se fun-
damenta'a lei ácerca dos legados pios, supposto não sejão o
mesmo que capella..,.

O Sr. Naueco : — E' o mesmo que ônus pios.
O Sr. IIenriqi.es : —Perdoe, nãoé o mesmo; porque na

capella ha sempre um vinculo estabelecido pelo instituidor,
e os legadoB pios podem existir sem essa condição.

(Cruzão-se apartes,)

O Sr. Presidente : — Attenção !

O Sr. Herriques : — Não vejo portanto razão para que
a situação dos bens aproveite só e exclusivamente a Per-
nambuco, quando ella favorece igualmente a causa da Pa-
rahyba, e lhe dá direito incontestável a uma partilha
razoavel do produeto do Itambé.

(Ha um aparte.)

Se o que venho de dizer não é procedente, como querem
os nobre3 deputados, então, senhores, o produeto da capella
de Itambé não pide pertencer nem aos hospitaes de cari-
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dade da cidade do Recife, nem aos da Parahyba,^ mas aos

dos districtos em que os bens dessa capella estão situa-

dos , porque assim o declara a lei de 6 do Novembro de 1827.

O Sr. Paes Barreto : — LA não lia hospital.

O Sr. Htnriqi.es : — Mas lia estabelecimentos de carida-

de, que é a mesma cousa. Além disto, eu devo observar que

se dão a respeito da Paraliybaas mesmas condições de afiei-

çõese svmpathias a que igualmente recorreu o nobre depu-

tado por Pernambuco a quem me referi. Pernambuco e Pa-

rahyba constituem uma só e a mesma família (apoiados e ri-

metas); os Pernambucanos e Paialiybanps vivem ligados

pelos poderosos e estreitos laços do commcrcio, da vizinlian-

ça, do pareutesco.

O Sr. Paes Barreto (rindo-se) : — Esta razão <5 bem

achada.'

O Sr. Henrique»;—Se pois as affeições c sympathias ser-

vem de argumento para applicar-se aos estabelecimentos de

caridade da cidade do Recife o produeto de bens de uma

capella situada em grande distancia delia, esse argumento

deva aproveitará Paraliyba. (Continuüo as risadas.)

O Sr. Paes Barreto:—Então & para admirar que o no-
bre deputado esteja em divergencia.

0 Sr. Henriques :—Não estou em divergencia. Pelocon-

trario estou fallando de inteiro accordo com os principies
enunciados pelos nobres deputados, que, comaeu, susten-

tão o projecto; applico á Pai ahyba o que os nobres depu-

tados querem para Pernambuco; quero justiça ; quero .essa

equidade a que os nobres deputados têm recorrido.

O Sn. P\rs Barreto:— Pois dê-se-llie metade dos bens.

O Sn. Henriques :—Metade não; setia isso injusto, pois

que não posso desconhecer que a maior parte dos bens do

encapellado se aclião situados mais proxiinamente á cidade

do Recife do que A da Parahyba.

(Ha alguns apartes.)

O Sr. Paes Barreto : — O que tem a praça com o hos-

pitai ? Ao contrario essa circumstancia mostra que haverá
maior concurrencia de necessitados para o hospital de Per-
nambuco.

(Ha outros apartes.)

O Sr. Presidente .— Attenção !

O Sr. Henriques : — 11a ainda uma outra razão de squi-
dade ; e ó que Pernambuco como que abunda em estabeleci-
meníos de caridade. (Riso.) Os nobres deputados, cavalheiros
e generosos como são, deverião ser por 

isso os primeiros a
apadrinhar a causa da minha província. (Apoiados e risadas.)

O Sr. V. Tavares : — Em Pernambuco lia um só hos-

pitai de caridade.

0 Sr. Hlnriques :—Mas ha outros estabelecimentos de

caridade, o que^vem dar na mesma cousa ; entretauto que
na Paraliyba existe um único !

O Sn. V. Tavares-.—Mas a culpa não é nossa.

O Sn. Heis ri qles :— E o nobre deputado por Pernambu-
co, que foi muito digno presidente de minha província, bem
sabe quae» são as suas forças e recursos.

([Ia um aparte.)

Creio portanto, Sr. presidente, que os argumentos dos
nobres deputados favorecendo, como favorecem, a causa
de sua provincia, protegem igualmente a da Parahyba.

O Sr. Paes Barreto : — Estó enganado ; os seus éque
nada provão.

0 Sn. Henrique» :—Sr. presidente, em opposição aopri-
meiro artigo do projecto faltou na ultima sessão o nobre de-

putado pelo Maranhão, apresentando-nos dous argumen-
tos: lo, a necessidade de se ouvir o governo, por Í3so que pela
lei de 15 d-! Novembro de 1829 se determinou que se appli -

casse á caixa de amortização o produeto da alienação da«
capellas vagas ; 2o, que 03 bens de que se trata são da Igre-

ja, e uma vez admittida alegislào do Concilio Tridentino
a assembléa geral não pôde dispor dos bens do encapellado
de Itambé sem intervenção da mesmalgreja.

O primeiro argumento parece que não pôde proceder.
O governo fui ouvido a respeito do projecto, e não oppfiz
consideração alguma. E'isso o que consta de um aviso di-

rigido ácamara pelo finado Sr. maiquez do Paraná a res-

peito do projecto em discussão....

O Sr. Cândido Mendes: — Oppondo-sc. v

O Sr. Henciiques : — Parece que não se oppôz.

O Sr. Cândido Mendes : — Leia o discurso e veja.

O Sr. IIenriques : — Quanto á applicação dada pola lei
ao produeto de semelhantes bens á caixa de amortização, a
assembléa geral ú competente para alterar aquella disposi-
ção , e providenciar de novo sobre os bens das capellas calii-
das em commisso como entender em sua sabedoria; e nem eu
vejo que possamos receiar da regularidade da caixa da
amortização em suas importantes funcç">es pela applicação
differente estabeleeida 110 projecto aos bens da capella de
queelle trata; porquanto, sendo, como são, rarissimos entre
nós os commissos cm que cabem as capellas, mal ostaria a
caixa da amortização se se escorasee nos recursos que dalii

poderião provir-lhe.
Quanto ao segundo argumento, eu noto que a legislação,

tanto antiga como moderna, nos diz inteiramente o contra-
rio do que declarou o nobre deputado. O poderlegislativo
tem disposto constantemente de taes ber.s sem a menor in-
tervenção da Igreja.

O Sr. Cândido Mendes dá umapaite.

O Sr. Henriques ; — O alvará de 13 do Maio de 1775
regulou as denuncias das capellas vagas, para que possão
ser incorporadas & coroa. O alvará de 18 de Maio de 1796
dispôz no mesmo sentido; e por ultimo, o de 14 de Janeiro
de 1807 regulou a maneira o formalidades da incorporação
de taes bens nos nacionaes, como alodiaes e livres de quaes-
quer encargos. Modernamente temos a lei de 15 do Novem-
bro de 1827, e o art. 4° da de 6 de Outubro de 1835, que <le.
clarou em vigor as leis existentes sobre a extineção dos
vinculos cahidos em commisso. Como vem portanto o nobre
deputado faltar-nos na necessidade da intervenção da igreja,

quando temos legislação antiga e moderna em sentido intei-
ramente opposto ? (Apoiado*.)

O Sr. Cândido Mendes :— Não apoiado.

O Sr. IIenriques:— Isto ô claríssimo. Demais, não vejo

que o projecto contenha objeeto puramente espiritual, que
reclame por isso mesmo a intervenção da Santa Sói não se
trata da pureza da fé, de sacramentos, de penas ccclcsiasti-
cas, enem, de voto dos regularei. (Apoiados.)

Se essa intervenção fosse necessária, nada mais natural
do que a existência da rcclantaçâo por parto da Santa Sé, cm
sustentação do direito que devia assistir-lhe para intervir
com o seu consentimento cm matérias desta ordem ; entre-
tanto não consta que uma s«'» reclamação haja de tempo
quasi iinmemorial. até hoje. As leis antigas em vigor entre
nós sobre o objeeto que nos occupa forão promulgadas em
Portugal, e o nobre deputado pelo Maranhão não deixará
de reconhecer que a nação portuzueza <5 eminentemente ca-
tholica, e não menos eminentemente eatholica a nação bra-
zileira, que as adoptou e observa.

Parece que o nobre deputado pelo Maranhão procederia
mais regularmente se propuzesse primeiro a revogação de
certas leis. (Apoiados.) Devia propor a revogação do alvará
de 14 de Janeiro do 1807, da lei que acabou com a intorven-

ção por alternativa do foro ecclesiastico nas contas dos testa-
nientos (apoiados), e da de 15 de Novembro de 1827 no artigo

que applica à caixa da amortização o produeto das capellas
vagas.

O Sr. Nabuco : — O codigo do processo acabou com esse
foro.

O Sr. IIenriques : — Lembra bem o nobre deputado ;
deveria propor a revogação desse artigo do codigo do pro-
cesso.

O Sr. Cândido Mendes : — Só tem mostrado a invasão do

poder civil sobre a igreja. (Riso.)

O Sr. Henriques: — Tenho ainda um argumento que me

parece poderoso para submetter á consideração do nobre

deputado pelo Maranhão. A lei de ti de Outubro de 1835 ex-

tinguio os morgados. O nobre deputado sabe a differença qtio
ha entre morgado e capella. A parte principal do morgado

consiste em missas e obras pias; a renda do administrador
é accessorio, é parte secundaria.

O Sn. Nabuco : — E' o contrario.

O Sr. Henriques : — PerdOe V. Ex., creio que cstíL enga-
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aiado; na capella a parte principal é a rendi^ do adminis-

trador; as missas e obras pias são accessorios. A lei de 6 de

Outubro acabou com os morgadoS sem intervenção da

Igreja, sendo nelles o principal, com" disse, as obras pias.

O Sr. Cândido Mendes : — E' nas capellas que o prinei-

pai cifrá-se em obras pias.

O Sn. tlF.MtiQCES:—Aqui está a ordenação, liv. Io, tit. fi2,

§ 53 ; segundo ella nos morgados a parte principal são mis-
sas e o^ras pias, e o aecessorio a renda do administrador.

Vozes : — Isto é nas capellas.

O Sr. Hfníuques : — Sustento a minha proposição.

Vozes : — Não é assim; não insista.

O Sr. Hemuques —Vou ler o que diz a Ord. para con-

vencer aoá nobres deputados : Oíd., liv. Io, tit. 62, § 53:

< E por não vir em duvida qual é morgado, ou capella, de-

ciar amos ser morgado, se na instituição que dos bens os

defuntos iizerão for conteúdo que os administradores e

possuidores dos ditos bens cumprão certas missas ou encar-

regos, e o que mais renderem hajão para si, ou que os ins-

tituidores lhes deixarão os bens com certos encarregos de

missas, ou de outras obras pias. E se nas instituições fôr

conteiído que os administradores hajão certa cousa, ou

certa quota das rendas que os bens renderem, assim como

terço, quarto ou quinto, e o que sobejar se gaste em missas,
ou em outras obras pias, neste caso declaramos não ser mor-

gado, senão capella. >

Ve-se portanto que no morgado a condição consiste em

obras pias; o resíduo, seja qual for, constituirá a renda do

administrador; na capella a condição é a renda do adminis-

trador; o r jsiduo, seja qual fôr, será applicado a missas e
obras pias ; e se a condição é que deve decidir da natureza da
instituição, e deve sei* o principio cognoscitivo da vontade do
instittlidor, segue-st* que no morgado a parte principal, a
condição, f-ão missas obras pias; e na capella são ellas o
aecessorio, e a parte principal a renda ou quinhão do admi-
nistrador, que íaz o aecessorio no morgado.

Ora, se p*la iei de 6 de Outubro de 1835 o poder legisla -

tivo no Braxil supprimio os morgados c dispoz de seus bens

sem* intervenção da Santa Sé, como não poderá elle dispor

dos bens de capellas sem a mesma intervenção?
O nobre deputado p Io Maranhão fallou-nos também no

Concilio Trideatino; Sisse-nos que o projecto se oppunha

ús suas disposições, que aliás se aclião recebidas entre nós.

Parece-me, Sr. presidente, que o nobre deputado se en-

gana a semelhante respeito ; o Concilio de Trento não foi

recebido entre nós em todas as suas disposições. A parte
•unicamente aceita e adoptada até aqui é a sccç. 24, cap. 1»,
de Reformatione matrimonii; foi somente ella que o decreto |
de 13 de Novembro de 1827 mandou, em virtude de reso-
lução da assembléa geral legislativa, observar em todos os
bispados e freguezias do império.

Escorado portanto em tantas disposições, parece-me, Sr.

presidente, que não poderei ser qualificado de apóstata pelo
nobre deputado (apoiados e rhadas)y como renegado da fé

catholica, votando como voto pelo prbjecto ; eniendendo,
como entendo, que os bens da capella de Itambé podem ter
a applicação, aliás pia, que lhe dá o inesmo projecto ;
conformando-me assim com o art. Io do projecto, menos
na parte substituída pela minha emenda.

O Sr. Paes Barreto : — Nisto não tem razão.

O Sr. Henrique* :—Quanto ao art. 2°, conformo-me com
a emenda offerecida pelo nobre deputado por Pernambuco
ex-ministro da justiça. Entendo, como elle, que a passar
esse artigo, nenhum será o beneficio que receberão do pro-

jecto os estabelecimentos de caridade de Pernambuco e Pa-

rahyba. Engenhos avaliados em 7 e 8 contos de réis, e sujei-

to o seu proilucto ao ônus do art. 2o, nada deixarão em favor

de estabelecimentos que pela sua natureza devem jnerecer a

nossa consideração.

O Sr. Aioisto de Oliveira :—Mande-se proceder a nova

avaliação.

O Sr. IIenriqees:—Não posso conformar-me também

com o art. 3», que me parece até inconstitucional.
O acto addicional incumbe ás assembléas provinciaes le-

gislar sobre casas de soccorros públicos, e os hospitaes de
caridade entrão incontestavelmente nesse numero. Ora,
uma vez estabelecido que o produeto dos bens do encapei-
lado seja applicado aos hospitaes de caridade de Pernambuco

e da Parahyba, fica elle sujeito á legislação quê sobre os
mesmos hospitaes houverem confeccionado ou confecciona-
rem as assembléa3 provinciaes; a intervenção do governo
me parece indébita.

So me não conformo com esses outros artigos do projecto,
conformo-me por outro lado com uma disposição do projecto
substitutivo oflereeido ultimamente pela nobre commissão

de fazenda. Essa disposição é a que respeita a indemnisação

aos cofres públicos das despezas que fizerem com a demarca-

ção e reconhecimento dos bens da capella de que se
trata.

OSr.Naruco : — Isto se acha determinado nas leis dc
1850 e de 1851.

O Sr. IIenriques : —-A lei de 1854 diz o seguinte (fê), e
não trata de indemnisação, porque, segunao ella, o produeto
dos bens pertencia á fazenda nacional; e nem de indemni-
sação tratou a de 1850, porque ella presumia a mesma appli-
cação. O projecto porém em discussão altera o destino do

produeto dos bens ¦. appliea-o aos estabelecimentos de ca~
ridade e não aos cofres públicos.

Uma voz :—O art. 1° refere-se ás leis do 1853 e 1851.

O Sr. IIenriques Quando fo§se assim, temos a regra:
Quod abund'it nonnocet. O projecto da commissão de fazenda
tende a esclarecer nessa parte a matéria, a desvanecer quaes-
quer duvidas que na pratica se possão offerecer em damno
da fazenda nacional.

Tenho portanto, Sr. presidente, exposto minha opinião
a respeito da matéria em discussão. Voto pelo projecto sub-
stitutivo apresentado pelo nobre ex- ministro da justiça com
a alteração feita pela minha emenda, attendendo-se porém
á parte do projecto da commissão de fazenda no que respeita
á indemnisação da fazenda a que acabo de referir-me.

O Sr. Paes Barreto pede o encerramento desta discussão.

A camara, sendo consultada, resolve pela afirmativa.

E' approvado^o artigo substitutivo em todas as suas par-
tes, bem como o artigo 2o da emenda da commissão de
fazenda, ficando tudo o mais prejudicado. O projecto assim
emendado ó adoptado e remettido á commissão de redaeção.

ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II.

Entra em Ia discussão o seguinte projecto n. 4 deste
anno :

« Art. l.° O go.verno fica autorisado a garantir um em-

prestimo até 12,000:000$, celebrado dentro ou fórado paiz
pela companhia da estiada de ferro de D. Pedr6 II, em
substituição a igual emissão em acções, com as seguintes
clausulas:

« l.o A companhia celebrará, quando mais conveniente
lhe parecer, o. contracto para o emprestimo, e as condições
serão taes.que ojuroe a amortização convencionados não
excedão a 7 % do capital.

2.® Começará a realisox-se o emprestimo quando o
exigirem as necessidades da empresa, e o governo regulará

a emissão, ouvindo a administração da companhia.
3 « A fúrreia das obri/ações c da amortização, e o modo

de dirigir a operação, serão regulados pela directoria com
approvação do governo.>

O Sn. Dantas : — Sr. presidente, não estou ainda muito
certo nas disposições do regimento, mas me parece que não
estarei fóra do seu espirito pedindo que este projecto vá a
alguma das cnmmissões da casa, por exemplo á commissão
de fazenda e á de agricultura! commercio e industria,, se

outra não houver melhor.

O Sn. Fiusa : — A' de obras publicas.

O Sr. Dantas : —E' para esse fim que me levanto, e estou

que a casa não denegará sua approvação a um requerimento

desta ordem, porque sendo esta matéria de sua natureza

grave e importante, deve passar pelo estudo de urna ou de

mais dc uma commissão, porque então teremos mais tempo

não Só para estuda-la, como mesmo para confrontar nosso

estudo com aquelle que houverem especialmente feito as

commisfões encarregadas pela casa.

Uma voz : —Já ha uma commissão tratando de negocio

idêntico.

l^ê-se, apoia-se e entia em discussão, o seguinte requeri-
mento :
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€ Roqueiro que o projecto vá ús commissSes de fazenda c

COmmercio< — Dantas. »

O Sn. Augusto de OliveiriSr. presidente, este projecto
se aclia assignado por tão grande numero de Sr8. deputados,

que realmente a sua utilidade parece já como que reco-

nhecida pela casa. (Apoiados.)

O Sn. Dantas Por isso mesmo.

O Sn. Augusto de Oliveira: — Assim, Sr. presidente,
entendo quo pôde dispensar-se o adiamento requerido pelo
nobre deputado.

Suppouho que os membros da commisção de fazenda,

assim como alguns ou todos da de obras publicas, se achâo

assignados neste projecto (apoiados); portanto, pergunto
eu, o que adiantamos nós com esto adiamento?

O Sn. Dantas dá um aparte.

O Sr. Augusto de Oliveira : —Julgo 
que o nobre depu-

tado está perfeitamente enganado ; mais de uma vez temos
discutido projectos sem haver precedido sobre elles o estu-
do de alguma das commissões da casa.

E demais, senhores, a matéria deste projecto vem com-

pletamente desenvolvida no relatorio do Sr. ex-ministro do
império ; sua utilidade acha-se também completamente de-
monstrada na consulta do conselho de estado que ainda ha

poucos dias foi publicada. Gonseguintemente que vantagem

pôde trazer o adiamento proposto pelo nobre deputado ?

Ainda se o nobre deputado quizesse' o adiamento para que
este projecto fosse combinado com uma medida idêntica

que foi proposta pelo nobre deputado do Rio Grande do Sul,

eu acharia alguma base para este adiamento ; mas não sendo

este o fim do adiamento ao nobre deputado, que parece antes
nutrir duvidas quanto á utilidade evidente do pensamento
da medida que faz objecto do projecto, por essas razões pe-
za-me não poder concordar com o adiamento proposto.

O Sr. Dantas :—Sr. presidente, honrado com a impugna-

ção do nobre deputado, me limito unicamente a entregar
ao critério da casa a decisão ue ella entender justa para o
meu requerimento.

O Sr. Teixeira Júnior : —Peço a palavra.

O Sn. Presidente: —Tom a palavra o Sr. Teixeira Ju-
nior.

O Sr. Teixeira Jlmok : — Não ó preciso, serihoros, abu-
sar da vossa attenção para demonstrar o inconveniente da
adopção do adiamento proposto pelo honrado deputado da

província da Bahia.
A utilidade da medida consignada no projecto que ora se

discuto não pôde ser objecto de questão para todos aquelles

que se achão compenetrados das urgentes necessidades do

paiz ; e não á menos evidente que ossa utilidade está em
relação da maior ou menor brevidade da sua solução, por-
quanto a demora ou presteza dos contractos para a conti-
nuação da estrada de ferro de D. Pedro II dependo desta
autorisação de que trata o projecto. [Apoiados.)

Assim, pois, eu não posso, Sr. presidente, deixar de
oppôr-me a esse adiamento injustificável, não só como um
dos signatarios do projecto, como porque tendo a honra de
fazer parte da directoria dessa importante companhia, es-
tou convencido da esterilidade da medida requerida pelo
honrado deputado, que só pôde produzir uma procrastinação
sem duvida funesta, não tanto aos interesses da mesma
companhia, como ainda mais ao paiz, que anciosamente
aguarda a execução dessa grande artéria do nosso deseu- 

'

\olvimento.
Pretenda-se, senhores, que é necessário ouvir-se as com-

missões a que forão affectos outros projectos de idêntica
natureza; mas eu não comprehendo essa necessidade desde

que sobre esta matéria já a camara tem formado a sua opi-
nião; e isso não só por meio do relatorio do ministério do
império, que <5 bastante explicito, como pela consulta do
conselho de estado, que foi presente á camara.

lia cinco mezea que a companhia espera uma decisão,

que por sua natureza è urgente e necessaria. (4poiados.)
Concluirei portanto appellando, como o nobre deputado

pela Bahia, para o critério da camara dos Srs. deputados;
ella que decida se convém retardar o progresso da estrada de
ferro de D. Pedro II.

Voto contra o adiamento.

O Sr. Viriaro : — Sr. presidente, appareccu aqui um
projecto pedindo tamhcm este favor de garantia do gover-

no para emprestimos em beneficio do todas as empresas desta
gênero ; ç esse projecto teve o mesmo destino que agora
se pede no requerimento em discussão. Foi o projecto ú com-
miH.são de iuzemla o â commissão de commercio ; portanto
parece curial que este, que se refere Bómente á estrada de
D. redro II, e que por sua natureza tem inteira eomiexão
com o outro, vá ás mesmas oommissõcs. (Apoiado*.)

Ksta demora não pôde prejudicar a medida que o projectoencerra; as nobres commissOes devem attendi-r á importau-,
cia da mesma medida, o por certo não a demoraráO com o
retardamento de seus pareceres.

E mais, sendo a medida do tão grande importância pre-cisamos de meditar, emeditar muito sobre ella; o i! mister'
que seja bom discutida nesta casa, e acompanhada dos pa-recères dessas duas commissões. (Apoiados.) '

O governo devo ser ouvido sobre este assumpto ; o favor
pedido vai onerar o thesouro com a obrigação do pagar
grandes eommas, caso essa empresa e as outras não^as
possão pagar. O dinheiro tem de vir do algum paiz estran-
geiro, porque está verificado que no Brazil não se pôde lia-
ver o emprestimo.

Voto pois pelo requerimento, e peço á camara que mo
acompanhe fazendo passar o mesmo requerimonto.

O Sr. Pacheco : — Sou favorável ao projecto ; mas sus-
tento o adiamento por mo parecer razoável. Trata-so de uma
matéria importante e grave, e devomos meditar nella em to-
das as suas relações ; sei, por conversações particulares
que tenho tido com alguns Srs. deputados, que ha iden-
tiea pretenção Acerca de outras estradas de ferro, como

a da Bahia, que também necessita do ser at-
tendida (apoiados), a qual não sei por que fatalidade tantos
embaraços e tropeços tem encontrado....

O Sr. Dantas : — Já fiz um requerimento sobre isso.

,. P Pacheco : —.... cumpre ver e examinar se a me-
didaque lembra este projecto pôde ser applicada 11 esta es-
tradae á de S. Paulo, e a qualquer outra existente, uma
vez que se estabeleção condições e clausulas convenientes
para se evitar o abuso.

Sabendo pois que ha igual pretenção da parte dos nobres
deputados da Bahia, pretenção que também apoiarei, para
que se dote essa importante província com um grande me-
lhoramento, entendo que indo este projecto ás commissões
talvez a discussão nao seja tão embaraçosa como seria sem
esse exame prévio por parte das commissões. Julgo por-tanto que se ganha mais em se votar pelo requerimento do
nobre deputado.

Devemos tratar desta questão com brevidade, não lia du-
vida....

O Sr. Dantas :—Ma3 não com precipitação.

O Sr. Pacheco .... mas sem precipitação; eu nãosei mesmo se será possível fazer já esse emprestimo com a
alta do juro que actualmente se dá na Inglaterra.

Julgando-se a matéria sufíicientcmente discutida, pro-eode-so á votação do íequorimento do Sr. Dantas 
'que 

iS
approvado. '

Entra em 2» discussão o seguinte projecto n. 5 desta
anno, vindo do senado :

« Art. 1.» Fica approvada a pensão mensal de 11SOOO
concedida, por decreto de 16 de Agosto de 1856, a D Fio-
risbella Maxima da Silva, em remuneração dos serviços
prestados por seu marido, o major reformado Antônio Ma-
ximo da Trindade, sem prejuizo do meio soldo que iá per-
cebe.

Art. 2.° A agraciada percobçrá esta pensão desde a
data do decreto que lh a confeiio, ficando revogadas as dis-
posições em contrario.

Paço do senado, cm 3 de Junho de 1857.—Ma,toei
ígnacio Cavalcanti de Lacerda, presidente.—José da Silva Ma-
fray Io secretario.—Manoel dos Santos Maitins Yallasques,
secretario. >

O Sr. Paes Barreto requer quo o projecto tenha uma 86
discussão.

Consultada a camara decide pela aífirmativa.

Procedendo-se'á votação, o projecto é approvado, para ser
enviado á snncção imperial.

\
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VENCIMENTOS DE EMPREGADOS.

Entra em Ia discussão o seguinte projecto 11.2 deste anno:

« Artigo único. Fica approvada a tabella dos vencimen-

tos dos magistrados e empregados do tribunal do conselho

supremo militar e da justiça e da respectiva secretaria, que
acompanha o decreto n. 1,882 de 7 de Fevereiro de 1857.

Revogadas as disposições em contrario.
Sala das commissões, 25 de Maio de 1857. — D. V. Ca-

valcanti.— A. da Cunha Mattos. — /. V. Pederneiras. >

Não havend® quem peça a palavra, procede-se á votação,

e é approvado para passar á 2a discussão.

O Sr. Cunha Mattos requer dispensa de interstício c ur-

goncia para entrar immediatamente o projecto em 2a dis-

cussão.

Sendo approvado este requerimento, c posto em 2a dis-

cussão o projecto, é approvado sem debate, e passa, á 3a

discussão.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

RESPOSTA i FAIXA RO TURONO.

Continua a discussão adiada do projecto de resposta á

falia do throno, com as duas emendas apoiadas.

Acha-se presente o ministério.

0 Sn. Presidente : — Tem a palavra o Sr. Teixeira Ju-

nior para responder.

O Sr. Teixeira Jumor : — Poucas palavras, Sr. presiden-
te, bastardo para exprimir o pensamento que me obriga a

voltar A tribuna.
Eu havia provocado aos illlistres membros do ministério,

c especialmente ao nobre e venerando presidente do conse

lho, o ao illustre ministro da fazenda, para que manifestas-

sem os prineipios que devera regular os aetos da adminis-

tração. Essa declaraçãj foi satisfeita, e tão completa e

lealmente que grangeou o honroso e brilhante acolhimento

desta augusta camara. Entretanto, posto que a adhesão

que prestei ao desenvolvimento do seu programma revele

suficientemente o meu proposito do auxiliar o gabinete,
todavia, Sr. presidente, alguns oradores têm desconhecido

as minlias intenções, chegando mesmo a esforçarem-se

para emprestar a algumas das minhas proposições uma in-

terpretação diversa daquelk qno legitimamente se deve

concluir. Eu devia pois explicar esses argumentos, não só

para evitar a rep&oducção de taes conseqüências, como tam-

bem para demonstrar a consideração que dedico aos illus-

tres oradores que me lioniárãa respondendo ás minhas ob-

servações.
Não ultrapassarei portanto os limites de uma explicação.

O nobre c venerando presidente do conselho apresentando

o brilhante desenvolvimento do seu progiamina, enganou-se

julgando que eu disseca que S. Ex. ma um conteror.dor puro.
Porquanto, senhores, não fiz semelhante classificação ! A ca-

mara ouvio o meu discurso, e creio que o proprio illustre

presidente do conselho depois da sua leitura reconheceria

que nelle não existe nenhuma proposição que possa au-

torisar essa conclusão. Nem tal qualificação podia ser por
mim estabelecida, porque não compreliendo nem reconheço

a distineção entre conservadores puros e moderai1 «¦, li que
involuntariamente se, tem dado as apparèncias da realidade

traduzi ndo-a por uma outra denominação de conservadores

progressistas, para designar-se assim os sectários da política
do gabinete de 7 de Setembro, continuada pela actual admi-

nistração.
E' preciso, senhores, disse o nobre presidente 

do conselho,

dehnir a nossa situação ; e pois, Sr. presidente, acompa-

nhando o pensamento do ministério, eu direi que é neces-

sario que se saiba quaes as raiões que autorisão essa dis-

tineção. A política não c uma questão de pessoas, é uma

questão de princípios; é uma religião de idéas, não é uma

idolatria (apoiados) ; exprime crenças e convicções, e não os

interesses e conveniências do egoismo.
Pela minha parte entendo que desde o momento que o

ministério, declarando francamente os princípios que de-

vem regular a sua administração, reconhece que a primei-
ra necessidade do paiz i consolidar a grande lei do Estado,

a estabilidade das instituições, e o que ainda é mais, que

quanto ás reformas que íôrem exigidas pelas necessidades

publicas serão adstrictas aos limites prescriptos pela fiel

observancia da nossa constituição, parece-me evidente que
o ministério deva merecer o apoio dos sectários da opinião
conservadora. (Apoiados.) Nem o contrario podia acontecer,

porque, como muito bem disse o nobre presidente do eon-
selho, a nação não quer reformas precipitadas ; quer boas
reformas, porém meditadas.

Julgo portanto, Sr. presidente, que seria manifesta con-
tradicção, se dando o partido conservador a sua coadjuvação

ao gabinete de 7 de Setembro, que proclamou essa sábia

política em cuja bandeira se lia uma verdade até hoje in-
concussa :—Não ha boa conservação sem que haja também

progresso, 
— pretendesse hoje desconhecer esses mesmos

princípios, quando o illustre presidente do conselho declara

solemnemeute que o ministério se ufana de continuar essa

política de seus antecessores. O que querem mais e o que
querem menos os conservadores? O que são e o que que-
rem os conservadores puros?.... Eu o ignoro

A camara pois e o nobre presidente do conselho reconhe-
ceiáõ a razão por que eu não podfería estabelecer essa dis-
¦tineção. Eu disse apenas que S. Ex. era um dos caracteres
mais distinetos da opinião denominada conservadora.

Um outro equivoco, Sr. presidente, se deu pensando o
nobre presidente do conselho que eu procurara o seu dis-
curso para o apresentar sectário das lutas armadas. Não,
senhores ; fui claro e assaz preciso a esse respeito ; e quan-
do invoquei a autoridade de S. Ex., foi a respeito das lutas
dos princípios adstrictos aos meios legaes, porque, dizia

eu,—só assim pôde d r-se a luta proticua das idéas, de cujo
choquo resulta a centelha da verdade.—Referia-me, por-
tanto, á discussão ; porque, como disse o nobre presidente
do conselho,—este systema de governo vive da discussão dos

princípios.
Esta» duas rectiiicações, pois, convenceráõ ao nobre pre ¦

sidente do conselho da legitimidade das minhas asserções.
Assim também, Sr. presidente, o illustre deputado pela

provincia de Pernambuco, que na dltima sessão occupou a
.ittenção da casa, e que declarou pertencer á opinião libe-
ral, julgou que eu não admittia a combinação dos elementos
monarchico e democrático, parecendo-lhe assim não reco-
nheceiL-os governos mixtos, mas unicamente os governos
simples. Mas, senhores, o nobre deputado não *podia dedu-
zir do meu discurso semelhante conclusão ! Combinar esses

princípios para formarem um governo mixto, não é destrui-
los; accordar as opiniões dos seus sectários, não é nullifica-
Ias ou desconliecé-las. Esses prineipios, reconhecidos pela
nossa constituição, traduzem-se no attrito social por convic-

ções e cYenças mais ou menos modificadas conforme a exa-

geração ou moderação dos partidos ; essas crenças e convic-

ções exprimem idéas, e quando se pretende concilia-las ou
harmonisar, não se desconhecem nem se confundem os

principiôs, porque estes não desapparecem, e pelo contra-
rio sobrepujão a todos os cataclismas sociaes. Foi isso o que
eu disse ; referi-me ás idéas e convicções dos partidos.

Desde porém que se admittir a confusão doç.principios

cessará nesse momento o governo mixt*, porque então ter-
se lia as exagerações de uifi, ou os desregramentos do ou--

tro. — Combinar não é confundir.
Passarei agora, Sr. presidente, a offereeer um breve re

paro no discurso do illustre ex-ministro da justiça, que, fa
zeudo -me igualmente a honra de oecupar-se comas mi
nhas observações, attribuio-me duas conclusõss cuja pater
nidade não posso aceitar.

Observando S. Ex. que eu destacára duas épocas distinc-
tas no ministério passado alim de demonstrar que no ulti-
mo período apparecêra a descrença e a incredulidade, assim
como as lutas que infelizmente occasionárão as ultimas elei-

ções, julgou que a minha argumentação accusava aquell3

ministério ?omo provocador de taes resultados. Entretanto,
Sr. presidente, desde que o nohre ex-ministro da justiça at-

tender ao meu discurso, reconhecerá que eu não podia com-

metter semelhante injustiça , porquanto assignalando o se-

gundo periodo do gabinete de 7 de Setembro, reconheci

a dedicação e os esforços dos illustres estadistas que o com-

punhão ; não duvidei do merecimento dos distintos carac-

teres que se achavão na administração nessa época critica.

Nem eu podia proceder de outra maneira , porque esse mi-

nisterio realisou uma gloriosa tarefa ; os seus netos per-
tencem ao passado ; mas a historia patria reserva-lhe um

lugar distineto. (Apoiados.)

O Sr. Silveira Lono dá um aparte que não ouvimos.

O Sr. Teixeira Ji.mor: — Não me compete justificar os
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actos desse ministério, e muito principalmente a respeito da

observação com que me honra o nobre deputado, por isso que ;

o illustre ex-ministro da justiça, referindo-se a^ outros ora- 
j

dores, respondeu victoriosamente a essa accusação.

S. lix. porém, Sr. presidente, pretendeu achar me cm

contradicção, porquanto observou que tendo eu assignalado

a descrença e a incredulidade não podia attnbuir ao espirito

de partido os factos deploráveis que todos lamentamos. Mas 
j

o illustre ex-ministro não reparou que a descrença e a in-

Ciedulidade por mim assignaladas não se referirão aosprin-

cipios proclamados pelo ministério, mas sim ao modo da sua

realisação ; não se derão a respeito da legitimidade do seu

progràmmâ, mas sim a resçeito da sua execução, porque,
assim como demonstrei, havia dosappareci lo a certeza, da sua

estabilidade.
Também esse illustre orador julgou que ou classificara

nquelle ministério como con^rchdor puro. Iieportando-ineí

porém ao que já disse sobro esta distineção que não com-

preliendo, rectuícarei essa parte do meu discurso, louvan-

do-me na opinião do illustre e venérando presidente do

conselho do gabinete actual: < Aquelle ministério, disse

S. Ex. ainda lia pouco nesta casa, era eminentemente comer-
vador. > Tanto não disso eu ; conclui apenas que o miuis-

terio pertencia ii opinião conservadora, e na la mais.

Julgo que bastão estas explicações para provar ao illustre

ex-ministro da justiça a subida consideração em uue tomei

as suas observações.

O Sn. Nauuco : — Muito agradeço.

O Sn. Teixeira Jimoh : — Caberia agora, Sr. presidente,
responder ao illustre deputado pela província da Bahia, re-

lator da commissão da resposta <i falia do thtono, que

procurou destruir a minha argumentação. As minhas

observações porém só podião ser combatidas pela linguagem
severa que dignamente soube empregar o illustre e vene-
rando presidente do conselho ; porque eu perguntava , se-
nhores, e era necessário responder-me ; eu duvidava, era

preciso esclarecer-me.
Fazendo pois justiça A illustraçãoe imparcialidade desta

augusta camara, espero que louvará o meu procedimento
não acompanhando o honrado deputado no terreno em que
colloeou a discussão. Em presença da lógica de falsas in-
terpretações, e recriminações que parecem tender a apre-
sentar-me como o homem retrogrado que devera ficar no
reposteiro da seena política, ou comoo acadêmico queabu-
eárado bom senso, eu, senhores, nada devo responder, por-
que na arena do ridículo jãmais me deixarei arrastar. Te-
nho bastante consciência de mim e dos meus deveres para
não abusar do bom senso acompanhando o honrado depu-
tado além do reposteiro dessa scena.

Pelo contrario, ;i vista da declaração que foz o nobre de-

putado do que não tinha a intenção de offender-mo, eu não

posso deixar de fazer-lhe justiça reconhecendo a sua logi-

tima intenção, posto que as suas palavras não so harmoni-

sassem com o critério e illustração .que me honro ein reco-

nhècer na pessoa do illustre rclutor da commissão da

resposta à falia do throno. Tenho porém, Sr. presidente,
uma norma de conducta, e sempre me hnponho regras e

preceitos todas as vezes que me.dirijo a algum membro
desta casa ; e assim como o declarou o honrado deputado,
também eu jàmais desejarei offender meus illustres colle-

gas. As secuas soverns do drama não se compadecem com
as facecias da comedia.

Perguntou-me porém o nobre deputado o que cu queria
e quaes crão os meus princípios po.iticos. Para satisfazer
a esta pergunta basta appellar para o meu discurso. Queria
uma declaração franga e leal da política do ministério. Os
meus princípios são os que forão brilhantemente desenvol-
vidos pelo nobre presidente do conselho, que declarou
ufanar-se de continuar a política de seu» antecessores.

Quero a ordem, a estabilidade das instituições, quero o pro-
gresso, mas o progresso reflectido; porque, senhores, para
que possamos dotar o paiz com os melhoramentos de que
tauto necessita, a primeira necessidade é, como disse o
nobre presidente do conselho* a consolidnçao da grande lei
do Estado....

O Sn. Maiitimio Campos : — E a observnncia da consti-
tuição.

O Sn. Teixeira Jenior O que & a grande lei do Estado,
senão a própria constituição? (Apoiados.)

A' vista Ai honrosa manifestação com que esta augusta
camaia acolheu o desenvolvimento do piogramma apresen-
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tido pelo nobre presidente do conselho, ou me lisongeio, se
nhores, por haver provocado tal declaração, cujo resultado
demònatra altamente a legitimidade do meu procedimento;
e quando fos3enecessário prova-la, ou acharia a sua mais
valente prova na comparação dessa brilhante adliesão com o
silencio glacial com que foi acolhido o primeiro programma
do ministério.

Seldadonovo, senhores (dirigindo-se aosSrs. mininti cs)%
eu vos pedi uma bandeira sob a qual militasse pela prospe-
ridade do meu paiz ; e vós me distes justamente os princi-
pios pelos qunes aprendi a modelar o meu pensamento
desde o modesto banco acndemico até a prestigiosa ca leira,
du representante da nação / Eu vos pedi uma política, e vós
mo déstes as crenças que hoje possuem todos os Brazileieos,

porque ninguém contesta que o pai/., oansado das lutas ver-
tigino.ias dus partidos que só produzirão os fruetos da este-
rilidade,quer olvida-Ias para dedicar-se ãi suas neccssi-
dades.

Ainda uma observação, senhores. Um illustre deputado

pela provinciado Rio de Janeiro, que dignamente dirige um
dosorgãosda imprensa, julgou-se autorisado a apresentar-
me perante a opinião publica como sectário de exa gerações
que nunca partilhei, ou adepto de uma cabala sinistra que
não conheço. Estou porém convencido que esse illustre de-
putado me fará justiça. Principiei por uma reivindicação,
aisseonobre deputado; mas, senhores, era umareivindi-
cação tão honrosa quão obrigatoria para mim (apoiados),

porque era a reivindicação dos princípios do gabinete de 7 de
Setembro, porque era a provocação do brilhante programma
do gabinete: a consolidação da grande lei do Estado, a es-
tabílidade das instituições, o progresso, mas o progresso rc-
ílectido....

0 Sr. Silveira Lobo :—E a liberdade?

O Sr. Teixeiiw .íun:oh : — Pois não c.-tíl cila garantida
por meio da consolidação da grande lei do Estado? Não esti
ella coinpreliendida na nossa constituição'.'.... (Apoiado*.)

(Cruzâo-se diversos apartes.)

Vê portanto o honrado deputado que o seu aparte foi in-
feliz.

O nobro deputado pela província do Rio de Jai. :!.- >, por-
tanto, reconhecerá, assim como a camara, que eu não posso
deixar de prestar o meu fraoo, porém sincero apoio ao mi-
nisterio que aceita sem restricção alguma a política de seus
antecessores; e tanto mais quando ii sua frente se acha
um illustre conservador, que, reconhecendo os princípios
proclamados outr'ora por outro seu distiucto correligiona-
rio, oflerecc assim as melhores garantias á camara o ao
paiz.

A camara o o paiz lhe devem o seu apoio.
Estamos portanto çongraçado. Abandonemos pois, senho

res, essas infruetiferas recriminações, que nada aproveitão.
Não investiguemos quem forão os que transigirão... Nüo in-

: daguemos quem forio os que se converterão... (Muitos apoia-
¦ dos.) O amor-proprio, que também tem suas leis e suas preoo-

cupações, desconhece muitas vezes a verdade. Deixando
essa tarefa íi historia inexorável, dediquemo-nos uuiso-.ia-

! mente il realisação das urgentes necessidades do paiz ; con-

I sagremos os nosso» esforços i\ solução du.s graves questões
j da actualidade. (Muitos apoiados.)

E' esse o pensamento commum, a que nos quer conduzir
o nobre e venerando presidente do conselho. E* por mi io da
sua realisação que provaremos fi nação que a reforma eleite-
ral não foi uma esterilidade. (Muitos apoiados.)

Vozes : — Muito bem ! Muito bem í

O Sn. Paraniios : —Sr. presidente, procurarei ser breve,
seguindo o prudente conselho do mou nobre amigo deputa-
do pela província de Pernambuco, qui orou em ultimo In-

gar na sessão passada ; o tempo desta augusta camara 6

precioso, e eu sou um daqnclles que ramos direito tem a
despendG-lo. (Nõo apoiados.)

Senhores, antes mesmo de ouvir as palavras d) nobro

presidente do conselho de ministros, as quaes do certo não

podião ser mais honrosas para o ministerio trunsaeto, a
minha posição ante o gabinete estava determinada. Se cila

pudetsc ser duvidosa para alguém, bastai ia reportar-me,

! para desvanecer esta duvida, A» palavras eloqüentes do meu

; nobre amigo o Sr. ex-ministro da justiça; bastaria dizer
i que cu tive a fortuna de fazer parte do gabinete de 7 do

i Setembro, des?e gabinete presidido polo estadista cuja per-
da será por muito tempo lamentada (apoiados), cuja memo*

Q
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ria sempre venerarei, pelo apreço que fazia de seu alto me-
recimento, de suas raras virtudes cívicas, s finalmente, pçla
amizade que 

"me 
desvaneço do haver-lhe merecido. (Muito

bem.)
Paia saber, senhores, o que foi n politiea de conciliação

durante o ministério de 7 de Setembro, não basta recorrer
ao progrnmma político com que esse ministério iniciou a sua
carreira; os programmas, como todas as expressões do pen 

•
samento humano, podem ter mais de uma intelligencià, po-
dem ter mais ou menos alcance segundo os interpretes, e se-

gundo os executores (apoiados); esse ministério viveu muito
além do seu programma, tem numerosos factos que defini-
rão praticamente a sua política (apoiados), e a definição que
esses factos apresentão eu creio que está de perfeito accordo
com o pensamento do gabinete actual..»

O Sr. Souza:—Porém não da camara.

O Sr. Augusto i>k Oliveira : — E qual é o da camara ?

O Sr. Paraniios : — Senhores, a conciliação não pôde ter

por fim a proscripção dos princípios ou a extincção, fusão
ou transformação dos partidos; a primeira empresa seria in-
sensata e irrealisavel, a segunda não é o resultado de um
calculo de gabinete,é superior a toda a habilidade liumana.

Os partidos formão se, modificão-se, permanecem ou desap-

parecem com os princípios, com os interesses, com as pai-
xões, com as circumstancias que determinão sua razão e
modo de ser.

Os nomes proprios, senhores, também influem muito
sobre a sorte dos partidos; diga-se o que se queira contra
Os nomes proprios, elles valeráõ sempre muito em política,
porque significão tradições, saber, probidade, experiencia,
patriotismo, prestigio, em uma palavra, todos os elementos
da confiança e estima dos homens entre si o dos partidos para
C3m os seus chefes. (Apoiados.) A maioria dos partidos não
se compõe de discutidores, a maioria dos partidos olha para
certos pontos culminantes e dirige-se por elles.

Estarão extinctos os antigos partidos que por muito tem-
po disputarão o governo da Sociedade brazileira? estarão
«xtinctos ambos? algum delles? Não me atrevo a respon-
der nem pela negativa nem peln afirmativa a esta pergunta;
receio que uma resposta decisiva excitasse reclamações no
fundo de nossas convicções, uo intimo de nossos senti •
mentos.

Mas o que para mim í indubitavel. é que estamos, como
se tem dito, em uma época excepcional e íeliz, em quç nin-

güém nutre ou ninguém se atreve a apregoar idéas exage-
radas ; em que todos os espíritos repugnâoa questões ab-
stractas de politiea; çm que todos tendem para a moderação
o tolerancia, todos desejão o progresso moral e material que
pôde ser o designio e o trabalho" commum de todos os lio-
mens honestos, quaesquer que fossem suas antigas allian-
ças, qualquer que seja a diversidade de suas crenças politi-
cas na actualidade.

Em taes circumstancias seria incompreliensivel que se
apresentasse um gabinete entre nós proclamando a neces-
sidade de nos extremarmos, que no3 apontasse os arraiaes
em que outr'ora estivemos acampados, as armas com que
outr ora combatOmos,

O Sn. V. Tavares :—Apoiado.

O Sr. Paraniios: —Não posso crer que haja entre nós
um estadista digno deste nome que julgasse preferível o
reapparecimento do antagonismo e da luta das idéas politi-
cas a aproveitar e6ta quadra feliz, esta época de tranquílli-
dade,^ de tendencias pacificas, para reparar os grandes
prejuízos do passado, para empregar todas as forças vivas da
sociedade na observação e estudo dos interesses positivos de
que depende o engrandecimento e prosperidade do império,
interesses que em grande parte forâo outr'ora ou completa-
mente olvidados, ou muito prejudicados.

Quando cu digo, senhores,—progresso moral — desejo
que o meu pensamento seja bom compreliendido, incluo
nestas palavras a necessidade de moralisarmos a acção da
autoridade e dos partidos, contendo a todos dentro da orbita
da constituição e das leis, dentro dos limites da razão, do
justo e do honesto. Lcomo se pôde conseguir este resulta-
do, senhores ? Subordinando o interesse individual ao in-
teresse collectivo, os interesses dos partidos aos interesses
nacionaes ; extinguindo esse_ espirito exagerado e exelusi-
vista que via sempre no partidario todos os requisitos lie-
cessarios para os cargos públicos, uma razão suprema
para apadrinhar todas as pretenções, para autorísnr e jus-

tificar todas as faltas j que via nos seus adversários ele-
mentos perigosos á sociedade, homens incompatíveis, pa-
riás, ou cidadãos privados de uma grande parte dos di-
reitos constitucionaes.

Eu creio, senhores, que este <5 um dos resultados mais
positivos que devemo3 esperar da situação actual.

Eu disse que minha posição ante o gabinete estava deter-
minada mesmo antes de ouvir as palavras do nobre presi-
dente do conselho de ministros. Com eíxeito, senhores, não
era possível que eu deixasse de prestar um voto de confiança
a esse venerando ancião, um dos nossos mais profundos
pensadores, um dos nossos caracteres mais distinctos,uma
das mais fortes columnas de nossas instituições ; não era
possível que eu me achasse em desaccordo com os distinetos
cavalheiros que compoem o actual ministério, eque honrá-
rao 8 ministério transacto com o seu apoio e concurso
no parlamento, ou na alta administração.. (Apoiados.) Es-
pero que esta cordial confiança que tributo ao ministério
actual será coniirmada, e, se é possível, excedida, pelos ac-
tos que o paiz espera da sabedoria e do patriotismo dos no-
bres ministros.

Senhores, sou chegado ao ponto em que devo pagar uma
gi ande divida em que estou para com dous nobres deputa-
uos pela província do Rio de Janeiro, especialmente para
com aquelle que me honra com sua amizade particular.'

_ O nobre deputado aquém por ultimo me acabo de referir,
disse-nos que elle estava disposto a ser indulgente para eoní
o ministério transacto, porque nós havíamos corrido es-
pavoridos desde que se' abrirão as portas do parlamento
e como se o nobre deputado receiasse que a sua indul-

geneia fosso aceita, elle encarregou-se lngo de mostrar-
nos que o seu offárecimento não era mais do que um recur-
so oratório, uma IV rmula de que o nobre deputado sequiz
servir para tornar mais incisivas, mais amargas ás suas
censuras. [Apoiado».) " t

Porque, senhoíes, correríamos nós es pavoridos ? Peles
erros que commettêmos? Não; sem duvida se encontrarão
erros em nossa administração; o erro <5 partilha de todos os
homens, do todos os gabinetes,* temos porém a consciência
tranquilla pela pureza de nossas intenções; a par desses
erros um juiz imparcial ha de encontrar factos que attes-
tem a religiosidade com que servimos ao soberano (numero-
sos apoiadoso zelo e dedicação com que nos consagrámos á
causa publica. (Numerosos apoiados.)

Espavoridos correríamos nós pelo receio que nos incute o
nobre deputado? Senhores, os Thersites não podem com-
bater com os Achilles, é certo; o nobre deputado poderia
pensar assim a respeito do fraco orador que ora se dirige à
camara (nSo apoiados), mas seria uma illusão inexplicável se
o nobre deputado não visse nos meus collegas campeões
muito capazes de medirem àuas forças com as delle-
(Apoiados.)

Uma voz: — Tolos.

O Sr. Salles ToKRES-HonisM :—Superiores mesmo.

O Sr. Paranhos:— O nobre deputado disse-nos que o
ministério transacto se tinha descuidado da mais vital das
nossas necessidades —a falta de braços que sentem a lavou-
ra e» industria do paiz ; — que dessa falta resultou outro
grande mal, cuja culpa o nobre deputado lançou também
sobre o mesmo ministério — a earestia dos gêneros alimen-
tioios.— Senhores, eu maravilhei-me, não fiquei espavorido,
de que essas proposiçèes partissem do estrenuo defensor da
conciliação, digo mal, do orgão mais eloqüente da concilia-
ção ! Eu sabia que a época da imparcialidade ainda não
chegou para o ministério de que fiz parte ; mas acreditava
que um conciliador tão caracterisado como o nobre deputa-
do, julgando dosactos dessa administração, seria modera-
do, não empregaria o sarcasmo o a ironia, não seria oxage -
rado e injusto como foi!

0 nobre deputado quiz nas suas censuras respeitar a me-
moria do chefe do gabinete passado, que nos é grata a todos,
mas infelizmente o espirito do nobre deputado estava tão

prevenido e apaixonado, permitta-me a expressão, que suas
censuras íorão também lançadas ao íllustre finado. Não refiro
esta circumstançia para declinar a discussão; nao, é para
mostrar ao nobre deputado que, além da nossa defe3a, tenho
um dever mais imperioso, c^ue é o respeito que consagro á
memória desse íllustre estadista.

O nobre deputado nos disse que tudo quanto o ministério
transacto fez a respeito de colonisação poderia ter sido feito
] 5 dias depois da sua organisação. Senhores; basta enunciar
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•esta 
preposição para se ver quanto foi,exagerado e injusto o

nobre deputado. (Apoiados.) A fumara «abo que um dos fins
da lei das terras é promover a importação He braços uteis o
morigerados para o império, tendo por base a propriedade
territorial. Ora, um dos nossos primeiros cuidados foi a

plena execução dessa, lei; são do ministério de 7 de Setem-
bro os regulamentos expedido» para esse íirn.

O Sn. Silvk!bi Lodo: — Entretantoatéliojenãoestã em

execução.

O Sn. Parvmios : — Isto <5 e mesmo que dizer que neste

momento estamos em trévas.... O ministério transado pro-
curou animar e desenvolver as colônias existentes; procu-
rou, conforme o systema da lei de 18 de Setembro de 1850,
estabelecer núcleos de colonos proprietários, que servissem
de attraetivo e emprego a uma emigração espontanea; e não
estabeleceu esses núcleos, como nos disse o nobre deputado,
nos desertos ; estabeleceu-os onde as condições erão mais
apropriadas para os fins que elles devem preencher.

Por esse tempo, Sr, presidente, alguns dos nosso» lavra-
dores ensaiavão o systema da colonisação por parceria; e
liouve quem sustentasse a conveniência de que o governo
adoptnese também esse systema, e sipplicasse ao seu desen-
volvimento uma parte dos recursos do Estado; o ministério,

porém, entendeu que não devia s*r agente directo do sup-

primento de colonos aos estabelecimentos particulares, sal-
vo o caso de circumstancias extraordinarias, que devia

proseguir no systema que resulta da lei de 18 de Setembro
de 1850, que tinha por si a maioria dos homens compe-
tentes.

Sr. Deputado :—Que lia de dar o mesmo resultado

que a lei das terras.

O Sn. Paranhos : —Poderíamos estar em erro, mas esta

questão foi assaz ventilada nesta camara c no senado ; abi
estão os luminosa discursos, pelo que toca á defesa do mi-
nisterio, do illustre marquez de Paraná, o do meu nobre
amigooSr. ex-ministro do império; creio que a opinião do'
gabinete ficou triumphantc nessa discussão....

Um Sr. DÉhjtado : — E' uma utopia o tal systema da lei
das terras.

O Sr. Paranhas : — Mas é o único que pôde estabelecer
uma corrente de emigração espontanea para o nosso paiz.
Sobreveio depois, senhores, um acontecimento extraordina-
rio—a epidemia que dizimou em grande parte a popula-
çã_o escrava dos nossos estabelecimentos ruraes ; — então o
ministério entendeu que as circumstancias erão diversas,
que era preciso acudir com auxi]io,s directos á lavoura, que
era preciso empregar outros meios para prover de remedio
a necessidade que por toda a parte se sentia da falta de
braços.

O ministério veio a esta augusta camara, pedio-lhe um
credito para a colonisação, que foi votado,e tratou immedia-
tamente de dar emprego o mais util a este credito, incorpo-
rou-se com ess- fim a sociedade Central de Colonisação, cuja
Idéa o gabinete ha muito animava;celebrou-se um importan-
to contracto com essa sociedade para a impurtaçãodecolonos.
Sei que o nobre deputado, assim como outros, diz que nesse
contracto se attendeu mais ao futuro do que ao presente,
ou somente ao futuro., e nada ao presente ; mas lêa-se com
attenção o contracto, o ver-se-ha que a maior parte dos re-
cursos postos pelo governo á disposição da sociedade Central
de Colomsaçao tem por íim satisfazer as necessidades do
momento, tôm por íim auxiliar a nossa lavoura.

O Sr. Pedreira : — Apoiado.

O Sn. Paranüos Mas, senhores, qualquer que seja a
justa censura que o nobre deputado possa fazer í opinião
seguida pelo gabinete transacto sobre esta matéria, nãoé
summamente exageradodizer-se que nada fizemos a respeito
de colonisução, ou que o pouco que fizemos podia ter sido
feito 15 dias depois da organisação do ministério ? Ou o no-
bre deputado é capaz de operar milagres, ou lia de reconlie-
cer que alguma cousa fizemos,_e que esse pouco que fizemos
é ae efficaz benelicio para o paiz, e não podia 

'ser 
realisado

com a brevidade que nos indicou o nobre deputado.
A carestia dos gêneros alimentíciostambém uma das

culpas do ministério transacto, na opinião do nobre depu-
tado. Senhores, esta accusação não é só exagerada, é muito
grave, recahe sobre um ponto muito melindroso ; seme-
lhante idéa enunciada por pessoa tão competente em ma- I
terias economicas pôde desvairar a opinião publica, pôde (

dl

fazer crer ás differentes classes da sociedado quo o governo
podia derramar por ellas a abundância e a barateza, e quetodavia o não fez por incúria.

Felizmente, senhores, o nobre ministro da fazenda tomou
a si demonstrar que o nobre deputado estava em erro.

O Sn. Sai.lks Torres-IIomem : —Não apoiado. Peço a pa-
lavra para responder.

O Sn. Paramios : — O nobre deputado não distinguio
os gênero» alimentícios quo sSo producção do paiz dos queimportamos ao estrangeiro. Para a carestia dos primeiros
disse o nobre deputado que a falta de braços o de meios do
communicação, a que não attendeu o ministério transacto,
era a causa principal; para a carestia dos produetos estran-
geiroa também concorri-mos nós ? A resposta aáirmntiva, a
esta pergunta <5 o que se deduz das paluv ras do nobro de-
putado!

Mas o que é certo, senhores, é quo aquillo que o govorno
podia fazer para occorrer a easc mal, aquillo que estava ao
seu alcance, elle o fez. Quanto aos gêneros alimentícios de
producção estrangeira, determinou uma notável reducçSo
nos direitos da tarifa das alfandcias. Quanto A falta da
braços e ú falta de vias de communicação, que K'm duvida
concorrem pura a carestia dos gêneros do producção do
paiz, jã mostrei que o ministério se occupou da colonisação
mais do que disso o nobre deputado, seoi bem examinar os
factos, sómente para censura-lo, como fez tão acremente ; a
respeito de vias de communicação, o ministério transacto
algumajJousa fez, pelo menos os os seus esforço» nesse sen-
tido forão assíduos. Promoveu a execução das vias férreas
quo estavão projectadas ; promoveirmuitos outros melhora-
mentos do mesmo genero.

O Sr. Pinto. I.ina :—Menos a estrada de ferro da Bahia.
O Sn. Paramios: — Não fallarci, senhores, da importação

do mdolente Asiático, porque creio que o nobre deputado
não nos aecuson de partidários da colonisação chineza se-
n_ao para dar-nos mais uma amostra do seu atticismo. Onde
vio o nobre deputado que o ministério transacto se propuzes-se importar Cliins como colonos, e tivesse em mente faze-lo
em larga escala' O nobre deputado não vio, nem podia ver,
senão um contracto, que não chegou a ser levado a effcito,
para a importação de alguns Cliins como trabalhadores. Esta
medida, que mereceu a reprovação do nobre deputado, tem
sido adoptada pela Inglaterra, pela Ilespanlia e outras na-
ções, que não juigârão ridiculo nem inútil supprir com
trabalhadores chins as suas colonias.

O Sr. Marti mio Campos : — Serião bons para o nosso paizse não fossem tão caros.

O Sn. Para.mios :—O nobre deputado, investigando se
existem pendentes algumas questões de politica externa quo
pudessem determinar o reapparccimento dos antigos parti-dos, lançou as suas vistas para o Rio da Prata, o disse-nos :
< Eu sou um daquelles que entenderão que a nossa inter-
venção armada em 1851 não era conveniente; mas<S um
facto consummado, o ninguém ijuererft riscar da historia do
lír.'zil a pagina gloriosa da jornada do Caseros. > (Muitos
apoiados.)

Senhores, ainda aqui desconheci o eloqüente orgão da
conciliação. Se nós estamos n'uma época de moderação, se
todos nós devemos fazer acto de resipiscencia, por quo razão
repugna ao nobre deputado reconhecer quo estava em erto
quando combatia essa intervenção; porque não reconhecia
que o governo imperial tinha nella cm vista uma causa
verdadeiramente nacional?! (Apoiados ge.raes.)

Ji-u comprohendo que em 1851 essa politica fosse mal
entendida ; porque todos os seus fundamentos, todas as 

'

razões de estado que a detf rvninàrão, não erão conhecidas.
Hoje, porém, que os factos estão consummados, e que tudo
se acha patente, porque mio ha de o nobre deputado, depois
de nos dizer quaes as idéa» do partido liberal abraçadas

pelo partido conservador e por elle realisadas, confessar que
o gabinete de 1850 prestou um assignalado serviço ao paiz
mediante essa intervenção(Apoiados yerais.)

O Sr. Sai.i.f.s Torres-Homew : —Eu disse o contrario'do

que acaba denotar. t

O Sr. Parisiios : — V. Ex. disse que os sacrificios feitos

por essa politica não corresponderão aos resultados, não vio
nessa intervenção senão a jornada de Casoros.

O Sr. Saixes Torres-Ho*®» : — E outras cous-a3 mais.
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O Sn. Pvranhos : — A jornada de Caseros é um feito de
armas que muito nos honra. (Apoiados gcran.) Justiça seja
feita A firmeza eá energia do governo imperial, ao brio e
disciplina dos nossos soldados , no patriotismo dos Iíio-
Grár.densos ! {Apoiaâm geraes e repetidos.) Gloria aoexer-
cito interventor, ao seu general em chefe, ao general da
divisão auxiliadora por elle escolhido, eque colheu louros
immarcessiveis nos campos do Caseros. (Apoiados j,rolou-
gados.)

Ma?, senhores, a gloria militar, a nossa política generosa
pam com os Estados vizinhos, não serião bastantes para
justificar essa intervenção.

O Sr,, Sallcs Torres-Homem :—Não censurei a inter-
venção ; censurei sómente os resultados que delia se tinhão
colhido.

O Sr. Paramios :—Vou demonstrar que essa intervenção
não teve sómente por lim, como disso o nobre deputado, a

.cloria e a causa da civilisação no Rio da Prata, que a par
deites fins teve em mira positivos e transcendentes interes-
ses do império. (Muitos apoiados.) Que o digão centenares de
Brazileiros residentes no Estado Oriental, victimas dos sue-
cessos anteriores ; qne o digno os manes de tantos outros
immolados pela sanlia de nossos inimigos.

Senhores, a nossa intervenção armada em 1851 teve estes
grandes fins de interesse brnzileiro: libertar o Estado
Oriental do uma conquista immediata...

O Sr.. Barão de Mauí : — Inevitável.

O Sr. Paramios,*— ....vingar graves offensas que sof-
iremos por muito tempo com uma resignação evangelica

(muitos apoiados); libertar os cidadãos brazileiros da oppres-
são em que yivião no Estado Oriental; pôr termo a uma si-
tuação que mantinha em permanente agitação a frontei-
ra do Rio Grr.nde do Sul (muitos apoiados); finalmente, evi-
tar a guerra que o dictador Rosas premeditava contia o
império. (,\p nados.) Os projeetos do dictador Rosas não são
hoje desconhecidos a ninguém. (Muitos apoiados.)

Ora , senhores , uma intervenção que se propõe estes
fins é apenas uma empresa cavalheirosa, como a considerou
o nobre deputado ? Porque nós liberaes e conservadores não
havemos de reconhecer que o gabinete de 1850 sustentou
uma causa nacional, que felizmente não correu as vicissi-
tudes da guerra de 1825 a 1828 ? (Apoiados.)

Proseguindo em seu retrospecto de política externa, o
nobre deputado, meu honrado amigo, disse : « Até a repu-
biica do Paraguay, Estado fraco em relação ao Brazil, con-
testa os nossos direitos e os posterga. > E dirigindo-se aos
ministros espavorides, o nobre deputado perguntou : < 0
que fez o ministério transacto? Celebrou, disse-nos o nobre
deputado, um tratado de amizade , commercio e navegação,

qv.e liada mais deu-nos do que tínhamos pelo tratado de 25
de Dezembro de 1850 , e, além disto, adiou a questão de li-
mites. >

Senhores, este juizo do nobre deputado não è exacto. O
tratado de 25 de Dezembro de 1850 não era tratado espe-
ciai do navegjação e commercio. O assumpto principal desse
tratado foi umaalliança defensiva contra o dictador Ilosas.
Havia, è errto, uma estipulação no nrt. 3o desse tratado
assegurando o direito de transito aos nossos navios pelo rio
Paraguay. Nesse artigo se dizia que os dous governos 

-se

compromettião a trabalhar em commum para obter a livre
navegação do rio Paraná até ao Rio da Prata.

E' evidente que a navegação do Paraná não teria um in-
teresse especial para o Brazil, como se pr^suppunha, se não
pudéssemos por esse rio chegar a Mato-Grosso. (Apoiados.)
Mas o governo paraguay o sustentou que o que sc teve ali
cm vista foi, não a navegação do rio Paraguay, mas sómente
n do Paraná. O art. 15 do mesmo tratado de 1850 tornou
dependente de novos ajustes, não só a questão delimites, i
senão também a navegação e commercio entre os dous ;
paizes. 0 governo paraguayo pretendia que só mediante ;
esses ajustes nos podia ser concedido o livre transito flu-
vial, aliás já garantido pelo art. 3®. Ainda mais, senhores,

por ultimo o governo paraguayo sustentou que esse tratado I
Ixavia caducado desde a quéda do dictador Rosas, por ser o j
seu único fim a alliança defensiva.

O tratado de 25 de Dezembro de 1850 é pois a mesma .
cousa que o tratado de 6 de Abril de 185G, tratado de com-
mercio e navegação, no seu genero talvez o mais desenvol-
vido que temos celebrado? Póde-se dizer, como disse o no- I
bre deputado, que hoje estamo3 como estávamos era 1850, j

quando tinhamos um tratado cuja intelligenoia e validada
erão contestadas pelo governo paraguayo?

Mas, disse o nobre deputado, o governo paraguayo bur-
lou com os s-us regulamentos as disposições do novo tra-
tado, isto é, tem-se pretendido que o tratado de 6 de Abril
do anno passado deu aberta a semelhantes regulamentos.
Senhores, ainda que assim fosse, desde quando um tratado

perde todo o seu valor porque uma das partes contraetantes
não o entende 011 não o executa fielmente? Fora preciso que
este principio prevalecesse para que o nobre deputado dis -
sesse que o tratado de 6 de Abril nada vale.

O Sn. Sat.i.es T0r.BES-H0wF.11: — Não disse tal.

O Sn. P.MiAMios : — O nobre deputado disse que nada
tinliamos avançado.

De certo , que os regulamentos paraguayos vexão, entor-
pecem a navegação de Mato-Grosso (apoiados); esses Vogu-
lamentos são offensivos do nosso direito. (Apoiados.) Mas,
senhores, o que devia fazer o governo imperial ? Não era re-
clamar contra taes actos, não era demonstrar até a eviden-
cia que elles sao exhorbitantes, uma violação flagrante das
estipulações de 6 de Abril do anno passado, não só do trata-
do de amizade, commercio e navegação, senão 'também da
convenção preliminar de limites ? O meu nobre amigo não
leu a nota do 20 de Janeiro que tive a honrado dirigir ao
ministro das relações exteriores daquella republicai Não
está abi demonstrado que esses regulamentos são atten-
tatorios dos tratados existentes ? Como, portanto, diz que
nada conseguimos ?

O Sr. S.MAES Torres-Hojiem : — E' um direito sem exer-
cicio.

O Sr. Par*.mios : — Pois então não traga isso como cen-
sura ; reconheça o que fizemos, e appelle para o gabinete
actual, e diga-llie que sustente com íirmeza e energia os
nossos direitos (apoiados) ; sustente a reclamação que o go-
verno transacto iniciou. (Apoiados.) Estou certo de que o go-
verno actual o fará ; e é de esperar que o governo paraguayo
reconheça, pelos meios diplomnticos, que está em erro; que
ao Paraguay mais do que ao império importa aquella na-
yegação, as boas relações dos dous paizes. (Apoiados.) Isto

podia dizer o nobre deputado cujo orgão é mais eloqüente,
cuja palavra é mais autorisada ; mas não dizer-nos que o

gabinete passado nada fez, celebrou um tratado que nada
vale, porque o governo paraguayo não o quer executar.

(Apoiados.)
Ora, senhores, o que de mais positivo podia fazer o gabi-

netc transacto? Se um tratado na 
'a 

vale, o que valeria?
Deveriamos estabelecer uma bateria permanente em frente
ao litoral da republica para manter os nossos direitos ?

Senhores, desde 1852 que o governo imperial se esforçava

por chegar a um accordo com o governo da republica do
Paraguay. O governo paraguayo não queria separar a

questão de limites da questão da navegação fluvial, e como
um accordo sobre a questão delimites segundo as suas pre-
tenções era impossível, estavamos privados do exerciciodo
direito ao transito fluvial'Implícita e virtualmente e.-.tipu-
lado no art. 3° do tratado de 25 de Dezembro de 1850.

O ministério passado conseguio que ess<í governo se pres-
tas&e a separar as duas questões, celebrasse um tratad® de
amizade, commercio e navegação, e discutisse a questão de
limites. Nesse tratado de 6 de Abril do anno passado o livre
transito fluvial se acha estipulado muito distinetamente da
navegação e commercio entre os dous paizes; por esse tra-
tado aquello transito ó um direito permanente (apoiados'},
livre de todo ônus (apoiados), e o nobre deputado nos diz

que esse tratado nada vale ! Um espirito nimiamente con-
ciliador , um espirito desta quadra de concordia discorre
assim?

O Sr. Sallks Torres-Ho.men : -- Empresta-me proposições
que não proferi.

O Sr. Paramios : —Muito estimo que assim seja; mas
digo ao nobre deputado que realmente o seu discurso ma-
ravilhou-me ; por mais de uma vez não vi no nobre deputado

o estrenuo defensor da conciliação (apoiados)-, pareceu-me ver

o illustre guerreiro de nossas lutas passadas. (Apoiados.)
A questão de limites foi adiada ; mas, senhores, podia o

governo imperial recusar-se a esse accordo ou devia fazê-
lo? Essa questão não foi plenamente discutida? Não é isso
de uma grande vantagem ? Quando geralmente se acredi-
tavaque o império não tinha razão na sua contenda sobre
limites com a republica do Paraguay, porque era esta a



SESSÃO EM 15 DE JUNHO DE JS57.

nccusação que se nos fazin, accusação facilmente acredi-

tada, por sermos um paiz forte em relação áquella'repu-
blica ; quando, digo, se acreditava isso e a discussão deixou
bem patente toda a sem-razão daquelle governo, essa dia-

cussão não é um grande passo dado para um accordo defini-

tivo ? não é uma vantagem real obtida pura o paiz ? (Apoia-
dos.)

0 amor-proprio do governo paraguayo não permittia que
essa questão fosse então resolvida; devia o governo impe-

rial romper suas boas relações com aquella republica, des-

prezar o accordo do tratado de amizade, commereio e nave-

gação, por causa do ajuste delimites? Este ajuste era na

actualidade de tão grande importancia para o império ? Não,

senhores, o governo paraguayo é que quiz sempre fazer de-

pendente o tratado de navegação do tratado de limites Não
temos communieações por terra com o Paraguay, as divi-
sas dos dous paizes são pela maior parto naturaes, os pontos
do litigio estão em lugares desertos o pantanosos; como

pois seria de boa política romper nossas relações com aqucl-
le Estado por causa do njuste de limites ?

Quando é um facto que, ape/.ar de não ser ainda o tra-
tado executado íielmente pelo governo paraguayo, navios
de guerra brazileiros e navios mercantes, tanto nacionaes
como estrangeiros, tem subido até Albuquerque, e alguns
até C^yabá, o nobre deputado di/. que nada temos oonse-

guido, que estamos no slalu quo ! Não, senhores, o gahi-
nete passado e seus antecessores prestarão bons serviços ao
império quanto ás nossas relações com os Estados limitro-

phe3. (Apoiados.)
O nobre deputado fallou do decreto de 25 do Outubro do

anno passado, expedido pelo ministério da fazenda com o
fim de facilitar a exportação para Mato-Grosso ; e o nobre
deputado nos disse com toda a força do -seu sarcasmo :
« Promulgastes esse decreto, mas o que é feito delle ? que
execução tem tido? Ahi está para pasto das traças ou

paraleitojdo pó de nossos archivos. »
Senhores, o decreto de 25 de Outubro do anno passado

teve dous fins principaes : primeiro, permitiu* que os gene-
ros nacionais e estrangeiros exportados para Mato Grosso

pudessem ser baldeados no Rio da Prata para navios apro-

priados á navegação do Paraná o do Paraguay. Os navios

que navegão no alto mar. que navegão do litoral marítimo
do império para o Rio da Prata, não podem 

'chegar 
ató Ma-

to-Grosso; e portanto essa medida era indispensável aüm de
se facilitar o commercio com aquella província. Essa medi- j
da tem tido plena execução; appello para os nobres minis-
troa que se dignão ouvir-me, c que poderáõ attestar se as-
sim é ou não. Ahi estão os factos registrados em meu rela-
torio; licenças so tem pedido ao governo imperial conformo
esse deCreto.

O outro fim, senhores, era permittir que nesse commercio
brazileiro, do Rio do Prata para Mato-Grosso, se pudessem
empregar navios estrangeiros, porque em Montevidéo e em
Buenos-Ayres poucos são o» Brazileiros que possuem na-
vios. Esta segunda disposição do decreto dependia certamente
de que o governo paraguayo franqueasse a outros paizes a
navegação da parte do rio que lhe pertence. Mas, senhores,
o governo imperial não devia prevenir logo o caso muito

provável de que assim acontecesse?

O S«. Saixes Torres-Homem : —Não tinha direito de o
fazer.

O Sr. Para.mios : —Tinha esse direito, porque não era
forçar o Paraguay, era dizer: « Quando o governo para-
fÇuaj o hanquear a outros pavilheõs a navegação das aguas
cm que tem exclusivo domínio, esses pavilhões poderãochegar a Mato-Grosso e empregar se no commercio brazi-
leiro. » Pois o governo imperial não tinha o direito do pro-
ceder assim? (Apoiados.)

O nobre deputado diz que não, mas ha dc permittir que
tenhamos opinião diversa; isto me parece muito razoavel
não ha ahi oíFensa alguma aos direitos do Paraguay.

E, senhores, esta mesma disposição do decreto também
tem tido applicação, porque nessa navegação se pôde empre

gar desde já um pavilhão estrangeiro, o da própria repu-
blica do Paraguay. O Paraguay tem escunas que navegão

para o Rio da Prata, e algumas delias se têm empregado
effectivamente no commercio brazileiro para Mato-Grosso.
Dentio de pouco tempo o governo Paraguay não poderá re-
cusar á Confederação Argentina a navegação daquelle rio;
não è crivei que, gozando o pavilhão do Paraguay da livre
navegação do Paraná, que desde a sua foz em grande ex-

tensão pertence aos Argentinos, recuse a estos o tratamento
de reciprocidade.

Esse decreto teve ainda outra vantagem apontada pelomeu nobrecollegao Sr. cx-ministrõ da .justiça; aerviode
dar uma prova irrefragavel contra a idóa que se espalhava,
de que o governo imperial era infenso a que o governo
paraguayo franqueasse aquella navegação a outras ban-
deiras.

Eis-aqui, senhores, como o nobre deputado nos j.ul^ouno seu espirito de conciliação e do justiça »
O nobre deputado não vio um outro acto do .«abinete

passado concernente ás nossas relações com a» republicas
do Prata ; não vio que celebrámos em 7 do Março de 185(5
um tratado do amizade, navegação e commercio »m i „n.
federação Argentina. Este tratado nada vale? Pois estas
estipulações importão o tratado definitivo estipulado na con-
venção preliminar de paz de 27 do Agosto do 1828 ; esta-
beleceu sobre bases sólidas e duradouras as nossas relações
com aquelles Estados.

O Sn. Salles Torres-Homi:.>i : —Não tratei disso.

O Sr. Paramios: — Bem o sei; eu noto as omissões do no-
bre deputado, que procurou unicamente tratar daquillo ein
que a censura, ly ironia e o sarcasmo poderião assentar,
estou mostrando que o nobre deputado, conciliador e meu
amigo, devia dizer: commettestcs estes erros, no meu pa-
reeer, mas também acertastes neste e naqnolle acto. (Apoia-dos.) E' isto o que se devia esperar de um espirito concilia-
dor (apoiados); o contrario,penhores, são bellas palavras de
conciliação, mas aetos cm contrario. (Apoiados.)

Senhores, não incommodarei mai° ao meti nobre amigo
referindo alguns outros factos do ministério transa, to e dos
gabinetes anteriores quo deverão ter sido considerados no
seu retrospecto politico para receberem os seus honrosos
elogios.

Outro nobre deputado pela província do Rio de Janeiro, p
quem muito respeito, censurou o gabinete passado pelaadí»-são que prestou aos princípios de direito marítimo procla-mados pelo congresso de Paris.

A principio, senhores, eu suppnz que o nobre deputado
seguia a opinião dos E»tados«Lnidos, cuja nota elle citou-
110.1 e julgou muito concludente; mas pouco depois tive e
desprazer de ouvir ao nobra deputado que elle não seguia a
opinião dos Estados-UnidosV que elle queria a conservação
d<> direito de corso, que elle julgava o corso uma medida
muito licita, um meio de guerra muito conveniente.

Os Estados-Unidos não pvestárfio sua adhefiSo às novas
maximas estipuladas pelo congresso de Paris, porque que-rião que o principio da inviolabilidade da propriedade inof-
fensiva fosse seguido em toda a sua extensão ; que assim
como era abolido o corso, a propriedade particular de um dos
beligerantes no alto mar fosso posta ao abrigo do direito
marítimo contra os cruzadores do guerra. Os Ks-adr.s-Uni-
dos não sust0"tárã0 que o corso seja um ri curso próprio da
civilisação|.ictual, ou que nPo tenha o caracter de'uma pira-
taria organisada e legal.

Se.portanto seguíssemos a opinião do nobre deputado
ficaríamos sms, porque nem mesmo aquelles listados, ccmo
jíi disse, adoptão essa opinião.

O Sn. Almeida Pereira dá um aparte.

O Sr. Par vmios :—Senhores, segundo as estipulações
das potências signatarias do tratado de Paris, os quatro
princípios devem ser considerados inseparáveis.

O Sn. Nabvco : — Apoiado.

O Sa. pAnimios: — Não se admitte uma adhesão parcial,
e sim uma adhesão integral; a potência que se não prestar
a esto accordo ficará privada da sua applicação.

O Sr. Namico : — Apoiado.

O Sr. Paranoos : — Assim pois, se não adherissemos ao
convite que nos foi dirigido, aada uma guerra em que
fosse pai te alguma das potências signatárias do tratado
de 30 de Março de 185fi, ou alguma das outra* que têm
adhcridoaos mesmos princípios, as mercadorias brazileiras
serião boa presa sob o pavilhão inimigo, as mercadorias ini-
migas não serião protegidas, não licarião isentas sob o pa-
vilhão brazileiro. Ora, devíamos nós sacrificar as vantagens
da paz a um recurso de guerra ? Esta política seria a que
convinha ao império, que cm todas as suas relaçõos exterio-
res tem por base a justiça e a moderação?

0 Sn. Jaciktho de Mendonça ; — E que nem mesmo A
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apoiada nas conveniências do império. A historia da guerra
do Sul que o diga.

O Sr. F. Octavjano : — Apoiado.

O Sr. Pahamios :—Couviria^este procedimento ao im-

perio, que tem uma marinha mercante ainda muito limi-
tada, cuja exportação se faz quasi toda em navios estran-

geiros? creio que não. (Apoiados.)
Senhores, os vapores reduzirão a muito pouco os servi-

çosque hoje podem prestar os corsários. E as nações que
rêm uma grande força marítima, tem também uma mari-
nha mercante numerosa ; se ellas quizerem usar clesse re-
curso, lèvaráõ <le certo vantagem ás nações mais fracas sob
o ponto de vista da força naval. (Apoiados.)y

O nobre deputado chegou mesmo ao ponto de conside-
rar que a adhesão do governo imperial aos novos princípios
de direito marítimo foi um aeto de fraqueza, mais uma hu-

miliação imposta pela Grãa-Bretanha.

O Sr. Almeida Pereira • —Não disse tal.

0 Sk. Pahamios : — Bem, então não prosiço na minha

reenosta, em vista do aparte do nobre deputado*, e termina-

rei só observando ao nobre deputado que não foi a Grãa-Bre-

tanha que propSz a adopção desses princípios, foi a Fran-

ça, que, assim como o congresso de Westphalia se assigna-
lou pelo principio da liberdade de consciência, e o congresso
de\ieuna pela abolição do trafico, e liberdade da navega-

ção dos rios, quiz que o congresso de Paris se assignalasse

por um acto de interesse geral, por uma innovação no di-
reito internacional.

Observarei ainda ao nobre deputado, que durante as

guerras do império francez com a Grãa-Bretanha, um es-
criptor denota recommendava á França, como medida que
seria de um golpe mortal para o poder marítimo da Grãa-
Bretanha, a abolição do corso. Creio, pois, que o nobre de-

putado não tem razão quando attribue á influencia britar.-
nica a adopção dos novo-» princípios.

Em conclusão, senhores, a estes princípios tem jâ adhe
rido quasi todas as potências, quer da-Europa, quer da
America; e portanto se ha erro na decisão do governo im-

perial, é um erro muito justilicadq, que tem muitos par-
tidarios.

Muitas vozes : — Apoiado, muito bem, muito bem.

O Sr. P.arXo de S. Bento, obtendo a palavra pela ordem,

requer o encerramento desta discussão.

Posto a votos este requerimento, é approvado.

O Sr. Cruz Machado (pela ordem) : — Desejo saber por

quantos votos foi approvado o encerramento.

O Sr. Presidente : — Por 45, existindo na sala 80 Srs,
deputados, segundo verificou o Sr. secretario. Entrárüo
depois na sala outros Srs. deputados, mas não forão consi-
derados na contagem, por não se acharem presentes na
occasião da votação.

Procedendo-se á votação do projeeto de resposta á falia
do throno, é approvado, salvas as emendas.

A emenda da commissão ê também approvada, mas é re-

jeitada por 53 votos contra 45 a emenda dos Srs. Teixeira
.Júnior, Sérgio de Macedo, Barbosa, para que em vez de
dizer-se: « confia ser d realisada, » se diga : iconfía será con-
linuada. >

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

Ncssào cm 16 de «Junho.

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY.

SumhaRio. — Expediente. — Ordem do dia. — Creação de
uma nova província. Discurso* dos Srs. César. Mendt» da
Costa, Franco de Almeida, 

'Brandão, 
e Mar Unho Campos.

Votação. — Fixação da força naval. Discursos dos Srs. Ja-
cintho de Mendonça, e Franco de Almeida.

A's 11 horas damanhãa, feita a chamada, e achando-se

presentes os Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto, Sa-
lathiel. Lima e Silva, César, Machado, Franco de Almeida,
Villela Tavares, Bulcão, Cerqueira Leite, Baptista Monteiro,
Cunha Mattos, Salles, Mendes da Costa, Luiz Carlos, íargio

de Macedo, Paiva, Benevides, Cyrillo, Paranaguá, Gonçalves
da Silva, Ferreira de Aguiar, Atliaide, Hermogenes, Pedrei-
ra, barão de Mauá, Sá e Albuquerque, Augusto de Oliveira,
Fiusa, Brusque, Ferraz da Luz, Castello-Braneo, barão de
Camaragibe, Rego Barros, André Bastos, Pinto de Campos,
Augusto Chaves, Nebias, Silveira Lobo, Cunha Figueiredo,
Silvino Cavalcanti, Borges Fortes, F. Octaviano, Alcaritara
Machado, Domingues, Pereira Franco, Pinto de Mendonça,

Souza Leão, Bello, Bretas, Tobias Leite, piogo 
Velho, Tos-

cano Barreto, Flavio Clementino, Araújo Jorge, Cândido
Mendes, Antunes de Campos, Fernandes da Cunha, Gomes

de Sonza, e Almeida Pereira, abre-se a sessão.

Le-se e entra em discussão aacta da antecedente.

O Sr. Paranaguá:—Sr. presidente, parece-me que não
vou de encontro ao nosso regimento pedindo a palavra nesta
occasião para protestar contra a intelligencia que se tom pre-
tendido dar á decisão desta augusta camara na sessão de
liontem sobre o projeeto do voto de graças. Estou persua-
dido que a camara votando contra a emenda oíferecida por
tres honrados membros, relativa á política do gabinete ac-
tual. que elles t.íio bem apoião, não quiz de modo algum, jâ
não digo infligir uma condermiação, mas mesmo uma sim-

pies censura ao gabinete passado.

0 Sr. CarrÀo :—Apoiado ; foi esse o meu pensamento, e
creio que o de muitos outros senhores que vot&rão contra a
emenda. (Apoiados.)

O Sr. P arakacuá : — Entretanto o voto e a decisão da ca-
mara & diferentemente interpretada por uma das folhas

dia ri as.
Se o topicá do voto de graças a que referia-se a emenda

contivesse uma censura ao gabinete passado, eu, tendo
apoiado com toda a lealdade esse gabinete, lhe negaria 0
meu voto, qualquer que fosse a maneira por que essa emen-
da devesse ser considerada pelo gabinete actual, porque en-
tendo que antes de tudo devemos ser justos ; C nesta colli-
são, entre um acto de cortezia ao gabinete actual e um de-

ver de justiça ao gabinete passado, meu procedimento não

podia ser duvidoso. (Apoiados.)
Se a rejeição da emenda pudesse ter tal alcance, não era

só a política do gabinete passado que contiaiiavamos ; a
condernnação e voto de censura reflectiria sobre a politica
do gabinete actual, que se declarou seu continuador»

(Apoiados.)

0 Sr. Viriato : — Assim é, e teve por isso os votos da
maioria da camara..

O Sr. Paranaguá: — Convém que não se desvirtue e«e
acto da camara ; é mister que se não desvaire a opinião

(apoiados); não foi um voto de censura; se fosse, declaro
solemnemente que o meu procedimento seria differente, e
differente creio que seria o procedimento da grande maioria
da casa. (Muitos apoiados.)

O Sr. Preswente diz ao orador alguíhas palavras que
não podemos ouvir. A

O Sr. ParanaguX : — Entendo que estou no meu direito,
restabelecendo a verdadeira intelligencia da decisão da ca-
mara. Nós que votámos pela resposta á falia do throno tal

qual, não quizemos desairar em cousa alguma os honrados
membros do gabinete transacto. O nobre re ator do voto de

graças o declarou muito expressamente ; o honrado presi-
dente do conselho, cujo nome em qualquer organisação mi-

; nisterial seria por si só uma garantia para o paiz [apoiados),
\ foi o primeiro a fazer justiça aos honrados membros do ga-

; binete passado , não seriamos nós que apoiamos a política
i consagrada por S. Ex. que trataríamos de contraria-lo

logo no principio de sua carreira ministerial.
Tenho explicado o meu voto, e creio que nisto lieo de

accordo com a maioria da camara. (Muitos apoiados.)

Não havendo mais quem peça a palavra, põe-se a votos a
acta e é approvada.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Costa
Pinto , Martinho Campos , Fernandes Vieira, Sampaio

Vianna, Pederneiras, Viriato, Felippe de Araújo, Tobias de
Aguiar, Aragão e Mello, Dias Vieira, Brandão, Carrão, J.
de Mendonça, barão dePorto-Alegre, Araújo Lima, Barros
Pimentel, Madureira, Dantas, J. Marcondes. Francisco de

( Campos, Paulino, Cruz [Machado, Barbosa, Silva Miranda,
Tones-IIomem, Paranhos, Santa Cruz, Teixeira Júnior,

] Monteiro de Barros, Fausto de Aguiar, Rodrigues dos
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Santos, Bezerra Cavalcanti, Peixotç de Azevedo, Jagua-
ribe, Ifenriques,, barão de S. Besto, e Gavião Peixoto.

O Sr. 1" Secretario dá oonta do seguinte

expediente.

Um officio do Sr. ministro do império, remettendo as ac-
tas do lo collegiodo 6o distiícto eleitoral da pvoviucia do lia-
ranhão.—A' commissão de poderes.

Outro do 1» secretario do senado, enviando n proposição
do senado não annuindo a outra da câmara dos Srs. depu-
tados sobre a loteria concedida para as obras da matriz da
cidade de Uberaba, provincia de Minas; e participando que
o senado adoptoti e vai dirigir á saneção imperial a resolu-

ção que manda passar carta de naturalieaçáoa Gustavo Car-
losLainé, eoutros; equeS. M. o Impetador consente na
resolução que determina a etapa quedevom perceber os ofli-
ciaes do corpo municipal permanente da côrte, e na que au-
torisa o governo a fazer reverter á arma de infantaria o
major do corpo de estado-maior de 2" classe Antônio Joa-
quim de Magalhães Castro.—Fica inteirada, e a vai arclii-
var-se a proposição rejeitada pelo senado.

_ Requerimento dos empregados do correio de Minas, pe-
dindo augmento de ordenado. — A' commissão de pensões
e ordenados.

Outro dos empresários da limpeza das casas e esgoto das
águas pluviaes da cidade do Rio de Janeiro, pedindo que â
sua empresa se faça extensiva a lei de desapropriação con-
cedida á companhia da estrada de ferro de D. Pedro II e à
empresa da rua do Cano. — A's commisaões de fazenda e
de obras publicas.

Outro da mesa administrativa daveneravcl confraria do
Príncipe dos Apostolos da cidade de Mariaima, província de
Minas, pedindo a concessão de duas loterias em benelicio
das obras de sua igreja.—A'commifsào de fazenda.

Outro do fabriqueiro da matriz de Nossa Senhora da Con-
ceição dos Piados, município da villa de S. José do Rio das
Mortes, província de Minas, pedindo a concessão de uma
loteria para com o seu produeto proceder ao reparo de sua
matriz. —A' commissão de fazenda.

Le-se, entra em discussão, e sem debatei approvada, a
redacção doprojecto de resposta á falia do throno.

O Sr. Presidente declara que vai-se officiar ao gov«ruo
pedindo a designação do dia, hora e lugar em que S. M. o
Imperador se dignará receber a deputação que por parto
desta camara tem do apreseHtar-lhe a resposta & falia do
throno; e nomêa para a mesma deputação os Srs.Madurei-
ra, Torres.IIomem, Birros Pimentel, Gomes do Souza, Ga-
vião Peixoto, Sallcs, Silva Miranda, Gonçalves da Silva,
Diogo Velho, Aragão o Mello, Silvino Cavalcanti, Villela
Tavares, Calheiros, Benevides, Fernandes da Cunha, Pe-
reira Franco, Antunes de Campos, Coelho de Castro, Pau-
lino, Francisco Campos, Paiva, Ferraz da Luz, Santa Cruz,
e Borges Fortes.

O Sn. Bwtistv Monteiro:—Sr. presidente, ha talvez
mais de um mez que existo na pasta da nobre commissão
de poderes uma indicação para ser chamado o supplente
da província de Santa Catharina, cujo deputado foi chama-
do aos conselhos da coroa, e não me consta que a no-
bre commissão tenha dado seu parecer sobre essa indica-
ção.

Creio, Sr. presidente, que a nobre commissão obraria com
justiça, com equidade, se so dignasse de tomar em mais
consideração essa indicação, porque a casa sabe que a pro-
vincia de Santa Catharina está actualmente sem represen-
tante nesta camara.

Aquella província dá sómente um deputado, o qual foi
chamado aos conselhos da coroa, e ella licou sem represen-
tante.

A respeito das demais provincias, cujos deputados forão
chamados também aos conselhos da coroa, cieio que não
tem havido indicações para terem chamados os respectivos
supplentes; mas, ainda mesmo que tivessem havido, não
se acliarião essas provincias cm circumstancias idênticas
ás em que se acha a província de Santa Catharina, porque
suas deputações são numerosas e têm assim muitos repre-
sentantes que cuidem de seus interesses ; mas a de Santa
Catharina não tem nenhum; e a não ser o interesse que eu
sei que a camara em geral toma a respeito de todas as ques-

tões do paiz, em relação a todas as provincias, poderíamos
dizer qu« a do Santa Cathariná está orphãa.

O Sn. PAESll)ENTE : ¦
a matéria.

¦ O Sr. deputado está discutindo

O Sr. ütPTiST.t ltlovrraino : — Estou expondo a razão pila
qunl tenho de pedir a \ . Ex. quo se digne de interpor os
teus bons oihcio» perante a nobre oommK-ão de poderes
para que de com urgência seu parecer sobre essa indicação
a que me reliro. y

O Sr. Presidente: - Não é costume, quando se fazem se-
melhantes pedidos, motiva-los como éetá fazendo o nobre
deputado.

O Sr. Baptista Monteiro : — Se V. Ex. entende que isso
não é admissível, pararei aqui, rogando do novo a V. Ex.
que tenha a bondade de interpôi seu» bons officios para
que a nobre coifimissão de poderes dê com urgência seu pa-
recer sobre essa indicação.

O Sr. Presidente :—Os honrados membros da commissão
de poderes ouvirão o requerimento do Sr. deputado, o o to-
maráõ na devida consideração.

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

cheaçXo de l)m INOVA província.

, .J?1!11''?,!™ 
d!seussão a preferencia entre os projectos na.

1t>8 de 1850 e 80 de 1856, sobre a creação de uma provínciacom a denominação do Rio de S. Francisco.

O Sr. César :—Quando pedi a palavra foi para requerer
o adiamento desta discussão até que a commissão do esta-
tis tica.dê sou parecera respeito de dons outros proiectosofícrecidos, um de ha mais tempo, e outro cm 22 de Acosto
do anno passado, creando uma província ao norte de Minas
com a denominação de província de Minas Novas.

O Sr. Presidente Esse requerimento não 6 bem cabido
nesta occasião, e sim quando entrar em 1« discussão o pro-
jecto que for preferido. Agora trata-se unicamente de saber
qual dos dous projectoa deve servir de base ti discussão. Um
loi oífereeido por diferentes Srs. deputados, e o outro pelacommissão de estatística, a quem foi remettido aquelle pro-
jecto. 1

O Sr. César Quizera que V. Ex. me dissesse se possorequerer que estes projectos vão á commissão pura dar seu
parecer a respeito da questão de preferencia.

O Sn. Presidente Entendo que não o pôde fazer por-
que a questão de preferencia é uma quebtão do ordem
que deve ser decidida pela camara.

opport^na?SA":~ASUardílr'm0"he! 
ent5° r'lra ocoasiiio

O Sr. Mendes da Cosi a : — Entre os dous projectos quese oirerccem á consideração da casa parece-me que deve-se
preferir para base de suas discussões o que foi apresentado
no anno passado pela nobro commissão de estatística, quoestabeleceu outros limites á nova província. Esto projectoaquelle que mais se conforma com as conveuienoias pu-blicas ; e tem em seu favor o ter sido formulado cm vista
das informações que por esta camara forão exigidas do <*o-
verno. Assim baseado devc-sc-lhe dar a preferencia • õ
neste sentido votarei.

Não havendo mais quem peça a palavra, procede-?o á vo-
tação da preferencia entre os dous 

projectos, e é preferido
ode n. 80, o qual entra logo em 1" discussão, jj

O Sr. Franco de Almeida : —Pedi a palavra, Sr presi-
dente, para offerocer um requerimento de adiamento Por
uma relação distribuída na_ casa noto que este óbice to ó
muito antigo; que em 18.30 apresentou-se um projecto
creando a província do Lio de S. Francisco; ha um parecer
sobre a matéria, ha um outro projecto sob 11. 80, outro sob
11. 48, e finalmente um outro com o 11. 79. Sei quo existem
estes projectos e parecer pela relação, repito, a quo já me
referi; mas nao tenho nenhum destes papeis, e me.^mo o
projecto que entrou cm discussão não foi distribuído, porque
eu o não tive....

Vozes Nem eu.

O Sr. Franco de Ai.meida : — Esta questão é da maior
importância (apoiados) ; para deliberar a c.resção de uma
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província são necessários muitos dados ; prccísa-sc muitos

estudus, trabalhos estatísticos. Eu ainda não pude formar

opinião acertada a respeito do projecto ; não posso desde já

dizer se mo opporei ou se o approvarei; porquanto, no estado

ein que me aclio não posso dar um voto consciencioso

O Sn. Cri z Macuado : — Por ora trata-se unicamente da

utilidade.

O Su. Fn \nco de Almeida : — Áccresce ainda que nao sei

como vamos decretar a creação de uma nova província sem

ouvir o governo, o respectivo ministro....

Uma voz : — Já fui ouvido.

O Sn. Franco de Almeida : — Foi ouvido o governo trans-

acto, porém não o actual, que tem de executar o projecto

que deve realisar, a medida, e que por isso deve ser con-

sultado. . ,
Assim, Sr. presidente, roqueiro que tuuo quanto lia acerca

desta matéria sei a publicado no Jornal do Commcrno, comi-

dando-se depois o respectivo ministro para nos dar as pte-

cisas informações*

Lê-se, apoia-sê e entra em discussão, o seguinte requeri-

mento: '

< Proponho o adiamento da discussão deste projecto ate

que se imprima 110 Jornal do Commerio tudo quanto se lhe

refere, e até que seja convidado o respectivo ministro para

dar sobre ella as iudispensaveis informações. — S. R.

Franco de Almeida. >

O Sit.Brandão, referindo-se a quatro representações que ba

poucos dias forão apresentadas na casa por parte das muni-

eipalidades do distiieto eleitoral da comarca da Boa-Vista,

que elle representa no parlamento, o da villa do Capito-

Grosso da provincia da Bahia, diz que o projecto carece ser

reconsiderado em face das referidas representações, visto

como não é justo que os habitantes daquella comarca fiquem

pert»nc( i:do á nova provincia contra sua vontade ; o que
tanto mais attendivel é, quanto a commissão de estatística

dera o exemplo quando tomara na devida consideração igual

reclamação feita pelas camaras municipaes deParacatú e

Januaria, da provincia de Minas; e concluio, depois de di-

versas outros obs-ertações, mandando um additamento ao

requerimento do Sr. 
'fito, 

para que o projecto voltasse á com-

missão albn de ser reconsiderado.

O Sn. Ccsar : — Existindo nesta casa o projecto n. 90

em que fallei anteriormente , a respeito delle ainda a com-

missão do estatistica não deu seu parecer ; entretanto rele-

fa amda que abreviadamente eu demonstre a necessidade

que ha da creação da provincia a que elle se refere.

Nã i é ignorado , Sr. presidente , que a cidade de Minas

Novas, centro da da provincia projeutada, dista da cidade do

Ouro Preto , capital da provincia de Minas , não menos de

80 léguas; 6 também sabido que dtetá capital á sua divisa

• om :ÍTprovincia da Batia não ha menos de 150 légua» ; en-

tretanto a creayão de uma nova provincia, tendo por capital

Minas Novas , 
'importa 

a felicidade de um grande pessoal
contido nessa grande extensão, dando-se em seu beneficio as

óommunicaçõecom a Bahia pelo rio Jequitinhonha , o

com a côrte do império pelo rio Mtteury.

A necessidade de uma nova provincia é de urgência, c re-

salte aos olhos de todos ; pois sabemos que noestado actual

d governo, por mais zeloso que seja, não pôde bem proteger
aquelhi parte tão importante, attenta a sua distancia, e

assim está ella sem poder adiantar-se em suas vantagens

materiaes, em suas vantagens moraes. Sobre esse projecto
não foi dado ainda parecer algum ; pôde portanto acontecer

que outros apresentados anteriormente a este que acaba de

ter preferencia. causem de alguma sorte embaraço ft crea-

ção da nova provincia, pela qual propugno; assim, pois,
voto pelo adiamento, com vista» de que a commissão de tam-

bem seu parecer a respeito do projecto n. 90 offerecido

em o anno passado.

Lê-se, apoia-se e entra também em diacusão, o seguinte

requerimento:

« Roqueiro que volte o projecto ô commissão do estatisti-

ca para ser reconsiderado. —— llrandfto. >

O Sr. Mendes Di Costa O nobre deputado pelo Parti

apresenta um adiamento af.m de ser o projecto em discu6-

são e o parecer impressos, convidnndo se para assistir ti

discussão o Sr. ministro do império; o nobre deputado por
Pernambuco quer que novamente seja ouvida a commissão

DE JUNIIO DE 1857.

de estatistica ; e o nobre deputado por Minas parcce querer

que na mesma occasião a commissão trate de um projecto
relativo á creaçãode uma nova provincia que elle crê util e

necessaria, composta de uma parto da provincia de Minas

e comarca do litoral da Bahia.

Sr. presidente, oppoulio-me tanto ao requerimento, como

ao seu adiamento. Opponho-me ao requerimento de adia-

mento , porque apenas agora se trata da lu discussão

do projecto...
O Sr. Franco de Alukcda : — Isto é, da utilidade e con-

veniencia.

O Sr. Mendes da Costa: — Trata-se apenas da 1« dis-

cussão, e por isso pedem o projecto c o parecer ser impressos

para maior conhecimento da camada quando o projecto en-

trar em 2lx discussão. Não é preciso que se conheça de to-
dos esses documentos, para que se resolva sobre a utilidade
do projecto, que é questão geral, e a única a ventilar-se na

Ia discussão.

Quanto á conveniência de ouvir agora o governo, também
tenho de rejeitar o adiamento por este lado, por isso que
para a 2a ou 3a discussão pôde o Sr. ministro respectivo ser

convidado. Demais, o governo, que é entidade moral, jâ deu
o seu parecer pobre esta matéria, e foi sobre esse parecer,
fundado em informações mandadas tirar pelome-mogo-
verno por ordem desta camara, que a commissão e&borou

o seu projecto.

O Se. Brandão : — Onde estão essas informações que eu

não achei?...

O Sr. Mesdes da Costa : — Estão na casa; ainda hontem

ou ante-hontem tive-.is em mão. Posso aíílrmar ao nobre de-

putado que esaak informações são as mais completas que
dar-se podem, porque não só informou o ministério do im-

perio, como informftrão os presidentes das províncias donde

essas diversas localidades de que trata o projecto são sopa-

radas ;e não só os] presidentes das províncias informarão,

como as autoridades locaes, camara por camara, juiz por
juiz. Era eu então juiz de direito da comarca do rio de

S. Francisco, na Bahia, quando tive de informar a este res-

peito, e aqui mesmo na casa já vi essa minha informação

com outras.
Assim, Sr. presidente, por falta de informações não é que

o projecto deve ir aiuda á commissão ; o que se apresenta

hoje de novo para assim procedermos? Apresentão-se ape-

nas 3 ou <1 representações das camaras que compoem a co-

marca da Boa Vista de Pernambuco, dizendo que não lhes

convém que aquella comarca pertença á nova provincia, e

sim continue na provincia de Pernambuco. Ora, o que po-
derà acontecer, se attendermos a essas representações das

municipalidades da comarca da Eoa Vista? Unicamente que
a nova provincia não comprehenda essa localidade; porém
isto é uma questã > propriamente da 2a discussão (apoiados)
e não da1!0, cm que se trata da utilidade geral, da necessi-

dado da nova creaçáo.
Não é poi» preciso adrftrmos jA na Ia discussão o projecto

por essa razão, porque então não haverá projecto que não

deva voltar 2a, 3a c 4a vez ti commissão; basta que nppareça

o menor protesto pnra i.-to se requerer. Se a commissão já
dou um parecer sobre as informações existentes na casa, e

que julgc>u completas; se são suíücientes ou não, é o que
se devo conhecer travando-se a discussão, e não púde ser
antes....

U.ii Sr. Deputado dá um aparte.

O Sn. Mendes da Costa : — A respeito do objecto de que
se trata apenas existem dous projectos, o de 1850 e o da

commissão de estatistica, que foi preferido para base da

discussão ; nenhum outro ha, e se, como observa o nobre

deputado pelo Pará, no resumo dos trabalhos da sessão pas-
sada se falia em 4 projectos, é um engano. O projecto de

1850, único que existia, foi attendido pela commissão, e ser-

vio de base para seus trabalhos. O que lembra pois o nobre

deputado não fundamenta o adiamento. O nobre deputado

por Pernambuco como que desde agora põe em duvida a

conveniência da nova provincia....

O Su. Brandão:—Não tratei disto.

O Sr. Mendes da Costa Certamente o nobre deputado

não desenvolveu razões contra o ponto capital do projecto,
mas tocou em algumas que podem ser oppostas a elle. O

nobre deputado lembrou a opinião de um distineto estadista

de que a creação de um centro administrativo não importa
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prosperidades para os lugares era cujo beneficio éestabe-
lecido ; mas a isto, senhores, eu responderei quo cora a
creação projectada o que se tem menos em vista é promover

progressos materiaes ; o seu fim evidente e infallivel é

garantir a segurança, como cumpre, nas localidades do

rio de S. Francisco, que é o centro do império. A opinião

respeitável que se invoca não pôde poÍ3 destruir a minha

couvicyão, que não 6 de uma simples utilidade, porém do

necessidade. [Apoiados.)
E que lugares do império precisão mais do segurança do

que os das margens de3scs rios ? Fallo na presença dos no-

bres deputados pela minha província, e do muitos que co-

nliecem que ali mais do queern outras quaesquer partes se

carece de administração de justiça, da segurança indivi-

dual. (Âpotados.) E quando não se pôde deixar de reconhecer

que a cr. ação de uma administração é o meio único de al-
rançar-se a satisfação dessas necessidades, deverá ser adia-
do o projecto ?

E note a caraara que esta carência de segurança indivi-
dual e o sentimento da precisão de uma nova província não
são de hoje. Logo nos primeiros annos subsequentes ao da
independencia do império a villa da Barra mandou uma de-

putação á presença de S. M. o Imperador pedindo n crea-

ção da nova provincia ; quando chegou a duputação a esta
curte já funccionava a assembléa constituinte, o foi a esta
submettida uma representação que pelos acontecimentos do

entãonão produzio resultado. Assim é já antiga a convic-

ção em que estão os povos daquelle rio da necessidade de
uma provincia.

Esta convicção não é sómente do uma ou outra locali-

dade. ,é de todas, o em todas persiste sempre viva e ardente.

Se o nobre deputado por Pernambuco pôde 1'undar-se nas

representações das quatro camaras que compoem a cornar-
ca da Boa-Vista, eu a ellas opponho as de onze camaras
lnunicipaes quo são destacadas da provincia da Bahia; e po-
dem estas ser menos apreciadas ?

Deixando porém o exame destes o de outros topicos do
discurso do nobre deputado por Pernambuco para a discus-
são doprojecto, concluirei votando coutra todos os adiamen-
tos, incluindo o do nobre deputado por Minas-Gerae®, visto
não dever-se confundir com este projecto a creação de uma
outra provincia sobro a costa, e que em nada implica com
o de que tratamos.

Tenho concluído.

O Sr. Martinho Campos: — Sr. presidente, não acompa-
nliarei o nobre deputado pela Bahia nas observações que
l'ez; da mais valiosa dessas considerações tiro euumacun-
clusão contraria á do nobre deputado.

Fez ver onobre deputado que estavão dadas todas as infor-
maçües de ministros o presidentes de provincia, etc. Sem
duvida, se a camara actual se pudesse considerar munida
de todos os esclarecimentos, eu não votaria pelo adia-
mento. O nobre deputado está neste caso, porque foi membro
da legislatura próxima passada; mas a maioria da camara
não está nas mesmas eircumstancias, porque consta de de-

putados novos, o desconhece inteiramente o quo rezão taes
informações (apoiados), quo habilitão o nobre deputado a
votar contra o adiamento.

Além desta razão ha outra mui forte para mim. Eu do-
sejára quo em nosso parlamento se fizesse o que se costuma
praticar em outros parlamentos: finda a legislatura, estão
também acabados os negocios existentes.

Uma voz : — Deos nos livre disto.

Sr. Martiniio Campos :—Podem ser reproduzidos por
nova iniciativa ou proposição.

01 nobres deputados que são membros proprietários da
camara, os nobres deputados a quem seu mérito colloea
neste caso, podem prescindir de esclarecimentos; o mesmo
não poden. fazer os deputados novos, nem as novas commis-
sôes eleitas para auxiliar a camara em semelhantes <lis-
cussões, as quaes não podem assim proceder ao exame da
mataria, exame que de repente entretanto so não pôde ía-
zer no debate.

Também me leva a votar a favor do adiamento a impor-
tancia transcendente da matéria (apoiados)porque este

projecto tem portim a creação de uma provincia nova com
a denominação de provincia S. Francisco. Note-se que esta
denominação é emprestada, e isto mesmo mostra que a idéa
<5 precipitada. Importa este asíumpto quesítões administra-
tivas e ecouomicas muito graves ; porque vai-se desmem-
hrar território da outras provincias, tom de se crear novas

TOMO III.

repartições, custosas construcções e empregados novos ;
dave-se fazer nova combinação do deputados «l assembléa
geral, o que ó d o grande irnportancia depois do novo systema
eleitoral que alterou a fôrma da representação nacional.

Ferguáco ao nobre deputado se ó possível que prescinda-
mos do exame de semelhantes questões? E demais, por
conta do quem ficará a divida das provincias respectivas?

O Sr. Fíus.i : — A Bahia não tem dividas.

O Sn. Martinho Guipos : — Mas tem-as a provincia do
Minas, da qual o projecto tira uma parto.

O Sr. Mendes : — O projecto nao comprehende territo-
rio de Minas.

O Sr. Marti.mio Caupos : — Comprehende. O projecto
marca o numero de deputados provinciaes ; mas deixa de
mencionar o dos deputados geraes.

O Sr. Mcnises : — Temos para isso a 2" discussão.

O Sr! Maütimio Oajii-os :—Antes da primeira discus-
são é mais conveniente o exame. E' inais uma razão pela
qual julgo que o projecto dove ser adiado, saber que nu-
mero de deputados deve dar a nova provincia. E aqui de-
claro que sou opposto á idéa do augmontar a representação
nacional, se disto se trata. (Nüo ap uados.) Entendo, que o
actual numero de representantes ji é excessivo.,(.\'ao apoia-
dos.) As novas provincias não devem trazer augmento al-
gum, e sim ficarem com os representantes dos districtos
eleitoraes actuaes que forem a ellas annexadas, o portanto
sem trazer novos repre entantes.

E' e-,ta a minlia Opinião, que se funda na comparação quefaço entre a representação do lirazil e a dos outros paizes ;
guardada a devida proporção de população, não vejo diflc-
rença em desfavor do nosso pai/, quanto á representação,
que sendo muito mal retribuída, dá no entanto já excessiva
despeza que não convém augmontar com novas e desncccs-
sarias crcações de deputados e senadores.

Parece-me, senhores, que estas breves considerações quatenho feito levão-mo a concluir que a matéria ó de extrema
gravidade, e precisa de ser estudada, devendo ao mesmo
tempo os nobres deputados que têm mais conhecimento das
localidades nos habilitar com as suas informações.

Por isso eu pedirei á nobre commissão de estatística que
considere o^objecto em geral, e de a sua opinião a respeito
de uma divisão territorial do império, se a actual não é boa.
(Apoiados.)

_ 
As divisões parciaes só darão em resultado tornar maÍ3

difliceis novas e mais acuradas divisões para o futuro. Se eu
tivesse a esperança de que a camara tomasse uma emenda
neste sentido cm consideração, rogaria A nobro commissão
que apresentasse uma medida geral, embora consumisse
mais algum tempo.

Portanto não só voto pelo adiamento, como até não me
daria do maior demora. Não vejo urgência nesta matéria,
que aliás reclama estudo e reflexão. A creação de uma pro-vincia não é sangria desatada, e cumpre ser muito pensada.

Voto, portanto, pelo adiamento.

Vozes : — Votos! votos!

Lê-se, apoia-se o entra também em discussão, a seguinte
emeuda :

« A passar o adiamento, seja som prej uizo da 1™ discussão.
— S. 11.— Fernandes da Cunha. >

Julgando-se a matéria sufíicientemcnte discutida, pro-
ccde-se á votação, e é approvado o requerimento do Sr.
Franco de Almeida, e a emeuda do Sr. Fernandes da Cunha,
e rejeitado o requerimento do Sr. Brandão.

Continua por conseguinte a [discussão do seguinte

projecto, que som dobato é approvado, o passa á 2" dii-
cussão.

« Art. 1.° E' crcada Uma província com a denominação
de Rio de S. Francisco, a qual será composta das cornar-
casde Paranaguá da provincia do Pianhy, do Urubií, Bar-
ra, e dos termos do Pilão Arcado, Santo Sé, Joazeiro, e
Pambú da provincia da Bahia, o da comarca da Boa-Vista
de Pernambuco.

« Art. 2.° A villa da Barra da comarca €b mesmo nome
é elevada á categoria do cidade, e servirá de capital da

provincia.«
« Art. 3.° A assembléa legislativa da provincia será

composta de 20 membros.

3
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« Art. 4.° A nova província dará dons deputados á as-

sembléa geral.
« Art. 5.o O governo é autorisado a croar as repartições,

a expedir os regulamentos necessários, e a fazer as despe-

zas exigidas por esta creaçao.

« Art. 6.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.
t Sala das commissões, 6 de Agosto de 1856.—Ribeiro da

Itii.—M. de Brito. »

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

FORÇA NAVAL.

Achando-se presente o Sr. ministro da marinha, entra

em 2" discussão o seguinte artigo da proposta do governo

que fixa a força naval para o anno financeiro de 1858 a

18591:

t Art. l.o A força naval para o anno financeiro, que lia

de correr do lo de Julhode 1858 ao ultimo de Junho de 1859,

constará :
« § l.o Dos officiaes da armada e das demais classes que

fôr preciso embarcar conforme as lotações dos navios, e es-

tado maior das divisões uavaes.

« § 2.o Em circumstaneias ordinárias, de 3,000 praças
de marinliagem e de pret dos corpos de marinha, embarca-

das era navios armados e transportes, e de 5,000 em cir-

cumstancias extraordinarias.
< § 3.o Do corpo de itnperiaes marinheiros, das compa-

nhias de aprendizes marinheiros creadas pelas leis anterio-
res, do batalhão naval e da companhia de imperiae» mari-
nheiros da província de Mato-Gros3ü ; continuando a au-
torisação parae leva-los ao seu estado completo. >

O Sr. Jacihtoo de Mendonça : — Sr. presidente, não é mi-
nha intenção occupar-me com a quantidade da força que foi
lixada para o anno financoiro que tem de decorrer de Julho
de 1858 a Junho de 1859, nem com o modo por que foi lixa-
da essa força.

Entendo que por ora não <5 possivel poupar ao paiz o sa-
crificio do levantamento da força ne :essaria para a segu-
rança de suas costas tão vastas; que, pelo contrario, épre-
ciso dar desenvolvimento á marinha nacional, porque, além
das conveniências já notadas, ella <5 ura dos meios maÍ3

efEcazes para prevenirmos o grande crime que faria a infe-
licidade do Brazil, a restauração do trafico.

Parece-me, porcím, que a força não precisa de ser aug-

mentada, porque o governo, que deve estar mais ao alcance

das necessidades, julga que pôde fazer os differentes serviços

a que <5 obrigado com a pedida na sua proposta, e concedida

pelo projecto da commissão.
Não pietendo também prevalecer-me da occasião e dos

usos para occupar-me com questões políticas. Em minha
opinião a actualidade não é a mais própria para ellas : toda-
via ninguém pense que preciso esconder minha opinião a
respeito da situação. Em duas palavras a manifestarei.

Não julgo necessário, ao menos por ora, réformas politi-
cas ; não concordaria mesmo com ellas. Se houvesse, ou se
houver quem, saudoso de um passado que as circumstan-

cias de então justifica vão, porque, como muito bem disse
o nobre ex-ministro da justiça, quando existia aggressão
era necessaria a defensa, mas que as circumstaneias actuaes
não desculparião, o queira restaurar; se houvesse, ou se
houver quem pretenda novas instituições ou a prompta re-
forma das que existem, eu não voltarei como regressista
aos arraiaes deixados, nem marcharei como innovador a im-

prudentes conquistas. Penso, sim, que existem problemas
que chamao a nossa attenção para a sua reflectida ma3

prompta resolução. Esses problemas são os que dizem res-

peito âs questões economicas. (Apoiados.)
E* necessário, Sr. presidente, que quanto antes se decida

se a proporção entre os capitaes e recursos do paiz e o uso

do credito que elles podem autorisar já está por tal modo

preenchida que se lhe não possa dar mais alguma expan-
são, como pensão uns ; ou se, pelo contrario, se pôde sem

perigo dar mais desenvolvimento a este poderoso elemen-

to de riqueza, uma vez^ que se tomem as precisas cautelas

e se exijão as necessarias garantias, como querem outros,
e como me j%rece também. O meu pensamento a este res-

peito fica revelado nestas poucas palavras a que me limito,

porque o desenvolvimento destas graves e importantes ques-
tões não acharia agora a occasião mais própria, e, sou o

primeiro a confessa-lo, fica muito acíma de minhas liabili-

tações. (Nilo apoiados.)

Alguma razão devia existir, pois, que me convidasse á
tribuna nestas ciicumstancias. Esta razão, Sr. presidente,
é chamar a attenção do governo sobre assumptos que podem
ter e têm relação immediata com a navegação, e que dizem
respeito ás urgentes c imperiosas necessidades de uma im-
portante província do império.

Não é, senhores, a primeira'vez que o assumpto que vai
occupar-mo me tem obrigado a abusar de vossa attenção ;
em todos os annos eu tenho sempre reclamado, e muito,

pelas medidas que ainda hoje reclamo. Alguma cousa se
tem feito, <5 preciso eonfessa-lo, mas pouco, e ainda falta,
cumpre também dize-lo, o indispensável, aquillo de que não
se pôde prescindir.

O Sn. Borges Fortes :— Apoiado.

O Sn. Jacintho de Mendonça : — Senhores, o Rio Grande
do Sul tem de algum tempo a esta parte decahido mais, e
muito mais do que f-e devera esperar de uma provincia que
tem em si tantos e tão poderosos elementos de riqueza; 0 a
causa principal dii sua decadencia é, sem contradicção, o
péssimo estado, direi melhor o perigoso estado da sua barra
nos últimos annos. (Apoiados.) Chamar, portanto, a attenção
do governo para esto ponto, pedir-lhe que favorecendo uma
provincia favoreça conseguintemcnte os grafldes interesses
do paiz e a riqueza publica, é, senhores, o mais imperioso,
sonão o mais glorioso doa deveres do deputado a quem
essa provincia cunliou a honra de ter um assento nesta
casa.

Agora, Sr. presidente, pedirei ao illustre ministro da
marinha, que se acha presente, que se digna por um mo-
mento lionrar-me com a sua attenção. Eu sei que deveria
talvez ter preferido a discussão do orçamento da sua repar-
tição, para trazer então a terreno as questões de que agora
vou occupar-me ; mas o nobre ministro deve conhecer que
tive para isso razões a que devia obedecer. O inverno se
adianta, os mezes' tempestuosos são os que se seguem, eos
malfadados successos do anno anterior e deste que corre
não podem deixar de chamar a attenção de todos aquelles
que têm verdadeiro interesse no progresso da provincia para
este objecto. Poitantome permittirâ, o nobre ministro que
com o maior empenho eu recommende á sua consideração t;
á do governo este assumpto.

E' triste dizP-lo ; a barra do Rio Grande, perigosa como é,
e que tem estado ultimamente quasi inacccssivel, sobretudo
aos uavios de maior calado de agua, o tem sido em rande
parte pelo mio serviço de sua praticagem.

O Sn. Borges Fortes : —Pelos 
poucos meios.

O Ss. Jacintiio de Mendonça:— Isto ia eu dizer. Pelo máe>
serviço da sua praticagem, não em relação ao digno .oflicial
que está encarregado deste serviço (apoiados), mas pela falta
de meios com que elle luta! E aproveitoa occasião para di-
zer á camara que talvez Já actividade e ao zelo digno de lou-
vor com que tem servido este oflicial, como è reconhecido

por todos, se tenha devido terem-se evitado mais algumas
desgraças. (Apoiados.) ^

Sr. presidente, nem mesmo os objectos mais pequenos
que devem pertencer ao material existem naquella barra.
Custa a crer que esteja uma barra como aquella reduzida a
uma só catraia, esta pequena e tão pessimamente tripulada,,

que os seus últimos serviços têm sido feitos por braços es-
cravos. Para isto concorre a circumstan cia de que aos ma-
rinheiros se dá menos do que o salario que pagão os parti-
cúlares, e nada em relação aos serviços árduos a que elles
eão obrigados.

E' necessário lembrar que a provincia do Rio Grande do
Sul, cuja navegação interior é talvez a mais extensa que
tem o império, offorece uma numerosa concurrencia a estes
serviços, não sá na navegação do mar alto, como na das
lagoas e rios da provincia, eaté na pequena navegação, vul-

garmente chamada de canoas.
Em todas estas o marinheiro acha maior salario, e não

encontra 03 incommodos e perigos a que está exposto na
barra, aonde se exige e ó necessaria disciplina rigorosa, e
elle corre risco de vida quasi permanente, sem se lhe dar
uma gratificação correspondente.

Paga-se 303 mensaes aos primeiros marinheiros e 20$ •

aos segundos, menos do que pagão os paiticulares, e por
isso é natural que em taes circumstaneias este serviço seja

pouco procurado, e, não se querendo empregar nelle os
marinheiros habilitados, que o encarregado da praticagem
se veja obrigado a occupar braços escravos.

Por conseguinte, uma das primeiras medida,? sobre que
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chamo a attenção do nobre ministro, é a que tende a aug-
mentar o salario destes marinheiros.

Mas, Sr. presidente, eu não diria tudo se me contentasse
com isto : penso que o nobre ministro deve procurar algum
incentivo que aliicie voluntários para este serviço. Rccor-
de-se S. Ex. que a continuarem as cousas como vão, 6e os
marinheiros empregados no serviço da pratieagem da barra
não tiverem uma esperança futura, por certo não pode-
ráõ por muito tempo permanecer naquella vida ardua, e en •

tão era uma época mais ou menos próxima virá a dar-se
faltado práticos da barra, que já hoje é sensível. Parece

que o augmento da população, e o progresso do commeicio
€ da civilisação, devião ter produzido o e Afeito contrario ;
masofactoé este, e eu não o posso nttribuir senão a que
gquelles de quem se exige tão pesado serviço não aclião
sufficiente compensação ao seu trabalho e risco de vida, e
não vêm no futuro ao menos repouso para as fadigas, e
subsistência para a velhice.

Estou persuadido que se o nobre ministro creasse uma
companhia, com qualquer denominação que julgasse con-
veniente, mas que a lixasse no lugar, providenciando para
que osseus inscriptos, se não creassem amor, pelo menos
adquirissem o habito dessa vida e se habilitassem para se-
rem futuros práticos, faria um grande serviço ao Rio
Grande, e mesmo ao império, porque augmentando a ri-

queza da provincia. augmentaria a riqueza publica que nos
últimos annos se tem resentido do estado daquella barra,

pois que aí alfandegas da provincia têm. tido decrescimento
na sua renda, especialmente a importante alfandega da ci-
dade do Rio Grande.

O Sr. Sampaio Viajou : — Ha outras causas que têm con-
corrido para isso.

O Sr. .Jacimuo iik Mendonça : — Sei bem ; essas outras
cansas dizem respeito á concurrcncia das republicas do Rio
da Prata ; mas estti concurrcncia acha grande protecção
nas diflieuldades da barra. Quando, senhores, esses paizes
estrangeiros, quando as republicas do Kio da Prata, que
têm produetos similares aos nossos, e que com elles fazem
concurrencia nos mercados, possuem vantagens naturaes, e
nós não procuramos remover as diflieuldades que existem
para a provincia do Rio Grande, por certo que somos nós
proprios que augmentamos essas vantagens e favoiecemos
a concurrencia estrangeira. Por mais esta razão, mesmo
porque o nobre deputado me lembra que uma das causas
que tèm produzido o decahimento das rendas das alfandegas
¦da provincia, nos últimos annos, é a concurrencia das re-
publicas do Rio da Prata, e porque eu entendo que esta
concurrencia acha poderoso auxilio nas diflieuldades da
barra do Kio Grande, julgo que é urgentíssimo que o governo
procure remover essas diflieuldades, contra as quaes reclamo.

Mas, Sr. presidente, não é só melhorando o pessoal do
serviçoda barra do Rio Grande, ouese poderá conseguir este
fim. O ^ material da barra não satisfaz as suas necessidades,
como já deixei entre\er, e só as satisfará depois de feitas
mais algumas embarcações pequenas para o serviço, que
seria conveniente que fossem cobertas, e ao menos uma a
vapor, para que possão prestar não só os serviços a que são
especialmente destinadas, mas o de levar soccorros ás em-
barcações que, demandando a barra, tenlião necessidade de
pairar por não poderem entrar. Ha urgente precisão de
mais um vapor de reboque.

O Sr. Boroes Fortes :— Apoiado.
O Sr. Jacintho de Mendonça :-Um só, como actual"

mente existe, nunca será bastante para o serviço, e pormais de uma vez ha de dar-se o caso que agora se dá de
pão poder prestar serviço algum, porque está em concerto
lia tres mezes, e ainda gastará talvez mais um no fabrico-
sobretudo este inconveniente pôde ter lugar em estação em
que a barra não olFereça, como agora, entrada fácil áos na-
vegantes que a demandarem.

O Sr. Bello : — Apoiado.

O Sr. Jacintiio de Mendonça : — Sr. presidente, ainda
julgo mais urgente a construcção de mais um vapor, porque
o serviço da companhia brnzileira de paquetes não tem pro-duzido 

para a provincia do Rio Grande do Sul melhores
vantagens hoje que se compromette a ter dous vapores pormez do que quando tinha apenas um. Não erraria mesmo
quem dissesseçpie no tempo em que existia um só vapor não
havia tão fáceis e breves communicações, mas pelo menos
¦havia mais commodidade para os passageiros do que actual-

mente. A razão ó muito clara: a companhia não tem os
vapores proprios para aquella barra. (Apoiados.)

E' necessário que mande construir vapores de força e de
pouco calado d'agua, para em todo o tempo poderem pene-
tíar a barra do ltio Grande. (Apoiados.)

Senhores, eu nao posso, íem tal ou qual indignação, lem-
brar-me de que a companhia de paquetes, polo orgão do seu
gerente, procure desculpar-se allegando que não pôde man-
dar para aquella linha os seus melhores vapores porque
gastão muito carvão ! E isto razão que uma companhia
tão largamente subvencionada possa apresentar ?

O Sr. Algüsto de Oliveira : — O Tocantins <5 um dos me-
lhores vapores que tem a companhia, c e3te navio tem feito
viagens para o sul.

O Sr Jacintiio dk Mendonça:—E' verdade, mas sn-ora
não tem continuado, e a razão que allega o Sr. gerente da
companhia 6 a que acabo de dizer; e deste modo para a
mais difricil navegação elle destina os peiores vapores ! Eu
não me opporei a que se augmente a subvenção se a eompa-
nhia provar que a que sa lhe dá, não chega, e nem é cor-
respondente ao serviço que presta; mas não posso consentir
que ella dê como desculpa do péssimo serviço que actual-
mente presta a circnmeuuicia ridícula do que os melhores
vapores gastão muito carvão.

O Sr. Augusto de Oliveira dá um aparte.

O Sr. Jacintiio de Mendonça : — O nobre deputado está
enganado; eu não tenho a menor animosidade contra a
companhia, o que desejo á que ella satisfaça bem as suas
obrigações, e isto ó o que está nos intorosses, não só da
provincia, como de todo o império, e ató nos da própria com-
panliia, porque a companhia, lique o nobre deputado saben-
do, está correndo gravíssimos riscos nos vapores que está
empregando naquella navegação.

Senhores, o vapor Piralininga, no máximo da sua marcha
e em favoráveis condições, não deita mais do 6 a 7 milhas
por hora ; ora, quando tudo lhe fôr contrario, em um des-
ses temporãos que eostumão apparecer na estação que está,
correndo, poderá elle salvar-se das costas do Rio Grande
ou das de Montevidío, cuja navegação não ó meno3 peri-
gosa ?

Por conseguinte, senhores, este estado não pôde conti-
nuar. Eu não tenho intenção nem de inculpar o contracto
que se fez, nem de crear diflieuldades para a companhia.
1 areceque o governo quando celebrou o contracto suppoz
que exigindo que os vapores fizessem as viagens em um cer-
to e determinado prazo, tinha comprehendido nesta condi-
cão tudo quanto era necessário e conveniente a este respeito.
A companhia começou o serviço ;\mas, senhores, este ser-
viço não é correspondente ás vistas com que se fez esse con-
tracto, nem o pôde ser.

O proprio geronte da companhia confessa que a linha do
sul dá hoje menos interesse do que dava antes; ao que pôdeser isto attribuid® senão aos inconvenientes com que o ser-
viço da companhia é feito ? Querer-se que uma família ou
mesmo qualquer pessoa embarque ou desembarque fóra da
barra do Rio Grande, è exigir muito, é querer que a viagem
comece por um verdadeiro perigo (apoiados); e isto se póda
evitar sempre que. a companhia tenha vapores cujo calado
seja proporcional á agua da barra.

Portanto, desde já chamo a attenção do governo para este
assumpto, e torno a dizer, ebem claro, que não me opponho,
que concordarei em que se augmente a subvenção á compa-
nhia, se com a que tem ella não pôde prestar melhor serviço;
mas não posso concordar em que continue o estado em que
estamos e que se apresente como razão de não poder-se
mandar melhores vapores o gastarem estes mais carvão,
pois que um máo serviço não pôde estar nos interesses do
paiz,e nem mesmo nos da companhia.

Senhores, uma outra necessidede que deve merecer a at-
tenção do governo é o concerto, senão a reconstrucção de al-
guns dos pharóes existentes na lagòa dos Patos ; A uma pe-
quena despeza, mas que será muito grande se doutro em
pouco tempo o governo não applicar para ahi seus especiaes
cuidados.

Esta simples exposição me parece bastante para que o
nobre ministro não deva desprezar estas considerações.

Agora, Sr. presidepte, sem que seja também esta aocca-
sião melhor escolhida, não posso deixar de pedir ao governo
que mande levantar o bloqueio que as repartições liscaes, ou
antes o thesouro mandou por á provincia do Rio Grande do
Sul. Este bloqueio dá-se pela prohibição da navegação para
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os portos da. Lagôa-Meriiu com excopção unicamente do da

cidade do Jaguarão.

O Sr. Brusqui: : — Eu já tratei desta questão, e ainda

liei dececupar-me delia em occasião opportuna.

Obr>. JachvtiiodeMehdohça: —Sr. 
presidente, considera-

ÇÕ08 políticas podcrião antorisar um tal procedimento ; não

creio, porém, que esta seja a causn, em primeiro lugar porque
não nie parece que cxistão perturbações taes em nossas

relações com a Republica Oriental que demandassem esse

córte de communicações, e em segundo lugai porque se esta

fosse a razão, então a prohibição deveria ser completa, e

não estabelecer-se uma exeepção, que contrariaria o lim quo
se tivesse em vista.

Alguma razão especial deve existir para isso; procuro-a,
e não a encontro senão no zelo ás vezes excessivo e^ sempre

nascido da falta de estudo das circumstaneias espeeiaesque

têm as nossas repartições fiscaes para augmentarem os pro-
duetos da arrecadação. Mas então se esta é a razao que in-

flue, ó contraproducente, porque não é de certo prohibmdo
a navegação nesses portos que se poderia evitar o contra-

bando ? talvez se o promovesse indirectamente, e de um

modo muito mais largo. A razão ó bem clara.

Quando as povoações collocadas nas margens ou vizi-

nhanças rle alguns dos rios tributários da Lagôa-Merim não

puderem ser suppridas pelas cidades fornecedoras, e espe-

cialmente pela do Rio Grande, ellas procurarão o recurso no

contrabando estrangeiro. E nem precisão procura-lo, se-

nhores, elle lha tem sido olfereculo á porta. Mas setal me-

dida fosse capaz de produzir estes resultados, bastaria então

que o (isco estabelecesse suas vigias no Sangra4ouro, aonde

se canalisão as aguas da Lagoa para perderem-se depois na

do Rio Grande.
Sei que o digno inspector da tliesouravia da provinciano

Rio Grande dó Sul foi ultimamente a Jaguarão e á Lagoa-

Merim, para por si mesmo ver e estudar a necessidade,

ou 6a continuação destas restricções, ou de se franquear

esta navegação.- Habilitado como elle é nestas matérias, eu

mo peisuado que a sua informação, que, se já não veio, pro-
ximamente virá ao governo, deve trazer em resultado a

cessação destes vexames, contra os quaes ainda neste auno

a assembléa legislativa daquella província acaba de repre-

sentar ao governo geral.
Sr. presidente, ainda que não recommende pste assumpto

á especial attenção do nobre ministro da marinha, eu o re-

commendo á do governo em geral. #
Outras e variadas são as necessidades para que a provin-

cia do Rio Grande do Sul exige remedio ; entre ellas seria

de. máximo alcance a que pudesse ter por fim o melhora-

mento real da barra; confesso, porém, que é uma matéria

que depende de exames e de estudos ; mas eu desejo que
seja estudo effectivo, que não equivala a uma protelação
ou adiamento, que não seja apenas uma satisfação ás recla-

inações que se fazem, mas que o governo se empenhe em ver

se é possível cortar pela raiz esse mal.
Consta-me que ao governo foi apresentado um projecto

por uma empresa de particulares neste sentido. Não auto-

riso a noticia, e ainda menos autoriso o valor dessa preíposta,
que aliás me consta ser feita por pessoas importantes ; mas

lembro ao governo que é ,mais uma base sobre que esses
estudos devem ser feitos.

f Sr. pro-idente, não insistindo eu em que se faça desde já
este melhoramento, me parece comtudo dever pedir ao go-
verno que faça proceder quanto antes ás necessarias averi-

guações, e aos exames precisos, para dellas deduzir se é pos-
sivel esse melhoramento real, ou, no caso contrario, para
então reforçar ainda mais os meios auxiliares da pratica-
gem da bu^ra.

Creio, Sr. presidente, que tenho feito uma exposição ra-

pida, quanto é possivel em tal assumpto, mas comprehen-
siva das necessidades urgentes e também dos meios que,
em minha opinião, o governo deve empregar para satisfa-
zer a essas necessidades, os quaes se reduzem a augmentar
o material da barra e o seu pessoal; dotar a este melhor, e
sobretudo fixa lo naquelle serviço, o que por certo se con-

seguirá garantindo-lhe algum futuro.
Julgo, Sr. presidente, que, limitando-me a este pedido,

terei para o governo ao menos o mer* cimento de não ser

nimiamente importuno, e posso assegurar-lhe que neste

ponto, não só me acompanhão todos os meus nobres colle-

gas representantes daquella província (apoiados\ como me

acompanharia a província inteira, se aqui se pudesse expri-

mir por sua própria voz (apoiados), pois são necessidades

que pesão sobre todos, que todos sentem, e que todos dese-

jão ver remediadas. (Apoiados )
Tendo preenchido o fim que me trouxe á tribuna, não

será fôra de proposito que, antes de deixa-la, declare que,
tendo-se o governo mostrado disposto a continuar a politica
generosa que tão bons fruetos tem já produzido, q a tomar
em consideração as questões economicas que se agitão, para
dar-lhes a solução mais conveniente, espero continuar a

prestar-lhe meu apoio, fraco mas leal, e sem outra condição

mais do que adeattender elle ás necessidades do Rio Grande;

porque se tivesse o infortúnio, que não espero do nobre mi-
nistro e de sens dignos collegas, dever desprezadas nossas

justas reclamações, eu lhe3 diria, como havia de dize-lo ao
melhor dos meus amigos que estivesse no poder: prefiro
outros ministros que comprehendão a politica como eu com-

preliendo, mas que tenhão vistas mais benevolas, e sobre-
tudo mais vontade e empenho em satisfazer' as necessidades
da província que tenho a honra de representar. (Apoiados,
muito bem.)

O Sr. Frainco de Almeida.:—Tem sido pratica nesta ca-
mara, quando se trata da discussão da força publica, mani-
festarem os deputados a confiança que depositão nos altos
funccionarios - encarregados' do governo do paiz. Entendo

que o projecto que fixa a força é tão importante, que me
não era possivel prescindir de semelhante manifestação, não
só para mostrar os erros que, na minha opinião, por ventura
se tenhão commettido na direcção dos negocios públicos,
como para chamar a attenção dos p*deres do Estado e da
camara, afim de que possão neutralisar, remover ou evitar

semelhantes erros.
A actualidade, segundo se tem dito e ficou patente pela

discussão do voto de graças, é da conciliação, da concordia e
da moderação. Tendo eu desde muito tempo prégado estas
idéas beneficas e generosas, porque me parecia uma abso-
luta necessidade não si') a conciliação dos princípios, como a
concordia dos ânimos e a moderação nos meios que empre-

garmos para alcançar a prosperidade e o engrundecimento
do paiz, comtudo acredito que posso divergir da opinião do
nobre deputado que em ultimo lugar fallára hontem no voto
de graças, quando pareceu manifestar o pertsamento de que
a conciliação devia também acabar com todas as observa-

ções, com todas as censuras em que os encarregados da ad-
ministração possão ter incorrido.

O nobre deputado a quem me refiro, respondendo a um
dos membros da commissão da resposta á falia do throno,
estranhára que sendo este o pugnador das idéas de conci-

liação, as esquecesse com as censuras que apresentou con-
tra a administração transada. Parece-me, porém, que a con-
ciliação não vai até o ponto de acabar com toda a discus-
são sobre os actos do todos os funccionarios públicos....

O Sn. Paramios : — Apoiado.

O Sr. Fd inco be Almeida : — Parece-me quo a conci-
liação não pôde inhibir que na tribuna do parlamento se
apresentem reflexões que tendão á anályse dos aetos da-

quelta administração qtfe não proced_esse como devera.

Creio que nenhum dos nobres deputados estará disposto a

abrir mão do pleno direito que tem para examinar todos os

actos dos funccionarios públicos {ãpoiadn); e por eonse-

quencia entristeceu-me observar que o nobre deputado qui-
zesse chamar para o terreno da politica, para a condemna-

ção da conciliação, algumas censuras á administração pas-
sada.

O Sr. Parabuios : —Não me queixei das censuras, mas
da fôrma por que forão feitas.

O Sr. Franco de Almeida : — Ainda quando as censu-

ras não fossem merecidas, haveria injustiça nellas, mas não

offensa ao principio da conciliação; porque para admittir^o

contrario seria preciso demonstrar que taes censuras nuo

tinhão sido apresentadas de boa fé, com o espirito única-

mente disposto para o descobrimento e esclarecimento da

verdade. .
Se podem haver censuras, ainda mesmo injustas, de boa

fé apresentadas com o único fim de discutir os verdadeiros

interesses do paiz ; se acredito que as censuras do nobre

deputado pela província do Rio de Janeiro á adminitração

passada forão feitas não para excitar os ânimos, nein para
chamar a terreiro as antigas odiosidades, mas sim única-

mente para mostrar que a administração passada nao pro-
cedera como o nobre deputado entendia que devera preceder,
não ferio o dogma da conciliação, não mereceu que o culpas-

sem de manifestar nos actos o contrario das suas palavras.
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Se todas as vezes que se queira encaminhar a discussão

para os actos dos funccionarios afim de mostrar quaes os
verdadeiros interesses públicos que forão postergado*, 6
esquecer os principio3 da conciliação, então mister é acabar
com a nossa fôrma de governo, porque, com as instituições

que temos, é impossível prescindir do «amí dos netos de

todos os funccionarios públicos. {Apoiados.)

Uii.v voz: —E' um dever.

O Sr. Fiurco de Aimeida:— Cumpro não sahir de um

excesso para ealiir no excesso opposto; é preciso que com a

bandeira da conciliação não te vá abrir um outro largo

manto para cobrir todos os erros dos funccionarios que me-

reção censuras.
Admitto a conciliação cm toda sua amplidão; admitto a

conciliação nos princípios que dividião os antigos partidos
políticos ; admitto a concordia em todos os ânimos, para
que sejão condemnados os excessos, partão el^cs de que lado

partirem; admitto a moderação, ji'i para melhor conhecer-
mos o ponto dVmde todos devemos partir, já para desço-
brirmos os mais adequados meios para beneficiar a nação;
mas não posso ab?trahir do direito que me compete de cen-
surar todos os actos que julgue proprios paia contrariar os
verdadeiros interesses públicos.

Continuando, Sr. presidente, seguirei a norma do nobre
deputado que me precedeu ; deixarei as abstracçõ<?s poli ti-
cas, o vago das deelamnçõcs ; tratarei semente do que julgo
de utilidade geral, tomando para ponto de partida a provin-
ciado Pará. Descarte conheceremos as verdadeiras necessi-

dades daquella província, e se ellas merecerão do governo
imperial na administração transacta todo o cuidado, auxilio
e protecção. Por este modo a administração actual saberá o

que lhe cumpre fazer, emendar ou continuar.
Nas censuras que tenha de fazer, não só agora como em

outras occasiões, não procedo por espirito de partido. As
censuras aos adversarios só pelo simples facto de serem
adversarios, assim como os elogios aos amigos, ainda pra
ticando actos reprovados, não é mais para a actualidade;

já se foi esse tempo ; já acabou essa época. (Apoiados.)
Apresentarei algumas observações para provar apenas

que os mais vitais interesses do Pará não merecerão ainda
todo o cuidado, toda a attenção do governo imperial ; <»,
como não posso queixar-me do gabinete que acaba de for-
mar-se, recabiráõ minhas queixas sobre o gabinete que aca-
ba de sahir do poder.

Senhores, a baria do Pará é conhecida como uma das
mais dilíiceis que temos no império ; precisa de pharóes ,
precisa de boias , precisa de habilitada praticagem. Não se
tem tratado de obviar a uma só destas necessidades; nem «o
menos o pharol da ponta do Taipií, nem as boias nos baixos
da Tijoca eMeioím, nem ainda melhoramento na prati-
cagem, apezar de muitos e antigos pedidos e reclamações,
apezar de existirem trabalhos a este respeito ! !

Emquanto por um lado o Pará, orgulho-me do o dizer,
üore3ce e prospera ; emquanto a sua capital se manifesta
como eminentemente commercial; emquanto o seu rendi-
mento é bastante avultado e promette augmentar considc-
íavelmente para o futuro, sua barra é de diffieil entrada, é
summamente perigosa, porque o governo se não quiz ainda

pre.itar a soceorrê-Ia com um pequeno pharol, algumas
boias e sofFriveis práticos !

Será tão diffieil collocar boias, collocar pharóes, e melhorar
o systema da praticagem da barra?

O Sn. Pakamios Porém é muito dispendioso collocar
tantas boias e pharóes quantos são precisos.

O b». í p.Aivco df. Al«i:jda :—Não quero cahir no excesso;
não digo que se colloquem já tantas boias o pharóes quantos
fossem de utilidade para a navegação, se não temos suffi-
cientes meios para isso; rems também não sei se será possível
demonstrar que a província do Pará, que é a quarta ou a
quinta em rendimentos, não comporta ao menos um ou
dous pharóes, algumas boias, e alguns melhoramentos na

praticagem, medidas estas da mais indeclinável necessidade,
cuja despeza è pequena, e claramente produetiva, e cujos
resultados beneficos para o paiz ninguém pôde contestar.

Ainda mais. Precisamos no Pará do estabelecimento do
um córte de madeiras, estabelecimento que já outr'ora
existio.

O arsenal de marinha está comprando madeiras por pro-
çoe fabulosos, quando a muito pouca distancia existem
cxcellentes madeiras que podião sei cortadas por conta ío
governo. Disto resultaria grande economia.

_ 
Mas o governo, senhores, não 3e tem lembrado desta me-

dida, esperando desde Julho de 1855 opportunidado para
mandar continuar este estabelecimento, que en tão fura pro-
visoriamente suspenso, opportunidade que ainda não clie-
gára. Qual a razão por que não so tem atter.dido no pedido
que por tantas vezes se tem feitn, quet da província o quer
mesmo neste parlamento , de mandar continuar o
estabelecimento do < ói te de madeiras do Pará, que ncces-
sariamente pouparia grossas quantias nos cofres públicos?

O Sn. Pa Bi Mios : — No relatorio deste smno o nobre de-
putado encontra explicações a este respeito.

O Sn. FnAíiCO df. Aliikid v : — Ma3 explicações que não
podem satisfazer. Será do diffioil demonstração duvidar da
conveniência o acerto do estabelecimento de um cArte do
madeiras no Pará, principalmente attendendo-se a que o
arsenal daquella província <5, c ha de ser sempre muito im-
portante. A falta de operários quo aliás é geral para todos
os generos do trabalho, pôde ser removida por muitos mo-
dos, comtanto que o governo queira prestar a devida atten-
ção para um serviço tão importante, lia falta de operários,
é uma verdade, mas essa. falta é constante no Pará, c o será
por muito tempo, a continuar o systema de. esquecimento
em que temos vivido. Mas esta falta faz lembrar meios
proporcionados para a con jurar, o não aconselhar a sus-
pensão de um estabelecimento da mais urgente necessidade,
suspensão cujos conseqüências são muito prejudiciais ao
th(jsouro.

Senhores, não 6 esta a única prova de esquecimento ha vi-
do para com a provinciado Pará. As medidas mais impor-

,tantes, aquellas que directnmente podem concorrer para o
seu engrandeciniento o prosperidade , encontrão sempre
obstáculos que so não podem vencer.

Em 3oecorro desta proposição tocarei em alguns pon-
tos.

Deu-se um facto, c facto gravíssimo, oannopnssado, na
provincia do Pará; a assembléa legislativa daquella 

'pro-

vincia 
pretendeu arrognr-se o direito de julgar os magistra-

dos, direito que. lhn 6 com justiça contestado por friUa da
competente lei <:« 

processo. A assembléa. representando uma
parcialidade política da minha província, e querendo mos-
trar a má vontade que tinha u um dos magistrados mais
dignos do Pará, como é o juiz municipal o Sr. Dr. José de
Araújo Raso Danin (apoiado*), conhecido de muitos dos nc-
bres deputados , e cuja ilíustração está a par da sua
moralidade (apoiados), conseguiu que perante cila se apre-
sentasse uma queixa, para que o Sr. Dr. Danin fosse
julgado pdr seus adversarios políticos, na véspera do dia
7 de Setembro, f-m que se tratava da eleição de verendores
e juizes de paz. Immediatamente depois de lida a queixao presidente dessa assembléa, partidariofrem tico, inimigo do
djto juiz municipal, mirando sómente o desforço partida-rio, npeznr de inteiramente leigo em direito, decidio iirime-
diatamente essa complicada questão da comperencia, decla-
rando que o negocio devia ser julgado pela lei do 15 

'de 
Ou-

tubro de 1827, quo trata da responsabilidade dos ministros
e conselheiros de estado.

Nomeou-se em seguida umaccmmissão especial para dnr
parecer, como fez, marcando o processo que a assembléa de-
veria seguir. O parecer foi approvado.e expedida ordem para

ue o Dr. Danin respondesse lio ptazo improrogavel de 15
ias.
Então conhecerão todos os outros magistrados da previn-

cia queerão por e3t.a fôrma atacados na sua independência

(apoiados), e que não tinhão ft menor garantia, e represen-
tárão ao presidente da província, reclamando contra o oro-
cedi mento da assembléa, e requerendo que suspendesse se-
melhante neto como inconstitucional e revolucionário.

O presidente da província deferio a representação, adian-
doa assembléa, porque assim virtualmento suspendia nquel-
le acto.

Officiou immediatamente depois ao governo imperial ,
mas até hoje nada do medidas ! Reunio-se de novo a assem-
bléa; a respectiva mesa mandou todos os papeis á mesma
commissão especial, esta deu um segundo parecer pronun-
ciando o juiz municipal como prevaricador! E o governo
imperial nada de providenciar! Até hoje não ha a menor
decisão ou medida a este respeito !

O Sn. Pedreira: — E3tá enganado ; lêa o relatorio. Ahi
se vê que o governo foz tudo quanto podia fazer.

O Sr. Franco de Almeida : — Perdoe-me V. Ex. ; no re-
latorio só se acha a exposição de uma questão geral e cous-

:i
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titucional; nada porém quanto á solução cia questão do
Plará, nem ainda a simples exposição do facto !

O Se. Pedreira :—O governo fez o que cabia na sua
alçada.

O Sr. Franco de Almeira :—No Pará se soube da opinião
particular do governo1, assim eomo de ter o negocio ido para
© conselho de estado.

O conselho dc estado pelo art. 21 do seu regulamento era
competente para examinar as disposições das leis provin-
ciaes, para que as assembléas respectivas não usurpem
attribuições dos poderes geraes, ou não prejudiquem os in-
teresses nacionaes. E' uma tarefa, diz o Sr. PimentaBucno,
que elle deve desempenhar com muita attenção e *elo, pois
que importa muito á existencia e bem do Estado, como o
art. 20 do acto addicional bem reconhece. Mas o governo com
a costumada temporalisação,. nada deliberou, nem o pare-
cer do conselho de estado foi conhecido na província !

O Sr. Pedreira : — Entendeu que a questão devia ser re-
aolvida pelo poder competente, que é o poder legislativo.

O Sr. Franco de Almeida :—O que se segue é que a ques-
tão subsiste por culpa do governo, e que os magistrados da

província e?t;'.o em luta aberta com a assembléa provincial,
o que tem produzido grandes males, e produzirá talvez maio-
Tes ainda.

O Sa. Pedreira dá outro aparte que não podemos ouvir.

_OSr. 
Franco de Almeida :— Aonde está aqui contradic-

cão com princípios liberaes ? Nego a competencia da assem-
bléa provincial por falta de lei de processo: não estou tra-
tando ria attribuiçüo que lhe confere o acto addicional.

O Sr. Pedreira : — A questão, quanto a mim, é a se-
guinte : quem é o competente para decretar alei dopro-
cesso ?

O Sr. Franco de Almeida : —E' um engano de V. Ex.
Essa questão não appareceu no Pará, e sim a de saber se
navia lei do processo para o julgamento dos magistrados, lei
que pensão alguns que deve ber geral e outros provincial.
Uma vez porém que não existia naquella província lei algu-
ma a este respeito, onde estava, a dificuldade da questão ?

Por conseguinte, encarado o facto como devera ter sido
em sua simplicidade, não havendo lei geral, nem provincial,
decretando o respectivo processo, bem avisado andaria o go-
rerno se tomasse promptamente uma deliberação conve-
niente. Logo o acto da assembléa provincial era revolucio-
nario e inconstitucional, e sendo o conselho dé estado com-

petente para dar a sua opinião sobre as infracçoes da cons-
tituiçao e das leis, elle t-ria assim procedido, se o governo
o quizesse, de modo a facilitar a boa solução.

O proprio gabinete de que o nobre deputado fez parte ex-
pedio avisos sobre matérias transcendentes fundando-se em
pareceres do conselho de estado. Porque não procedera
assim paia o Pará ? Para que complicar-se a questão, ven-
tilando sé a lei do processo deve ser geral ou provincial, pre-
cisa ou não neste ultimo caso de saneçã®, quando setne-
jlhante questão não fora provocada r

_ Esta procrastinação na solução de um objecto tão simples,
ainda que da mais reconhecida importancia, concorreu para
emperera administração da província; o digno prrsiden-
te do Pará viveu e vive ainda em luta com a assembléa pro-
vincial, pelo que aquella assembléa não tem prestado os
to-jneficios que devia.

Todos concebem que uma luta desta ordem entre o presi-
dente de uma província e a respectiva assembléa acarreta
grandes males; esta luta se tem perpetuado, e no proximo
mez de Agosto em que n assembléa novamente se deve reu-
nir. a luta continuará, e por esta razão a província deixará
a;nda deser attjendida nas suas mais urgentes necessidades.

A quem se deve tudo isto ? Desde o anno passado que pe-
dimos, que reclamamos uma decisão, e o governo nada ab-
solutamente dccidio sobre a questão. Dir-se-hia que uma
influencia, não direi male'ica, porém não beneHea, o impe-
dia sempre por esta ou aquella fórina.

O Sr. Pedreira : —¦ T-udo o que o governo podia fazer fez;
o presidente está muito informado disto.

O Sr. Franco de Almeida : — Mas esse esquecimento do
Pará, de suas questões mais vitaes, não pára aqui; posso
apresentar outros faétos que provão exuberantemente o
acerto do meu pensar. Ninguém ignora que a provinçia do
Pará acabava desoftierum iiageiío inesperado; o cholera

eahio sobre aquella provinçia como um raio e dizimou sua

população. Todos snbem que o Pará é entre as províncias
do império a que tem menor numero de escravos, e que com
muito menos iicou depois do flagello; Ora, o que fez o
ministério passado em relação á colonisaçâo ? Aquinhoou
o Pará na verba que fora votada para a colonisaçâo ? ....

Um Sh. Deputado: —Estabeleceu ali uma companhia

fdial de colonisaçâo.

O Sr. Franco de Almeida : — Está enganado. Nada por
ora estabeleceu. Nem ao menos mandou dar a quantia com

que tinha sido por esta assembléa contemplado o digno ci-
dadão o Sr. capitão José do O' de Almeida....

Um Sr. Deputado ; — Tem a colonisaçâo pela companhia
do Amazonas.

O Sr. Franco de Almeida — A colonisaçâo pela compa-
nhia do Amazonas ainda não produzio os fruetos que é de
esperar pruduza n'um futuro mais ou menos distante.

Também esta companhia não tem sido attendida como
devera tratando de uma questão de tanto alcance para nós
como é a colonisaçâo, porque ainda o mesmo systema de
adormecimento tem demorado os beneíicios que' ella pôde
trazer á província do Pará.

Mas, como, dizia, nem ao,menos o cidadão que tem com-

promettido toda a sua fortuna, que se tem dedicado a con-
tinuados trabalhos de colonisaçâo, já mandando vir colo-
nos meramente á sua custa, já fundando umacolonia de-
fronte da capital para servir de núcleo de população, nem

ao menos esse cidadão que mereceu da assembléa geral ser
mandado attender na verba dos seis mil contos, nem esss
mesmo recebeu o mínimo soceorro ! Qual seria o motivo

por que não se estendera a mão a esse cidadão, digíio de
todas as attenções do governo, e cujo trabalho e gênio em-

prehendedor é reconhecidamente manifesto'? Por que razão
deixaria elle de ser protegido o aquinhoado....

O Sr. Pedreira dá um aparte.

O Sr. Frasco de Almeida :—Se existe alguma cousa para
o Pará não passa de simples desejos contidos no relatorio de
S. Ex., quando diz que o governo intenta estabelecer socieda-
de3 liliaes de colonisaçâo- A colohia do Sr. Almeida no Pará
é um facto que attesta os esforços desse digno cidadão; é
colonia particular, é verdade, mas V. Ex. deve-se lembrar

que as colonias que prosperão são quasi todas particulares,
e que por muitas vezes se tem reconhecido a necessidade e
dever de as proteger. Como quer que seja, o que assevero é

que a colonisaçâo no Pará não mereceu do ultimo gabinete
a attenção que lhe era devida.

Um Sr. Deputado : — Teve mais que as outras.

O Sr. Frakco de Almeida í—¦Se teve mais que as outras, as
outras tiverão menos que zero, e portanto a proteeção do ex-
ministro do império se pôde então expressar por uma quan-
tidade negativa; se tiverão menor proteeção que a província
do Pará , que nada teve, representarão quantidade menor

que zero. A

Um Sr. Deputipo : —A novação do eontracto com a
companhia do Amazonas <5 cousa nenhuma ?

O Sr. Frasco de Almeida : —V. Ex. não viajou pelo Ama-
zonas como eu viajei, porque do contrario observaria que
esse gigante, cobiçado pelos paizes estrangeiros, dorme ain-
da o somno da indolência, sem braços, sem meios para pa-
tentoar todas as riquezas que encerra, e apenas despertado
em longos intervallos pelos rarissimos vapores da compa-
nhia do Amazonas ! E' certo que esta companhia tem aug-

mentado a prosp ridade do Pará e do paiz ; mas, além de
ser isso devido mais aos esforços particulares que aos pu-
blicos, quanto á colonisaçâo quasi nada tem Conseguido.

Para a navegação do Amazonas tenho de chamar toda a
attenção do nobre ministro da guerra. Semelhante nave-

gação é de uma importancia fatura cujo alcance não se pó-
de por ora bem determinar. Esta grandiosa importancia tem
despertado desejos cm alguns paizes estrangeiros, oríginan-

do difficuldades e até complicações com a França na ques-
tão de limites da Goyana, e com a Inglaterra movidas pelo
seu cônsul no Pará, que por mais de uma vez tem procedi-
do de modo a,prejudicar a boa amizade que temos coma
Grãa-Bretanha

Entretanto o que observamos no Amazonas? Ao mesmo
tempo que se eleva a caricatura de um forte em Óbidos
deixa-se caliir em ruínas uma fortaleza de primeira ofdem,



uma obra gigantesca, perfeita e digna dos maiores desvelos,
como é a fortaleza de Macapá,! Para observar por mim raes-
mo a incúria do presente em contraste com o trabalho de
outras éras, transportei-me á cidad e de Macapá,, visitei essa
obra magniliea, e de cima de suas muralhas lamentei o es-
tado de ruínas a que o somno da maior indiflerença atem
levado! Osdous baluartes da parte do Amazonas...

Um Sr. Deputado :—Desde quando data esta incúria?

O Sr. Franco de Almeida: — De muitos annos, de muito
tempo; mas devo notara V. Ex. que os nobres deputados
ex-presidentes do Pará,em cujo numero contemplo o actual
Sr. ministro da guerra e o nobro deputado por Pernambuco,
empregárão esforços para conservar essa fortaleza....

Um Sr. Deputado : — O nobre deputado não sabe que o
credito não chega para cuidar-se na fortaleza de Macapá ?

O Sr. Frasco de Almeida:—OM senhores! Como não
cliega o credito para cuidar-se da fortaleza de Macapá, mas
chega para se elevar uma caricatura de fortaleza, a de
Óbidos ?! Não se pôde conservar a que temos, mas esgota-se
o dinheiro levantando outra ! Emquanto uma se deteriora,
construe-se segunda, para dahi a pouco deteriorar-se tam-
bem! E aqui vem a proposito observar que o forte e a co-
lonia de Óbidos têm sido um sorvedouro dos dinheiros pu-
blicos, e sorvedouro improduetivo...

Um Sr. Deputado : — Mas o forte de Óbidos é mais im-
portante para a defesa da província, para a defesa do rio
Amazonas.

O Sr. Franco de Almeida :—Ignoro se depois do nave-
gado em quasi metade óem Óbidos que se deve levantar for-
talezas para defesa do Amazonas, e não cm Macapá, na foz
do mesmo rio ! Se Óbidos é a garganta do Amazonas e me-
rece que se transforme em um ponto militar e fortilicado,
não comprehendo como a garganta mereça mais que a ca-
beça, e que se abandone toda a navegação de Macapá até
Óbidos!

O mesmo Sr. Deputado :—Esta opinião não è minha, é de
profissionaes.

O Sr. Frasco de Almeida : — Será de profissionaes a opi-
mão de que é necessaria uma fortaleza em Óbidos paraauxiliar a defesa do Amazonas ; mas não creio que seja de
profissionaes que se cuide em Óbidos desprezando Macapá,
nem ainda mesmo acredito que a localidade para o forte de
Óbidos fosse bem escolhida, como o futuro mostrará,

Não sou autoridade, não sou profissional, mas appellopara
O futuro. Já estive em Óbidos; observei a força da correu-
te do Amazonas nesse lugar, estudei a localidade em que .ie
esta, construindo o forte; é terreno barrento o arenoso, e tão
pouco estável que talvez o forte com o primeiro tiro que dis-
parar se desmorone completamente. Pôde ser que eu esteja
cm erro; mas vi com meus proprios olhos que o forte é do-
minado 

por dous outeiros, por consequencia também sem
grande importancia para o lado do terra. Vi finalmente
quo edificado n'um outeiro tão inconsistente que a força das
águas da chuva, nada em comparação com a da corrente do
Amazonas, já dividira o outeiro em duas partes, sendo a
do lado direito aquella em quo se levanta o forte.

Um Sn. Deputado dá um aparte.
O Sn. Franco de Almeida : — E' possível que esteia em

erro, mas parece-me que não.

Lm Sr. Deputado : —O 
que ó de admirar é que profis-

sionaes nao tenhão conhecido isto.

O Sr. Franco de Almeida ; — Como deputado pelo Pará
devo manilestar todas^ as minhas apprehensOes a este res-
peito, para que o gabinete actual 

possa providenciar como
fôr de utilidade. Repito, fui a Óbidos e observei com todo
o cuidado

U.n Sr. Deputado:—O Sr. Salles também examinou.

O Sr. Frasco de Almeida :—Bem, estimarei que eu ma
engane ; o futuro não dista longe, e veremos então de quolado está a razão. O que posso asseverar é que não se passa-rá muito tempo sem que saibamos em que dera a colonisação
e o forte de Óbidos.

Mas, senhores, porque acabo do occupar-me com esta
lortiücação? Foi para contestar que se devesse levantar um
lorte em Óbidos? Não, mas unicamente para mostrar o con-
traseqso de se estar levantando um pequeno forte, quandoBe deixa cahir outro de proporções gigantescas; o contra-
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senso de improvisar se uma caricatura de fortaleza omquan
to so deixa arruinar uma das obras mais colossacs quê iiok-suimos 110 império 1 1

Um Sr. Deputado : — A outra é de urgência.
O Sr Frasco de Almeida Duvido dessa urgência, por-

que se é urgente defender o Amazonas seria na Mia bz enao em meio de sua oavosacão. Se tinli-im,,*  V i
vantar um forte em Óbidos para defender o Amazonas muitomaior rirgencia apparece quanto á conservação dà f .r a-leza de Macapá para proteger a foz desse rio-mar atá hoiadespido de vasos de guerra Porque se não mandao nara al!o que todos os presidentes tem podido, pequenos vapores dm»facilidade das commumcaçOes da província? Appéllo
os nobres deputados quo aqui estão, e quo já íorão nreJidentes do Pará; appello especialmente jJara 0 M&è íepu-tado por 1 ernambuco que cansou do consumir-s,. pedindoao menos pequenos vapores para facilitar a transmissão dncmedidas administrativas....

O Sr. Paramios dá um aparte.

O Sr. Frasco de Almeida : — O trafico já está mais oumenos reprimido....

Um Sr. Deputado : — Mas não sa deve parar com as me-aidas de cautela e segurança.

O Sr. Frasco de Almeida: —Bem; desde que se me
provar que nao se podem mandar esses vapores, porque ntoos temos, porque estão empregados na repressão dotrafí -o
ao menos já consegui alguma cousa - a demonstração dasm.us palpitantes necessidades da província do Pará
que logo <;ue estejão disponíveis' alguns vapores,' algunsvasos de guerra, sejao enviados para o Pará.

Mas, senhores, o cuidado , que merece do governo a re-
pressão do extineto trahco será maior que o cuidado entemerece o estado a que está sendo levado o Amazonas'' E Kdo dommio publico a audacia com quo um subdito iu"lÍ'z
quizera navegar o Amazonas com a bindeira da sua nl^declarando que tinha direito para fazê-lo depois d-is e«.*i-

ew nOTtto!..C°ngrOÍSO 
^ Pal'S' P°ÍS qU° ° ri° Auuuums

Um Sp.. Deputado dá um aparte.

O Sr. Frasco de Almeida:—Sem duvida fazem falta
pelo menos vapores, porque nessa e outras occasiões o gover'no precisa dar providencias immediatas, e se não fofse acompanhia do_Amazonas, que nos tem prestado verdadeiro
auxilio á administração, sempre faltariáo meios para levarsua benenca acçuo aos pontos necessários, e evitar assimcomplicações que possao originar-se. As distancias 110 Parinao sao de pouca extensão; são longas; para ir da capitala Breves é necessário muito tempo, fuandoem vapor p dí-so ímmediatamente fazer essa viagem. P

Ora, apparecendo qualquer complicação que providencias
pod,a4ar a administração do Pa'rá .Sm Licfs isílIT

O Sr. Paranhos dá ura aparto.

O Sr. Frasco de Almeida :— Snpponha o nobre deputada
que a companhia do Amazonas não tinha vapor no porto -
presidência deveria cruzar os braços? E esta ausência a'h-soluta do meios de acção cm uma provincia fronteira em
quede um momento para outro apparecem, comoiá 

'tím

apparecido, complicações a que 6 preciso attender immmediatamente, como pôde attestar o nobre ministroã
guerra, que já dirigira a administração do Pará, exiwa tnH»
a mais féria attenção. , °

Não posso, Sr. presidente, tocando na occurrencia do In-
gW.Swann, deixar de lamentar uma medida do nobre ex-ministro da justiça em relação ao juiz municipal do Breves
o Sr. Dr. Lacerda. *

. Suu 0 Primeiro a reconhecer 
que nem sempre as boas

intenções podem evitar os erros ; mas o que posso asseverar
4 câmara & que fora do um efleito tristíssimo para toda a
província do Pará a remoção desse juiz, quando era*nccu-
sado de venal, e quando a questão de Swann estava ainda
por ultimar :

O Sr. Parashos : — A pedido delle.
O Sr. Frasco de Almeida: — Quero acreditar que bou-

vesse espontaneidade nesse pedido; mas não creio que fosse
conselho de boa política que, ao mesmo tempo que esse
magistrado era aecusado do ter occasionado esse conflicto
por querer dinheiro, o governo o mudasse daquelle lu"ar
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mesmo a pedido seu. O resultado desse facto no Pará foi

animar nfio só o coiibul inglez, como Swann cm suas pre-
tensões iujuetos. ...

Seja cxacto que o juiz municipal pedisse sua remoção;

mas houvesse nisso espontaneidade, o governo devia inde-

ferir ao pedido ató decisão final da questão.
E* preciso notar que essa questão não íoi somente com o

juiz/ municipal de Breves ; a injuria foi atirada a toda a

magistratura brazileira. Para provar esta asserção tenho

aqui um documento colhido por mim, quando fui a Breves

e averiguei do facto, documento encontrado na prisão, e es-

cripto todo pela própria letra de Swann.
Por elie seveque a calumnia recaliira sobre amagistra-

tura brazileirn.. K quando se truta de assumptô de tanta

gravidade, quando a questão ««tomava tão grande vulto, de

repente, antes d* decidir-se essa mesma questão, é remo-

vido o juiz municipal!
Senhores, aq\ii está uma carta escripta por Swann ao seu

cônsul, esquecida na prisão em que estivera, e onde fora

encontrada em minha viagem a Breves, ao tempo em que já

lá não estava ello, e quando tudo se achava serenado. Atten-

da-se para o que vou ler :

» li' quasi supérfluo que vos recorde que nenhuma con-

fiança se pôde pôr no testemunho dos satellites das autorida-

des deste paiz. Sabeis muito bem que a justiça é uma for-

mula e uma farça; que todo o empregado está sujeito a ser

subornado; que uma causa como a minha <5 anticipadamen-

te julgada, antes de ser ouvida; e que quanto á prova teste-

m unhai, é sempre accommodada á decisão que se quer dar,

e excluo-se cuidadosamente todo o testemunho que seja

contrario á decisão premeditada. >

Notem-se estas palavras : todos os empregados estão sujei-

tos a ser subornados.

O Sn. Paramios : — São papeis achados na prisão.

O Sr. Frasco de Almeida : — Está em seu relatorio uma

nota que no fundo diz o mesmo, e que comprehende im-

plicitamente estas calumnias e injurias. Neste caso os

estrangeiros suppoem sempre que taes remoções são im-

plicitas satisfações. Não é preciso ir muito longe para en-

contrar exemplo 110 negocio de Pernambuco, em que se

disse que a demissão tanto do presidente, como do chefe

de policia da província, forão concedidas romo effeito de

requisição da Grãa-Bretanha. No negocio de Swann a remo-

ção do juiz municipal de Breves consternou toda a popula-

ção do Pará.

(lia um aparte.)

Não bastava o pedido; a boa politica aconselhava ao go-
verno que não removesse este magistrado sem que estivesse

destruída a imputação dirigida a toda a magistratura do im-

porio.
Assim, senhores, depois destes factos, haverá, magistra-

dos que cm nosso interior queirão se expor a garantir o

respeito e dignidade do paiz ?

O Sr.. Fiusa : — Todos os nossos magistrados.

O Sr. Franco de Aljieida : — Contando que não terão

garantias da parte do governo....

O Sr. Fjusa :-—São levados súmente pela lei do dever.

O Sr. Francoue Almeida : — Assim o creio; mas é sem-

pre dülorobo que se reproduzão aetos como a remoção do

juiz municipal de Breves para a comarca de Macapá.

O Sr. Pakainhos : — Foi a pelido delle.

O Sr. Frasco de Almeida : — Não se defende o governo
com o pedido, porque a questão era muito melindrosa, e não
dependia a solução da simples vontade desse magistrado,
ainda quando manifestada espontaneamente, visio como

affectava interesses gemes, a dignidade e soberania na-

cional.

O Sr. Paramios •• — A isto responda o ministro dos nc-

gocios estrangeiros.

O Sr. Frakco de Almeida: — Estimarei muito ouvi-lo ;

porém creio que o nobre ministro de estrangeiros não se

collocará na obrigação de defender os actos impensados dos
seus antecessores.

O Sr. Paramios — E' questão pendente.

O Sr. Frakco de Almeida : Não trato da questão pen-
dente, nem a pretendo complicar e difficultar. Fallo da re-
moção, que é facto consumiuado.

JUNHO DE 1857.

(Ila um aparte.)

Também não duvido que o pedido partisse do magistrado ;
uniclimente lamento as circumstancias em que foi conce-
dida a sua remoção. Quero acreditar que a pedisse aborre-
cido dessas lutas num lugar do interior, onde não tinha
todos os recursos necessários para se fazer respeitar ; mas

pergunto: Nas circumstancias cm que fora pedida essa remo-

ção, não seria conselho de boa politica não removê-lo em-

quanto não estivesse linda a questão ?
O que é certo é que esse facto produzio tristíssimo effeito

110 Pará em todos os amigos da independencia e dignidade

da magistratura do império.
Ainda eu me poderia alargar sobre os actos do cônsul

inglez ; mas quero abstrahir delles, deixando-os para ou-
tra discussão.

Poderia referir desde já, entre outros, o conflicto que ap-

parecera entre o cônsul inglez e a alfandega, assim como o

que occ«*rrêra entre o mesmo cônsul e a policia e marinhei-
ros do Vtrago, e que não vem mencionados no relatorio do
ex-ministyj dos negócios estrangeiros. Deixando porém
taes factos para occasião mais opportuna, mencionarei ape-
nas o ultimo.

Alguns marinheiros do Virago, vapor de guerra inglez,
espancarão em terra um Portuguez, e forão por isso pre-
sos. Fui advogado do offendido a convite do vice-consul

poriuguez. O cônsul inglez ofíiciou ao chefe de policia a
este respeito pelo modo seguinte :

Consulado de S. M. Britannica. Pará, 7 de Dezembro

do 1856.—Illm. Sr.—Eeferindo-me ao acontecido como

marinheiro I. Thomas, e com o soldado de bordo I. ílos-

cropt, do navio a vapor Virago de S. M. Britannica, rogo-

vos que tenhais a bondade de entrega-los á guarda do

commandante Ilagard, ató que o seu comparecimento na re-

partição da policia seja exigido.
c Os marinheiros inglezes são infelizmente muito pro-

pensos a adoecerem se se os sujeita á mudança de comida e
á reclusão ; e quando ha alguma tendencia atmospherica

para o cholera, as enfermidades assumem facilmente um
caracter serio e pestilencial.

« Sem duvida concordareis comigo que um tal resultado
seria o mais deplorável, tanto para o navio Virago, como

para os outros existentes no porto, e também pera toda a
capital e província.

Consta que o cholera está lavrando com renovada vio-
lencia na Europa, e que já appareceu no Maranhão; circum-
stancia esta que pôde justificar as mais graves apprehen-
soes.

« Se portanto, illustre senhor, fizerdes remover os dous
meucionad s indivíduos para este consulado, debaixo de

guarda, farei com que elles, ou quaesquer outros perten-
centes ao mesmo navio, que fórem reconhecidos como com-

pliees na violação da paz, sejão immediatamente apresenta-
dos, quando o exigirdes, para responderem ás accusações

que contra elles forem feitas, e serem punidos segundo as

leis desta império, no caso de que taes accusações tenhão

procedencia. >
Farei também com que nenhum dos marinheiros ou

soldados de bordo do navio Virago tenha licença d'ora em
diante para vir á terra, de sorte que não haja mais probabi-
lidade de se envolverem em outra desordem. Tenho a honra
de ser, I!lm. senhor, vosso mais obediente e humilde criado.
—Samuel Vines, cônsul de S. M. Britannica. >

O chefe de policia concordou neste pedido ; mas pouco
depois dos marinheiros estarem abordo, sem que respon-
dessem ao processo que se estava instaurando, sem que se
defendesse, o Virago levou ancora e partio sem dar a mini-

ma satisfação.
Ora, factos como este não serão com o fim de alterar as

nossas boas relações com a Inglaterra?

ô Sr. Paramios :—Não tive communicação deste facto.

O Sr. Franco de Almeida :—E' que V. Hx. a não recebe-

ria, porque o digno presidente sem duvida o communi-

caria.
Tudo isto prova que o Amazonas, que e a causa de todos

estes excessos, com os quaes se procura romper a boa liar-

monia com a França e a Inglaterra, para nos obrigar a

medidas que ainda se não julgárão opportunas, merece

toda a attenção do nobre ministro da marinha, para que
envie para lá alguns navios ou. vapoies de guerra ; porque
é preciso defender a fronteira do império, a foz do Amazo-

nas. E' mister essa força para guardar o nosso territorio
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desde S. João até o Cabo do Norte, e prestar auxilio As au-
toridades em algum conflicto que sobrevenha.

Sr. presidente, estou fatigado, e por isso contento-me
com estas reflexões. O meu fim principal foi chamar a
attenção da administração actual para que evitasse os erros
da passada, que talvez engolfada em grandes questões es-

quecêra de todo a província do Pará, que entretrato merece
ser lembrada. (Apoiados.) O gabinete não pôde deixar de

prestar toda a attenção para o Amazonas. Tenho concluído.

O Sr. Pinto be Campos : -Mas não fallou na catecheíe
dos índios.

O Sr. Viiuato : --Senhores, deixarei de lado assumptos

políticos, irei direito tratar das necessidades de minha pro-
vincia, que mai3 respeitão ao ministério da marinha, como
o que ha para mim de mais importante. Espero quo o Sr.

.ministro da marinha, que so acha presente, preste toçla a
attençao ás reclamações que fizer, e se esforce em prover
de remédio a essas necessidades, em acudir a meus pedidos
e reclamações a bem da terra que mo vio nascer. Tudo quan-
to eu tiver de dizer na occasião discutindo-se esta matéria,
üs accusações que eu fizer aos governos por criminosoesque-
cimento de uma província que tem igualdade de direito âs
attenções e solicitude do poder central; as queixas que da
tribuna soltar pela desigualdade de protecçuo, pelo desprezo
mesmo que tem acompanhado a realisação de melhoramen-
tos que são para essa província como o sangue para a vida
do homem, não se devo traduzir por uma aecusação ao
gabinete passado. A província do Maranhão deve alguma
cousa aos honrados cavalheiros que dçjxárão o poder. E
eu que lhes prestei sempre meu franco e leal apoio não
viria na hora do passamento fazer coro com aquelles que
apedrejão o sol no occaso.

Quando, infelizmente para nós, muitas e poderosas causas
concorrião simultaneamente para fazer parar o progresso
rápido que levava a província do Maranhão j quando a
imperfeição dos instrumentos de agricultura, da fôrma de
trabalho; quando a exportação sempre crescente dos es-
cravos do norte para o sul, tornava desertos nossos estabo-
lecimentos ruraes, diminuindo espantosamente a pro-
ducção ; quando (malmente a eoncurreucia do mercado dos
Estados da União depreciava o algodão, nosso principal
artigo de producção; veio ainda augmentar nossos sustos
de futuro o entupimeuto da barra daquellaprovincia, aperda
do nosso porto, que outr'ora recebia livremente navios de
grande calado, que demandavão a rica capital do Maranhão.

O ex-ministro da marinha deu alguma providencia a este
respeito, logo que se convenceu que o mal tendia rapida-
mente a ura estado tal que embarcações de pequeno calado'não 

poderiao em época pouco remota demandar a entrada do
Maranhão. Essas providencias porém forão tão fracas, quenos desanimão. Não o accuso ; talvez a falta de tempo lhe
cortasse o complemento de seus projectos de então. Man-
dou-se uma barca de exeavação que lá existo sempre em la-
mentoso ocio. Achando eu que é fraco o meio empregado
para desterrar esse mal que todos temem, achando insulli-
cienf,e uma só barca de exeavação, e essa em deplorável cs-
tado, não deixo comtudo de agradecer ao ex-ministro quese lembrou de nós. O nosso estado de orphandade nos tem
acostumado á paciência, nos tem feito pouco exigentes !

Aquelle porto necessita pelo menos de mais outra barca,
paia poder chegar ao estado de melhoramento desejado. A
barca de exeavação que lá existe acha-se em tal estado queha muito nao 

presta serviço. Differcntes pedidos têm pai ti-do da administração do Maranhão, afim de ser substituída
uma peça domachunsmo que so quebrou no uso; mas até
hoje nao se tem attendido a esses pedidos.

O Sr; Cruz Machado, quando estava na administração
da província, solicitou por vezes essa peça, o viee-presiden-
te que o substituio fez igual pedido; o por motivos que'
ignoro, que estranho, não se tem dado até hojo a necesla-
ria providencia para pôr a machina de exeavação em estado
de trabalhar, de nos ser util em alguma cousa.

Para a conservação do porto do Maranhão concorre uma
obra que ali foi encetada pelo senador Miranda; 

querofallar-vos, Sr. ministro, do cães da Sagração. Ao principio0 governo deu grandes prestações para a feitura des>e cães ;™_as ao depois as prestações têm sido tão limitadas queHao podem produzir o eíFeito desejado. Dá-se hoje para essa
obra a quantia de lChOOOgi, ecom uma quantia tão diminu-
ta naoé possível chegar-se ao complemento delia.

e9° pois ao honrado Sr. ministro da marinha que olhe

TOMO III.

com toda a attenção para esse grande melhoramento. So
S^Ex. não puder augmentar a prestação, melhor será quenao destine para isso essa pobre quantia, que mais serve
para lazer sensível o nosso abandono, que rão dá resul-
tado algum. I em havido occasiões em que toda cila é des-
pendida na compra de materiaes quo se distrahem, quenem cliegao a ser empregados 110 anno.

O desentupimonto do porto do Maranhão e o seu dique
suo duas obras que não podem mais ser abandonadas. Te-
n ° e/'Pejança que assumptos tão graves occuparáõ muito
os cuidados do ministério da marinha, que nessas obrasserá tuo empenhado como se (ora.Mio daquella provínciaKealisando-as, alem da boa fama polo cumprimento df unidever, concorrerá o ministro para augmento da ronda geralConsiderando outros pontos que respeitão ao ministério da"marinha, corre-mo o dever de fallar da defeituosa fôrma
do recrutamento para a armada. Ordens tem sido expedidas
para q,ue o pessoal da marinha effectue por si esse recru-
tamento, e quasi sempre acontece haver luta entro esse pes-
soai c as autoridades locaes.

Os emissários dos chefes da marinha, incumbidos dessa
caçada de homens , vão além do que lhes é prescripto pela
prudência de seu chefe. O recrutamento é feito indistineta-
mente; ha sempre lutas entre os encarregados do recruta-
mento e ns autoridades policiaes. Essas lutas produzem re-
íultados muito desagradaveis , e a perseguição é grande
porque sao recrutadas pessoas que estão isentas do recruta'
mento.

Me pareço que o nobre ministro da marinha faria bem cmcommetter esse trabalho ás autoridade* locaeâ. Essas auto
ridades, residentes nos lugares onde so procedo ao recruta-
monto, conhecem melhormonte as pessoas que se aohão emestado de serem recrutadas. Deste modo de.iappareceréõ
inteiramente essas lutas do pessoal da marinha recrutante
e as autoridades policiaes, que têm também como um dosseus devores o recrutamento, e as vexações, as perseguições,contra homens, que podem, e convém que o sejão ter util.occupação na agricultura, que demanda de nós toda a nro-tecçao, e sempre. 1

Aproveito esta opportunidade para fazer nascer a discussão
sobre uma idéa, que não é só minha, que já tem por defen-
sores esforçados lidadores pelo crescimento dos males e
tropeços que em uma época de progresso e de illustração
enxergão os mais interessados no desenvolvimento do podernacional em uma porção importante do império, nas costas
do Xirazil desdo o cabo do S. Roque até as a"uas do
Amazonas. °

V • Ex- j'' vê que vou tratar de nossa marinha mercante.
JNao tenho tempo, nem o favor da occasião para me esten-
der como desejava, como pedia o assumpto. Limitar-me-
hei hoje a chamar para o domínio da tribuna a idéa, euar-
dando para outro dia meus esforços e empenho para vencersua adopçuo. Do Pernambuco até o Pará não temos mari-
uha mercante, e coniproliende-se bom quanto eoíTrem as
províncias quo lição além desse centro de riqueza, desse por-to concorrido. Para que não conceder a liberdade du na-
vegação de cabotagem a todas as nações ?

Tudo pede essa medida, e quanto antes, e a esperamos do

• . ¦ , . - -ntagens. In-
terp -lio 

pois o nobre ministro sobre este ponto; chamo-o
para a discussão. A questão é de grande momento e eu
espero que S. Ex. diga-nos qual a sua opinião ácerca
da liberdade, das franquezas da navegação de cabotagem
Se S. Ex. não pensa como eu, peço-lhe que 1103 diga quaes
os motivos por que entende que nosso commercio nossa
agricultura, devão estar privados por mais tempo desse cre«-
cimento de meios de transportes, desse benslicio do subido
alcance, quando reconhecemos a impossibilidade de elevar
tão cedo a nossa marinha mercante ao ponto que rcclamão

i 
as necessidades publicas, nossa triste actunlídade.

I A ommipotencia das disposições do regimento força-me a

j 
nao ir adiante com meu discurso. Está dada a hora, e tive

, a infelicidade de usac da palavra tão tarde que mal me foi
concedido correr de leve por sobre assumptos que demanda-

j 
vao^sem duvida^ maior desenvolvimento,

j líeservar-me-hei para toma-los do novo em consideração
depois das respostas que tenho o direito de esperar dolion-

I rado ministro.
Não acabarei som agradecer á câmara a attenção que me

I tem prestado, sem declarar ao gabinete actual minha posi-
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cão para com elle. Terá o gabinete o meu franco e leal apoio

sempre que respeitar os princípios qtie marcou em seu pro-

irramma, sempre que fôr empenhado nos interesses reaes

2o caiz não se deslembrando que no mappa do império

existe uma província 
rica de civilisação, de um pessoal

illustrado, que quer entrar com quinhão igual na partilha

da proteeção 
central, que honrou com seus votos ao fraco

orador que ora occupa a tribuna.

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia levanta-se a sessão.

Sessão m lí <le ifnnlio.

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY.

SDTOfABio.-E«P«K«»íe.-4lrdem 
do dia.- Dispensa, das leis

Tamortizado. Apprc^no f:f 
££

Discursos dos Srs. Franco de Almeida, Vi nato, e bala

thiei.— Fixação da força naval. Discursos dos Srs. fio-

drigues dos Santos, Salathiel, e Jaguaribe.

A'slO horas e tres quartos da manhãa, feita a chamada 0

achando-se presentes os Srs. visconde de Baependy, Paes

Barreto, Salathiel, J. Marcondes, Pereira Pinto, Machado,

Bulcão, César, Gonçalves 
^a 

Silva Vilela Tavares retas,

Costa Pinto, Santa Cruz, Tobias Leite, Silveira Lobo, Cy-

rillo, Ferraz da Luz, Athaide, Pinto de Mendonça, í ernan-

des Vieira, Brusque, Ilermogenes, baruo deMauá,^ Cunha

Mattos, Dias Vieira, Serra Carneiro, Augusto Corrêa, Ara-

gão e Mello, Luiz Carlos, Fiusa.Mendes daCosta.SilvinoCa-

valcanti, Araújo Jorge, Bello, Gavmo Peixoto, Paranaguá,

André Bastos, Castelio Branco, Dommgues, Cândido Men-

des, Calheiros. Pedreira, Diogo Velho, Benevides, Flavio

Clementino, Franco de Almevla, Silva Miranda, Borges

Fortes, Pinto de Campos, Almeida Pereira, Nebias, Alcan-

tara Machado, Sérgio de M»codo, Lima e Silva, barão de

CamaraHbe, Rego Barros, Madureira, Pinto Lima, Augus-

t j Chaves, e Sampaio Vianna, abre-se a sessão.

Lê-se e approva-se a acta da antecedente. t 
^

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Teixeira

Júnior, <"erqueira Leite, Paiva, Jaguaribe, J. de Mendonça,

Pereira Franco, F. Qctaviano, Dellino de Almeida. Peixoto

de Azevedo, Toscano Barreto, Barros Pimentel, Monteiro

de Barros, Rodrigues dos Santos, Costa Moreira, G°™es tla
\ • ° nr  TT„wnw> Pnrtri-A lftOTft.

Souza, rederneiras, lorrus-xiuu^in, - — — -—e. »

Cunha Figueiredo, barao de S. Bento, Felippe de Araujo,
. P . . v.- rnnha. Marti-

ferreira ae Aguiar, vuww,^ ,p\ . , ,

nho Campos, Augusto de Oliveira, Pacheco, fobias de

Aguiar, Paranhos, Dantas, Brandão, Henriqu.es, Fausto de

Aguiar, Paulino, Cruz Machado, Bezerra Cavalcanti, 15ap-

ti°ta Monteiro, e Cartão.

O Sn. 1° Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Um officio do ministério da justiça, enviando cópia do

decreto que aposentou o conselheiro José Antonio Pimenta

Bueno, com as honras de membro do supremo tribunal de

justiça. —A' commissão do pensões e ordenados.

Dous do ministério do império, communicando ficar ®

governo inteirad i de ter esta ornara approvado as eleições

para deputados procedidas no 2o districto de SerDipe q ~

S. Paulo.—Inteirada.

Outro do mesmo ministério,_ remettenlo os documentos

relativos ás occurrencias que tiverão lugar na parochia da

cidade de Sorocaba, por occasião das eleições primjirias.

A' conimissão de poderes.

Outro do mestao ministério, remettendo cópia das actas

do districto de Santarém, da província do Pará. — A' com-

missão de podei es.

Outro do mesmo ministério, dando informações sobre a re-

presentação dos eleitores da parochia de S. Pedro dAldêa,

contra a portaria de 23 de Outubro do anno passado. 
— A

commissão de poderes.

Outro do secretario daassembléa provincial deGovaz, re-

mettendo uma representação da respectiva assembléa em

que pede sejão lixados definitivamente os limites dessa pro-
víncia. — A' commissão de estatística.

Outros dos Srs. deputados Nabuco e Belisario participando
não poderem comparecer por moléstia. — Fica a camara

inteirada.

Um requerimento do actor Florindo Joaquim da_ Silva,

pedindo uma subvenção ou a concessão de 2 loterias an-

nuaes, para com o seu producto poder manter a sua com-

panhia. 
— A' commissão de fazenda.

Outro dos empregados do correio de Goyaz, pedindo^aug-
mento de seus ordenados.— A' commissão de pensões e

ordenados.

Outro dos porteiros e contínuos desta augusta camara,

pedindo augmento de seus ordenados.—A' mesa.

São lidas e approuulas sem debate as seguintes redacções;

« A assembléa geral resolve :
* Art. l.o O producto dos bens da capella do ítambé na

província de Pernambuco, instituída por André Vidal de
Negreiros, que for realisado na fôrma das leis n. 586 de 6 de
Setembro de 1850 e n. 778 de (> de Setembro de 1854, será
convertido em apólices da divida publica, pertencendo ao
hospital da misericórdia da cidade da Parahyba a parte
desse producto correspondente aos bens situados nos terri-
torios das mesmas províncias.

« Ait. 2.o Toda a despeza járealisada pela fazenda pu-
blica com o inventario dos referidos bens será indemnisada

pelo producto da venda dos mesmos; e assim também a que
houver de verificasse com a sua demarcação e alienação na

fôrma das citadas leia do 1850 e 1854,e com a liquidação nos

termos do presente projecto.
c Art. 3.° Ficão revogadas as disposições em contia-

rio.
Paço da camara dos deputados, em 15 de Junho de

1857.—Siloino Cacu.lca.nli dc Albuquerque.—Figueiredo.—

Madurei? a. x>

« A assembléa geral resolve :
« Art. 1.° Fica approvado o contracto celebrado a 17 de

Abril de 1855, a que se refere o decieto do governo da mes-

ma ds.ta, afim de que possa o Dr. Hermari Blumenau levar

a efifeito a fundação de uma colônia noltajaliy, província
de Santa Catharina, conforme as condições declaradas no

referido contracto.
Art. 2.° O governo fica autorisado a alterar a condição

9a do dito contracto, para que o carvão de pedra que servir

de lastro possa ser desembarcado no Ittijahy, ainda quan-
do pagos os direitos 11a alfandega de Santa Catharina.

Art. 3.° Revogão-se as disposições em contrario.
«Paço da camara dos deputados, 15 de Junlio de 1857.
J. B. Madureira.—Figueiredo.—Siloino Cavalcanti deAlbu-

querque. »

« A assembléa geral resolve :
« Artigo único.— O governo fica autorisado a trocar as

notas do^extineto banco do Brazil 110 valor de 3649000,

o as cédulas do thesouro 11a importância de 7tí2$000, per-
tencentes ao conego Fidelis José de Moraes, arcediago da

sé de S. Paulo.
« Paço da camara dos deputados, 15 de Junho de 1857.
J. B. Madureira.—Figueiredo.—Silvino Cavalcanti de Albu-

querque. »

É igualmente approvado sem debate o seguinte parecer
da mesa :

« Vicente Xavier de Carvalho, e José Maria Mafra, offi-

ciaes da secretaria desta augusta camara, pedem, nos reque-

rimentos j untos, que se lhes arbitre uma gratificação razoa-

vel por se acharem incumbidos, além do serviço ordinário,

o 1° do expediente e escripturação da contabilidade da casa,

e o 2o das actas das sessões.
« A mesa reconhece que de facto os supplicantes achâo-se

sobrecarregados de maior trabalho do que os outros offieiaes;

e considerando que no senado os empregados incumbidos

do trabalho a cargo dos supplicantes percebem uma grati-
ficação annual de 200», é de parecer e propõe que igual gra-
tificação se conceda aos offieiaes da secretaria desta camara

designados para o serviço que actualmente e desempenhado

pelos peticionãrios.
« Sala das commissões, 17 de Junho a.e 18o7. -— Visconde

de BacpendiJ, presidente. 
— Francisco Xavier Paes Barreto, 1"

secretario.— Jesuino Marcondes de Oliveira e Sá, 2o secreta-
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rio. — Antonio Pereira Pinto, 3® secretario. —Salathiel de
Andrade Braga, 4» secretario.

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

DISPENSA DAS LEIS I>E AMORTIZAÇÃO.

Entra em 3a discussão o projecto n. 81 de 1856, que dis-

pensa as leis de amortização em favor da santa casa da
Misericórdia da cidada de Coritiba.

Lem-se o apoião-se os seguintes additivos:

c Fica igualmente autorisada a Ordem Terceira de S.
Francisco da cidade do Recife para possuir bens de raiz
até a quantia de 100:0005. — S. R. —Paes Barreto. Fer-
reira de Aguiar >

« Fica igualmente autorisada a casa de Misericórdia da
cidade da Fortaleza, capital da província do Ceará, para
possuir em bens de raiz até á quantia de 100:000$, diapen-
sadas para esse fim as leis de amortização.—S. R.—Machado.
—Fernandes Virira.—Araújo Lima.—André Ha.tlos.— Pmto
de Mendonça.—Gonçalves da Silva.—Domingues Silva. >

O Sr. Jacint^o de Mendonça offerece como additivo o se-
guinte projeeto:

« A assembléa geral legislativa resolve:
« Art. l.o O hospício de caridade da villa de S. Gabriel,

na província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, é autori-
sado a posíuir bens de raiz no valor de 50:0008-

« Art. 2.o Ficfio para este íim dispensadas as leis de
amortização. —Borges Fortes.—.lacintho de Mendonça. >

Não havendo quem peça a palavra, procede-se á votação,
e são approvados os artigos additivos.

O projecto ti auoptado e rcmettido á commissão de redac-
ção.

MATRICULA DE ESTUDANTES.

Entra em ln discussão o seguinte projecto :

« Art. único. Fica autorisado o governo a mandar
admittir á matricula, em qualquer das faculdades do im-
perio, ouvidas as respectivas congregações, os estudan-
tes que se não houverem matriculado no prazo marca-
do pelos estatutos , em consequeneia de impossibili-
dade provetiiente de motivos extraordinários e indepen-
dentes de sua vontade, competentemente provados; de-
vendo ser-lhes contadas como faltas todas as prelecçõesanteriores á matricula; revogadas as disposições em con-
trario.

« Paço da camara dos deputados, em 5 de Junho de 1857—Barão de Camaragtbe.— VilleU Tavares. .

O Sn. Franco de Almeida : — Sr. presidente, pedi a pa-lavra para oppôr-me ao projecto em discussão, porque elle
nada menos contém i-m si do que a autorisação ao governo
para dispensar uma lei.

A instrucção publica é um dos ramos da administração
que deve merecer a nossa maior attenção.

Noto mesmo p^lo relatorio do ministério do império queeste objecto tem chamado toda a attenção do governo, e que
já alguma cousa temos conseguido a tal respeito.

_ a muito pouco tempo que se aeaba de dar um impulso
u instrucção superior, reformando-a no sentido mais conve-
mente, nao so ,de melhores prelecções, como de melhor apro-veitamento para os alumnos. Autorisou-se o governo a dmula/ os respectivos estatutos, e elles estão vigorando nas
possas 

academias; ah, se determina a maneiradl matricula,
isto é, as formalidades da admissão dos estudantes assim
como tudo o mais que diz respeito a esses estabelecimentos

O governo loi autorisado a elaborar e a apresentar esses
estatutos. Como sempre, esta autorisação é compensada não
só pelo direito que tem a a«sembléa de os approvar, emen-
dar ou rejeitar, como também pelo dever que corre'ao <*o-
verno de os não alterar mais. b

O Sr. V. Tavares Esses estatutos precisão de reformas
™ alguns pontos.

O Sr. Frasco de Almeida :—Mas o que sequer com este
projecto? Exactamente nullificar estes princípios, porquenelle se reveste o governo do poder de alterar os estatutos
quando julgue conveniente quanto á matricula.

O Sr. V. Tavares Não apoiado.

O Sr. Frasco de Almeida :—Acalia-se de reformar a ins-
trucção publica; acaba-se de procurar os melhores meios de
se tornar estável a nossa instrucção superior ; acaba-se de
determinar as normas por que se devem guiar as nossas
academias ; não obbtante desde hoje se começa com as
alterações, e parciaes, que são as peiores !

Oia, como se tornaráõ estáveis as nossas reformas, as
nossas deliberações, quando, não nos contentando com o
direito que conferimos ao governo para formular os estatu-
tos, ji'i lhe vamos offerecer o direito de alterar diariamente
esseá mesmos estatutos?

A instrucção publica, e a instrucção publica superior, é
de um interesse immediato e geral; tudo quanto <Wz respeito
a ella, debaixo deste ponto de vista, não pôde deixar de cha-
mar a séria attenção desta camaia. De não ter o governo o
direito dé dispensar as disposições desses estatutos è que
nasce a conveniência de sermos chamados quasi diariamente
ao exame da marcha que têm seguido ,ess<'3 estabelecimen-
tos superiores da nossa instrucção mais elevada.

Nem se diga que a questão actual é insignificante : o
objecto pôde ser pequeno, é a admissão de dons ou de tres
estudantes, o que pouco importa, mas a questão principal ó
transcendente, é a dispensa continuada da lei.

O governo não tem o direito de alterar os estatutos, e nós
não devemos, nem mesmo podemos arma-lo desse direito,
como de facto acontecerá se passar este projecto.

Uma voz : — Não é dispensar na lei.

O Su. Franco de Almeida :— Se os estatutos não forão
bem elaborados, se precisão de reforma, como ha pouco se
disse, tratemos de reforma-los.

O Sr. Salaihiel ; — E' um trabalho mais longo.

O Sr. Franco de Almeida : —Pois 
porque é trabalho mais

longo, porque nos queremos furtar a taes diíliciüdades, ha-
vemos de armar o governo de uma faculdade que não lhe
pôde competir'! O governo deve executar aquillo que parte
do poder legislativo, mas de fôrma alguma deve estar ar-
mado do direito de dispensai na lei.

Sr. presidente, a única razão em que se basea tíste pro-
jecto é a commodidade de evitar a esta camara o pequeno
trabalho que pôde ter todas as vezes que apparecerem recla-
mações de alguns estudantes. Porém não comprehendo
como é que o governo possa tomar deliberações a este res-

peito, e nós não, tornande-se preciso delegarmos mais uma
das nossas attribuições.

_ Estas delegações, senhores, são inconvenientes ; ordina-
rlamente principião por objectos. de pequena monta, vão su-
bindo pouco a pouco, e chega-se ao estado em que temos
chegado de delegar ao governo attribuições que não pode-
mos nem devemos delegar, na fôrma das nossas institui-
ções.

Entendo que para hem executar a constituição c as leis
devemos guardar os nossos direitos e privilégios, o o gover-
no que exerça aquelles que lhe compete pelas mesmas leis.

(lia um aparte.)

Desde que está marcado o modo da admissão dos estu-
dantes, e a marcha dos estudoâ, emíiin desde que se trata da
instrucção superior, compete-nos legislar a respeito e não
ao governo; o por conseguinte delegarmos esta attribuiçSo
é o mesmo que desistirmos de um direito que nos compete.

Nem eu sou suspeito, senhores, sustentando CBtas idéas,

porque, como a casa sabe, deposito a mais alta confiança
no actual gabinete. Se esta questão fosse de confiança,

por certo que eu daria immediatamente o meu voto para
que o governo ficasse encai regado de resolvê-la ; mas a

questão não é da confiança, a questão não tem relação só-
mente com o governo actual, mas sim com todos os go-
vernos.

Entendo qne ruio ó conveniente, repito, armarmos o go-
verno deste direito, porque é abrir a porta para outras de-
legações que depois nos hão de trazer muitos embaraços,
como já tem trazido; lião de nos collocar na dura posição
de não podermos censurar o governo pelas usurpações

que tem feito diariamente de direitos e privilégios que não
lhe competem, desde quo formos os primeiros a arma-lo
de taes attribuições, principalmente em uma questão de
tanto futuro para o paiz como é a da instrucção pu-
blica. Conservando ou melhorando as reformas das nos-
sas academias , quando se provar com a experiência
cjue ellas não são perfeitos, á proporção que os defeitos se-

jão conhecidos é que poderemos chegar ás bases que sus-
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tentarão o edifício de uma verdadeira unidade nacional.

E' assim que poderemos formar, pnra o futuro, um estrei-

to laço entre todos, laço que não seja mais possivel que-
brar, laço que lia do ser o fundamento de uma verdadeira

nacionalidade. (Apoiados.)
E' da instrucção publica que devemos partir, porque é

ella a alavanca da nossa civilisação e nacionalidade, e delia

tudo depende. Entretanto, senhores, vejo com pezarqueé
mesmo em relação a este objecto que, para evitar um por

queno trabalho, vamos despir-nos de um direito que no3

pertence, e entrega-lo ao governo !
Estas considerações me obrigão a votar contra a autori-

sação consagrada no projecto.
Até aqui temos sempre tratado de reclamações e requeri-

mentos da natureza desses que occasionárão o projecto em

discussão. Algumas horas, alguns dias mesmo que taes re-

ciam ações nos obriguem a consumir, não é um tempo

gasto improduetivãmente; são questões que de fôrma algu-

ma podem deixar de aproveitar muito á instrucção publica.
Essas reclamações abrem aporta para saber-se animal-

mente o que se passa nas nossas academias. Finalmente,

emquanto só competir íi asSembléa geral o direito de dis-

pensar disposições dos estatutos, ,muito mais se diflicultaráõ

as exigencias, muito mais difíiceis se tornarão as reclama-

ções e os pedidos, e conseguintemento muito mais escassos

se tornaráõ também os favores que se podem fazer.

(Ha um aparte.)

Estou fallando emtliese; apresento considerações geraes;
digo que se depender de nós esta deliberação, ella se ha de

diflicultar, ha de concorrer para que todos queirão cumprir

com os estatutos ; um ou outro soffrerá, mas 03 estatutos, a

instrucção superior não é para um ou outro, é para benefi-
cio commum, é para beneiicio nacional.

Que importa que um, dous, tres ou quatro estudantes i
soffrão, quando se tiruo vantagens de revestir as nossas leis,

regulamentos ou estatutos sobre a instrucção publica, de

um respeito, de uma estabilidade que só podem perder
quando a assembltía geral julga conveniente reforma-los?

Ainda mais diííiceis se tornão estas reclamações sendo

feitas á assembléa geral, porque temos um tempo proprio

para a nosfea reunião ; é muito difficU que se espere por este

tempo, que se queira passar por discussões, emquanto que
ao governo todos os dias se podem apresentar estes reque-

rimentos, todos os dias se podem fazer estas reclamações,

todos os dias se pôde abrir a porta para alterar os-estatutos

das academias.
Assim, Sr. presidente, não estando eu convencido da uti-

lidade do projecto, não demonstrando nem.propondo o pro-

jecto a necessidade da reforma dos estatutos, não estando

mesmo convencido qus seja necessário refotmar aquillo que
ha muito pouco tempo foi organisado, concorrendo por
esta fôrma para que nada entre nós seja estável, não posso

por fôrma alguma deixar de me oppêr, como faço.

Contento-me por ora com estas observações ; se os nobres

deputados que me responderem me não convencerem ,
continuarei a insistir nas mesmas idéas, tendo ainda de

occupar a attenção da camara fallando uma segunda vez.

O Sr. Viriato : — Sr. presidente, o piojecto que está em

discussão contém uma disposição de equidade (apoiado),
tem por iim facilitar a matricula dos estudantes nas acade-

mias do império, quando por força maior e independente de

suas vontades excedem o prazo para ella prefixo, ou melhor-

mente tem por íim facilitar os meios de beberem a instruc-

ção publica, afastando tropeços sem causa justificativa.
Pelo discurso do nobre deputado que me precedeu se colli-

ge que elle tem por fim diflicultar as reclamações daquelles

estudantes, que levados por motivo invencível não se acliá-

rão em tempo para serem matriculados nas academias do

império. Semelhante proposito não tem nada de plausível,
não tem razão que o apadrinhe. Devemos antes facilitar a

admissão desses moços que querem beber a instrucção em

nossas academias, devemos antes concorrer com todas as

nossas forças para que suas reclamações sejão attendidas

em tempo breve, para que elles continuem os seus estudos,

não soffrão nelles interrupções sempre pesadas e muito sen-

siveis.
O que deu motivo a este pmjecto, segundo sou informa-

do? Forão as reclamações do alguns estudantes, que obriga-

do3 por força maior não se achárãona faculdade de Per-

nambuco em tempo de serem matriculados. Não sendo

elles culpados de semelhante acontecimento, era justo

que pudessem ser admittidos, que pudessem ser matricu-
lados, que portanto continuassem em seus estudos, não

perdessem o anno, não passassem por esse mal bem sen-
sivel para qnem enceta a carreira dos estudos regulare3.

Acompanharei o nobre deputado em toda a sua argumen-
tação, e tenho razão de sobra para não acha-la procedente,
como a camara veríi.

Oppõe-se o nobre deputado ao projecto primeiramente

porque autorisa ao governo a reformar os estatutos ha pou-
co feitos, e ainda não approvados mesmo por esta camara,

pela simples razão de dar esta autorisação que elle achou de

graves e perigosas conseqüências.
Não nospo»emos dispensar, senhores, de conceder seme-

lhantes autorisações, havemos sempre de concede-las á
administração publica, quando ellas não podem ser exerci-
das com maior brevidade por outra fôrma, com a presteza
que reclama a administração publica. O governo deve ter
autorisação para resolver os embaraços que se apresentão
na gestão das cousas publicas. Se o honrado deputado qui-
zer tirar ao governo estas e outras autorisações, se quizer
que o governo não tenha liberdade de acção em certos casos,
sem duvida erearâ um principio de tristes conseqüências

O Sr. Franco de Almeida: —Isto é, de não se matricu-
larem estudantes.

O Sr. Vim no : —A questão não é só de estudantes;
tomei o seu principio formulado em these.

O Sr. Franco de Almeida:— do que se trata.

O Sr. Viriato: —V. Ex. fallou em geral; estabeleceu

corno these que não devemos dar semelhantes concessões ao

governo, que não devemos arma-lo com o poder de dispensar

na lei em certos casos. Ora, eu julgo perigosa esta sua dou-

trina....

O Sr. Franco de Axmeida: — É da constituição.

O Sn. Viriato : —A constituição njo é tão rigorosa comc-

quer fazê-la o nobre deputado ; o governo deve ter liberdade

em certas occasiões para resolver por si sem dependencia

de outro poder. Se não tivesse semelhantes autorisações,

em lugar de ser o governo beneíico para o paiz, seria,

senão prejudicial, ao menos uma especie de entidade nulla

einerte.
Eu não vejo que por este projecto se faça uma concessão

donde nos possão vir resultados que tenhamos de lastimar.

Os estatutos são rigorosos neste ponto ; os estudante: leva-

dos por força maior podem não se apresentar em tempo

para serem matriculados, e ttrm isso freqüentemente acon-

tecido, e então cumpre que ogoverno seja autorisado a man-

da-los admittir íi matricula, comtanto que o numero de

suas faltas não tenha sido tal que faça perder o anno.

Esta disposição mesma era de antiga data, e existia antes

dos estatutos que ainda não forão approvados pela camara.

Em outro tempo, quando se mostrav a que o estudante não

era culpado da mora, quando elle provava que não pode ab-

solutainente chegar em Jempo para ser matriculado, a con-

gregação por f-i só (notem bem os Srs. deputados), a, congre-

Sação por si só sem dependencia d6 governo admittia o es-

tudante ú matricula. .
Para procedermos a uma reforma como esta, que por si

mesma demonstra o seu lado util e necessário, não nos de-

vemos demorar com a idéa ou razão do ter ha pouco sido

estabelecida uma lei que por sua novidade_ exclua a refor-

| ma. Que importa que a lei seja nova? Que importa que não

f esteja ainda com longo tempo de vida, se a casa, sq nós

conhecermos de momento, de primeira intuição, que ella

precisa de uma reforma, se conhecermos que a demora na

reforma produz males que queremos remediar? Certamente

não é argumento procedente a novidade da lei para excluir

a reforma ; todos os dias mudamos de opiniões, o As vezes

antes mesmo do dia da execução conhecemos que um regu-

lamento ou uma lei contém em si defeitos que convém

afastar. ,.
Concordo com o nobre deputado, que tudo quanto^ diz

respeito á instrucção publica deve merecer a nossa particu-

lar attenção , e é por isso mesmo que se apresenta na casa

este projecto; é porque a instrucção publica nos merece toda

a attenção que não queremos diflicultar a entrada daquelles

que procurão colher os benefícios que a lei espalhou, crean-

1 do as escolas, e nossas faculdades de direito eoutros estudos.

: Queremos facilitar tudo, remover os embaraços, para que
1 não soffrão tropeços na nobre carreira que toma nossa mo-

i cidade estudiosa. Assim a argumentação do honrado mem-
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bro prova de mais, prova contra aquillo que elle quiz con-
cluir. A mstrücção publica meiccc-nos muita attenção, á

por isso que queremos a^rir mais largas as portas d^ssa ins-
tituição publica para todos , facilitar os meios de colhermos
os fructos que com mão larga espalhamos com a nossa le-

gislação pelo que respeita A mesma instrucção publica.
E que grande concessão â esta feita ao governo (tornando

á argumentação apresentada pelo honrado deputado polo
Pará) de ser admittido estudante A matricula, quando elle

prova que não chegou a tempo levado de força maior? Por
ventura esta autorisação pôde nos trazer tão graves resulta-
dos como os que temeu o honrado deputado, que chegou a

pensar mesmo que, approvando-se este projecto, privamo-
nos do direito de censura, quando o governo se desviar,

quando for além do que lhe é prescripto pelo seu dever?
Quando o governo se desviar do caminho que deve seguir

para a felicidade do paiz, não ha de ser pela approvaçâo
deste projecto, não ha de ser por causa de concessões'de
nutorisações desta natureza que não tenhamos o direito de
censura-lo..:.

O Sn. Franco de Almeida : — E' melhor evitar que cen-
surar.

O Sr. Viriato:—A argumentação do nobie deputado
faz-me crer que elle se tem um pouco desviado do projecto
om que estava de prestar inteira confiança ao governo.
(Riso.)

Estará o meu nobre eollega afagando uma cadeira
da opposição ? Parece que elle receia desvios da parto do ac-
tual governo, e por isso não lhe quer conceder nem mesmo
a autorisação de admittir um estudante á matricula, quan-
do prove que. levado por força maior, não -pôslo chegar a
tempo de se matricular ! Estou desconhecendo o nobre de-

i putado pelo discurso que acaba do fizer. Elle que declarou
confiar no governo nctual, apresenta-se agora na tribuna
temendo os desvios dos governos pela simples concessão de
autorisação para admissão de um estudante na faculdade
de direito, quando prove que não chegou a tempo !...

O Sr. Franco de Almeida (com. ironia) :—Vá por ahi que
vai muito bem.

_0 Sr. Viruto :—Sim ? obrigado pelo signal de approva-
ção. Sorprendcu-mc oertaments esse receio do nobre de-
putado ! O projecto, senhores, contém, como disse, uma
disposição dl' equidade; este projeeto já tardava, e esta de-
mora tem feito grave mal a alguns moços que talvez tenhão
deixado pelo ri<;or da lei vigente a carreira a que se tinhão
destinado desde seus primeiros annos. Acho mesmo que o
projecto consigna uma' disposição que difficulta ainda ucn-
trada do estudante na matricula, quando prove que foi le-
vado por força maior a não comparecer em tempo para essa
matricula ; desejava que ò projecto concedesse A congrega-
ção dos lentes esta faculdade independente da autorisação
do governo, porque certamente a matéria que originou o
projecto parece pertencer mais A congregação dos lentes do
que ao governo. Ella está. melhormente collocada para co-
nhecer da verdade das razões apresentadas pelo estudante.
(Apoiados.)

Como na 1" discussão só se trata dn utilidade dos projec-
tos, eu não posso o(Ferecer uma emenda neste sentido, mas
em occasiâo opportuna ofTerecê-la-hei, e terei occasião de
deíende-la perante a camara.

O Sr. Sal atui el :—Sr. presidente, depois do discurso queacaba de proferir o nobre deputado por Maranhão a favor da
utilidade do projecto. eu poderia mui bem prescindir de to-
mar parte na discussão ; mas o discurso do nobre deputado
pela província do 1 arú, que incetou o debate, produzio tanta
impressão em mr-u espirito, em vista do apreço que faço de
sua intelligencia, que me vejo na necessidade do dar a ra-
zão por que discordo do sua opinião.

Ao ouvir o nobre deputado estive a ponto do compenetrar-
me da quasi confusão em que ficará a instrucção publica a
passar este projecto ; fallou também da unidade e da nacio-
nalidade da instrucção no império. Ouvindo-o, eu que viera
no proposito de votar a favor do projecto, tornei a lê-lo na
supposição de que me tinha enganado, e convenci-me de queo nobre deputado não avançAra razão alguma contra a uti-
lidade do mesmo.

Concordo com as considerações feitas pelo nobre depu-
tado sobre a unidade e nacionalidade da instrucção publica;
mas por ventura este projecto ataca essa nacionalidade e

i unidade ?

O Sr. Franco de Ai.meida : — Eu não disse nacionalidade.
O Sn. Salatiiiel :—Fallou em unidade da instrucção, e

a unidade existirá tomando-se como uma nacionali-
dade.

Senhores, o projecto de que ora se trata nem ao menos
tem em mira retocar os regulamentos da instrucção pu-hliea, nem ao menos determina quo se dispensem as faltas
que esses estudantes hajão eommettido antes de sua ma-
tricula, bem que isto devera dar-se, pois que uma vez quese concede um favor, cumpro quo esto seja completo O
projecto porém limita-se a concelor ao governo autorisação
para admittir A matricula aquellcs individuos que por mo-
tivos independentes de sua vontade não chegarem em tempo
de se matricularem.

Nós não residimos na côrte, sabemos quantas razões so
poddn dar em virtude das quaes so veja um individno in-
liibido dc comparecer no tempo mareado pelos estatutos
para aquelle íim. Supponham s que um estudante, mora-
dor na provincia de Minas, saliio de sua casa, e so dirige
para esta còrte, onde pôde chegar na occasião aprazada
para se matricular ; acontece, porém, que encontra o r.iò
Parahybacom enchente tal, que não lhe psrmitte a passa-
gcm,_e assim obriga-o a demorar-se em caminho de tal
maneira que, quando chega a esta corte, jA acha encerrada
a matricula; serA justo quo por causa de um ou dous dias
de excesso sobre o prazo marcado, por um facto oin que é
elle innocente, seja condemnado a perder o anno ?

O Sr. Franco I.i; Almeida:—Eu não disse isto; dispense
quem ó competente para dispensar.

O Sr. Salatiiiel : — Esta casa è competente para dis-
pensar ; e tanto se reconhece a competencia quo esta ca-
mara delega autorisação no governo. Porém temos de tra-
tar de objectos mui transcendentes, que dizem respeito aos
altos interesses do paiz, e todo o tempo que a este cuidado
appliquemos é pouco.

Não quero com isto amesquinliar a questão, mm dizer
que desperdiçamos tempo occupando-nos com semelhante
matéria,^ porque estou convencido do que os interesses da
instrucção publica merecem muita attenção ; mas de duas
uma—ou devamos oeenpar-nos com objectos do alta conve-
niencia do Estado, ou com questões de matrículas ; no pri-
meiro caso ficaráõ demorados os negocios acadêmicos eo3
estudantes soffreráõ pelo adiamento de suas petições ; no
segundo, padeceráõ interesses que não podem ser prete-
ridos.

O nobre deputado se oppCJe ao projecto por autorisar o
governo a alterar os regulamentos ; mas cumpre notar quenão se trata de mudar aS matérias do ensino, ou do estabe-
lecer novo systema de instrucção; unicamente so pretendeautorisar o governo a permittir que se matriculem aquellcs
estudantes que não chegárão om tempo. Os estatutos das
nossas academias são rigorosos quando tratão da presençados a 1 um nos ás prelecções. (

Não sei se devemos dar mais p3so A presença material do
estudante nas aulas do que As habilitações iutellcctuaes do,
mesmo estudante.

O Sr. Franco di: Alheidv ; — O nosso systema quer uma
e outra cousa.

O Sr. Sai.atuiel : — Quer, eu sei; om algumas academias
da Europa essa presença material não é exigida, nas nossas
a exigem corno garantia de trabalho para comprehender as
matérias, ou, ao menos, para ouvir as prelecções ; mas uma
vez que dêm lições, que se apresentem nas sabbatinas, que
sejão sujeitos A pedra de toque da intelligencia, o saibão os
exames, parece que a presença material dos individuos em
nada influe.

O Sr. Franco de Almeida : — Então reforme os estatu-
tos.

O Sr. SALATniEL : — Não quero a reforma dos estatutos ;
mas não devemos dar tanta importancia a essa presença
material que se deixe de matricular aquelles que se achão
habilitados para as lições, sabbatinas o exames. Entretanto
uma vez que os regulamentos exigem a presença_ material,
concordo quo assim se faça; mas não com tal rigor que o
individuo pelo facto de chegar ura ou dous dias depois da
encerrada a matricula venha a perder o anno.

Por estes motivos tenho do votar a favor do projecto.
A discussão fica adiada pela hora.
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

FIXAÇÃO DA FORÇA NAVAL.

Continua a 2a discussão do art. Io da proposta do gover-
no que lixa a força naval para o anuo financeiro de 1858
a 1859.

O Sr.. Presidente • — Tem a palavra o Sr. Rodrigues dos
Santos. "

O Sr. Rodrigues dos Santos (movimento de altençüo c eu-
riosidade, profundo silencio): Acostumado ás lidas parla-
mentares, e tendo habituado meus constituintes a verem-me
oceupar sempre a tribuna, receio que fosse estranhado o
meu silencio no importante debate da resposta & falia do
throno, quando nelle se ventilarão questões de vital inte-
resse para o paiz. A minha justificação porém é fácil, e es-
pero que será completamente satisfactoria.

A casa sabe que quando tomei assento havia, pelo menos,
40 oradores insçriptos para essa discussão; não me era,

pois, licito esperar que se prolongasse o debate até chegar a
minha vez de fallar.

Mas, ainda quando eu pudesse demorar a discussão tanto

qoanto fosse mister para tomar parte nella, renunciaria
esse poder, por inconveniente; porquanto, adiantado como
se acha o tempo da sessão, eu concorri com o meu voto de
tom grado pnra se pôr termo a essa discussão, porque os
assumptos sobre que versava poderião ser regular e fácil-
mente tratados em outra qualquer occasião. (Apoiados.)

Eis um dos motives do silencio que guardei ,desde que
tomei assento na «asa.

Accresceu nutra ciicumstancia. Arredado por tt annos
desta tribuna, não posso voltar a ella sem alguma hesitação,
sem algum estremecimento. A casa conhece, pela emoção
com quefallo, que me falleceaquella segurança e firmeza que
ha mister ao orador para expor claramente as suas idéas.
Assim ella me ha de desculpar qualquer perturbação que
haja na anunciação de meu pensamento.

bemeikante ao prisioneiro, que, estando por longo tempo
encerra Ho em estreito cárcere, vê-sc repentinamente resti-
tuido á liberdade, eu me apresento com diffi cuidado na tri-
buna e nelia vacillo; e ainda semelhante a esse prisioneiro,
acostumado ás trevas, acho-me deslumbrado com o clarão
das luzes que abrilhantão este recinto.

Tantas dificuldades são de sobra para que a casa use de
benignidade ouvindo-me ; pedirei ao sentimento do dever,
senhores, as forças que me fallecem para vencer essas dif-
ficuldades.

Em todas as occíisiões um representante da nação deve
concorrer com os seus esforços para que as questões sejão
bem elucidadas e resolvidas; mas na situação âctual aqtielle
que tem affecto os seus constituintes a vê-lo constantemente
na estacada em d^fensa de seus interesses, idéas e direitos,
este dever é mais imperioso de que em outras situações. A
situação é nova e cheia de interesse; o futuro do paiz delia
depende.

Cumpre-me enunciar-me com clareza, ou antes definir-
me perante a camara e o paiz em relação á actualidade A.
necessidade da definição de minha individualidade ante a
situação é patente, desde que recordeis, senhores, que estou
lia muito tempo ar rodado da scena publica. Das causas que
me condemnárao áinacçSo não lembro ; quero esquecê-las,
e ha todo o interesse em que todos as esqueçamos.

A novidade da situação, corno disse, impondo-me o dever,
accrescenta, pelos efFeitos dasorpresa que causi;, os embara-
ços para quem o contempla e julga.

Senhores, eu posso comparar-me a umlidador que, vencido
em poríiadas batalhas,foi arredado para remotos paizes e lá
foi conservado quasi sem poder ouvir o que se passava no
campo dos antigos combates ; por um acontecimento qual-
quer elle volta ao terreno onde antes combatera, e quando
esperava encontrar osexercitos nos mesmos postos, as ban-
deiras tremulando nos mesmos lugares, vê aquelles que
antes se hostilisavão occupados em amigaveis palestras, os.
pendões que d antes distinguião os combatentes enrolados
e com as cores desmaiadas, ou tremulando farpados restos,
vê o antigo chefe contra quem pelejou rodeado de todos
aquelles a cujo lado lutára. Eis a imagem da situação.

Retirei-me da scena política vencido em 1848; aquelle

que estava à frente dos adversários que me vencerão, é hoje
o mesmo estadista a quem tenho a honra de prestar a
minha homenagem e apoio. [Muito bem.)

Oia , senhores, quando a situação i tão nova , tão sin-
guiar, a.hesitação que sint i em exprimir-me, qualillcan-
ao-a e explicando minha posição perante ella, é pois natu-
ral e inevitável, é mister aljçum tempo para estuda-la, e
saber a razão por que alguns daquelles que erão outi'ora
meus irmãos cTarmas, achão-se hoje entre os que então
me combatião; e outros que então me combatião achão-se
agora a meu lado ou á minha frente.

Mas, senhores, depois de assim manifestado o meu pen- ¦
samento sobre a situação, ou antes, depois de assim pintada
a situação, <5 meu dever procurar descortinar no passado
quaes forão as causas que a produzirão, estudar o presente
e inquirir quaes as vantagens que delia se podem colher,
para que o passado sirva-nos de lição proveitosa, e mostre
no futuro os proveitos\ que dessa lição se podem tirar.

Senhores, a primeira causa que vejo 110 passado para
explicar essa situação é o cansaço geral que se apoderou
de todos os ^razileiros depois de longas e violentas lutas.
E' natural que, depois de ardues trabalhos, como aquelles
por que passou a população brazileira, toda em lutas intes-
tinas ardentissimas, viesse a necessidade do repouso.

Essa necessidade, sentida ha muito tempo, não era satis-
feita ; a satisfacao dessa necessidade era inhibida pelo im-
pulso indomável das paixões; ellas preponderavão , ellas
cegavão a todos , e era impossível que o paiz tivesse o alme-
jado socego. Mas por uma lei providencial quasi sempre
acontece que o excesso do mal produz o bem. O paiz rolou

por longo tempo de reacção em reacção ; via subir uma
opinião política ao poder , e depois deste facto ordinaria-
mente nada mais via do que a destruição dos adversarios.
Concluida essa primeira tarefa , a opinião victoriosa ficava
estéril; nada mais produzia senão no sentido de sua con- *

servação, nada para bem real do pa,iz.
Começou pois a ganhar força a crença de que nas lutas

políticas a paixão, o ardor dos combates não significava ex-
clusiva e nobre adhesão aos interesses do paiz ; e gerou-se
a suspeita de que não era a causa do povo brazileiro que se

pleiteava, queera uma causa estranha, a causa das facções;
não era mesmo de ordinário a causa de idéas políticas.
(Muitos apniadps.)

E não é isso de estranhar, senhores, em um paiz ha pou-
co constituído. Ignorantes nas praticas do systema que re-

pentinamente adoptámos, passando em uma transição ra-
pida do regimen colonial despotico ao regimen da liberdade,
era desculpavel que os Brazileiros muitas vezes tropeçassem
em sua marcha por essa nova senda. (Apoiados.)

Só os paizes longamente adestrados na pratica do systema
representativo <5 que formão seus partidos de uma maneira
solida e duradoura ; só nesses paizes o principio, a idéa é o
único ponto de reunião , único symbolo que colliga os
homens. (Apoiados.) Nos paizes novos, sem educação, como
o nosso, as' paixões substituem muitas vezes as idéas, os
interesses transitórios substituem os princípios. (Apoiados.)

Esta observação absolve os partidos que existirão até
I80O, porque esses partidos não tinhão ainda a necessaria
educação constitucional^para bem servirem ao paiz (muito
bem) ; os erros de todos, pois que todos os partidos os com-
mettêrão, devem ser attribuidos ao tirocinio das praticas do
novo regimen. (Apo ados.)

Aceitamos pois «orno um fa.etn, como uma verdade in-
contestável, que a convicção que nutrio o paiz de que não
era elle objecto real das lutas, mas causas estranhas a seus
interesses, foi que o levou a olhar desde certo tempo com
indifferença para os lutadores, e a collocar-se cm frio indif-
ferenti&mo, e esperando do tempo o remedio a seus males.

(Muitos apoiados.)

Nessa situação, senhores, que começou a desenhai-se de
18^0 em diante, esse aborrecimento do espirito publico pela
politica, esse indifferentismo para com os homens que mais
ardentes se mostravão pelos seus interesses, acreditando que
elles o illudião, preparou um facto, na minha opinião im-

portantissirno em nossa historia, preparou a regularisação

do partido vencido até então.
O partido que antes se denominava luzia, com o qual eu

combati vencido depois da revolta de Pernambuco, apenas

começou a restaurar-se , irritado talvez pelos excessos

commettidos no combate, principiou a desvairar. Idéas con-
trarias ás instituições fundamentaes do paiz, prégadas por
toda a parte, procura vão denominar liberalismo tudo quanto
havia de mais anarchico ; prégava-sc a revolução franca-
mente, ora querendo-se que o povo a fizesse, ora que a
fizesse o monarcha.
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Nessa situação tão cheia de perigos, alguns liberaes virão
que a continuação do estado de cousas não s6 compromet-
tia os destinos do paiz, como perpetuava o domínio das idéas

que elles erno e são chamados a combater; concordarão,
CombinárSo, conferenciárab, e em 1851, na corte, na capital
do imporio, fez-se um pronunciamento revestido de toda a
solemnidade, por meio do qual te declarou que o partido li-
beral constitucional repudiava todas essas idéas revolucio-
narias, não aceitava esses piojectos e recursos, e protestava
combater pelas suas idéas, que deíinio, no campo legal uni-
camente, no terreno constitucional. (Apoiados; muito bem.)

Essa demonstração' que a muitos pareceria de pouca im-

portancia, é em meu conceito uma das causas da situação
agradavel em que nos achamos ; e senão contemplai o que
succedeu logo. Essas folhas incendiarias que se publicavão
em todos os pontos do império forno morrendo uma a uma.
Qual a razão ? Não terião os espíritos que dirigião então
essa imprensa as mesmas paixões, os mesmos interesses ?
Sem duvida que tinlião, mas faltava-llics o essencial; fal-
tava-lkes o apoio de uma fracção notável do partido liberal;
faltava-lhes o apoio daquella porção de homens liberaes,
mas liberaes constitneionaes, cujo credito 110 paiz era mis-
ter para que essas idéas pudessem prevalecer.
_0 

silencio restabeleceu-se, as idéas desordenadas retirá-
rão-se da scena. Então o governo, a politica que então do-
minava não teve mais a quem combater, porque aquelles
gue reputava inimigos, o cujos desvarios lhe dava força e
duraçãs, concentrárão-se no terreno inexpugnável da legali-
dade. (Apoiados.)'! 

O resultado foi que a politica do governo começou desde
então a amenisar-se; desde então o partido que sustentava
essa politica começou a dispersar-se ; os laços que união as
individualidades forão-se rompendo, porque esse partido
não era mais necessário; tinha completado sua missão;
pugnava em nome da ordem, e a ordem estava restabele-
cida e consolidada com o concurso do partido liberal,
não havia mais pretextos para a Compressão, e estando
encarnadas todas as suas oprtíiõee na legislação do paiz,
nada mais restava a fazer a esse partido; conseguiutemen-
te o partido, que nessa oceasião se chamava saquarema, co-
meçou a fenecer, começou a dispersar-se. (Muitos apoiado*.)

A dispersão do partido saquarema pelo complemento de
sua missão não podia trazer outro resultado senão aquelle
qu -' estamos observando. EUe não era já uma necessidade
para n ordem ; a sua acção exageradaments repressiva, to-
mando por pretexto a exngeração da acção contraria, era um
crime, era revoltante. Como desde que as idéas do partidosaquarema forão traduzidas em leis, só lhe restava para ele-
mento vital a exageração de sua acção que explicavão pela
exaçeraçuo da acção liberal, aconteceu que, desappare-
condo a exageração da acção liberal, faltou o principio do vi-
talidade ao partido saquarema. (Muitos apoiados.)

Contemplai, senhores, o homem acostumado a uma vida
progressivamente desregrada, habituado a excessos, vêde
qual sua sorte quando se o condemna á temperança ? Elle
elanguece, definha, e preferindo morte, morre. O partido
saquarema foi levado a excessos, praticou-os em alta escala;
clle justificava-se com os excessos contrários ; e estes recor-
rião a igual justificação ; mas, como esses excessos desap-
Parecerão, o partido saquarema já não pode existir com o
mesmo característico, começou a transformar-se. (Muitovem.) Repetio-se o que annos antes tinha acontecido com o
partido liberal.

E esta a razão, senhores, porque a situação tornou-se tal
como vemos hoje.

O partido saquarema, nao sendo mais necessário, dissol-
veu-se ; tendo completado sua missão, transformou-se. Mas
como seus homens eminentes oceupavito toda3 as posições
elevadas, elle tinha uma vida ficticia que devia durar por
algum tempo; e essa vida prolongou-se, mas não conservan-
do o mesmo característico; sem que elle o sentisse o partido
saquarema foi lentamente modilicando sua acção, alterando
seus dogmas. (Apoiadis.)

O império das idéas é irresistível; a adhesão do paiz
por algumas idéas liberaes era muito pronunciada; não
era possível resistir aos votos do povo; e o que vimos
uós, senhores? Vimos os apostolos da conservação absoluta,
os homens que não querião uma só palavra de reforma,
que julgavão um crime qualquer projecto nesse sentido,
tornarem-se da noite para o dia reformistas ! (Apoiados.)

_ Estávamos retirados das posições, não tínhamos intluen-
cia alguma na direcção dos negocio3; os promotores de refor-

mas não tinhão meio algum efiicaz de fazer prevalecer suasideas senão a imprensa; ma» essas idéas erno tão poderosastao seduetoras, que pauetrárão no espirito dos antigos con-servadoreí, e elles vierão tomar o lugar do parti-lo liberal.
[Muitos apoiados; muito bem.) 01 (

„v<"! f"' 
' ,>r0 ')'¦ 

pOI1'°s—O partido conservador nunca
m'coss!dnda das reformas, mas das reformas j adi-ciosas e moderadas. J

(Cruzào-se diversos apartes.)

vaç°noSabsoiuta. (1» cwiser-

O.Sr. Rodmciíks nos Santos : — Senhores, eu nunca es
perei que a linguagem da verdade, a mais francamente
enunciada, a mais lealmente manifestada, deixasse de ex-
citar reclamações. As tempestades, senhores, levão muito
tempo a acalmar-se; nós tivemos tempestade desfeita ainda
ha pouco tempo, natural é que o mar ainda se conserve an-í-
tado ; mas a serenidade ha de vir, porque os ventos estão
encadeados pelo eólo potente. (Apoiados; muito bem, muito
bem.)

Senhores, eu disse que o partido saquarema tinha com-
plotado a sua missão, porque o seu espirito se ti'*ha encar-
nado na legislação. Esta minha proposição não soffreu con-
testayao ; poderia da-la como incontestável; mas p;,ra quenao seja o silencio a única prova de que o que eu disse ti ver-dadeiro, considerarei rapidamente os monumentos princi-
paos do tempo do dominio dos saquaremas.

Não amavão a instituição das assombras provinciaeselles a reduzirão áquillo que julgarão Conveniente aos in-teresses do paiz, por um meio cuja legitimidade é indispu-
tavei e disputada ; elles interpretárào o acto addicional eresumirão amplamente as attribuições das assembléas nro-
vinciaes. 1

(Ha diferentes 
^partes.)

O Sr. Cruz Maciia&o : — O mesmo acto addicional au-
torisa a interpretação de seus artigos.

O Sr. Rodriguiís dos Santos Não estou entrando em
questões miúdas, meu senhor ; reEro um facto consumma-
do, nao discuto sua legitimidade.

O partido quo predominou desdo 1831, tendo-se repre-
sentado na legislação, fezocodigo do processo, cujas fei-
çoes são sem duvida eminentemente liberaes, pela mesma
razão que legitima todos os excessos dos partidos, isto é,
o calor da luta, a paixão, a necessidade da reacção contra
o passado fez com que o partido liberal fosse, depois do
trmmpbo, levado a exagerar sua acção.

_ O codig- J

circumsta

que permi...„  i.u.em voz ue cor-rigirem-se estes erros, em vez de reduzir-se a legislação do
processo, uma das mais importantes do paiz, aos termos da
constituição, fez-se inteiramente o opposto , imitou-se
áquelles aquém condemnava, e pcccou-sepelo mesmo mo-
do; sahio-se igualmente da constituição, e decretou-sc
uma legislação altamente compressiva, uma legislação queestá julgada até pelo repudio dos seus autores. (Apoiados.)

O Sr. Nubias:—Está sanccionada até pela approvação dos
seus adversarios,

(lia outros apartes.)

O Sn. Rodrh;uf.s dos Santos :— Eu não m« lembro do pas-
sado, senhores; os seus apartes a respeito de adversários não
me incommodão, porque lioje sou pelo esquecimento do pas-
3ado um homem novo.

O Sn. Cri:z Maciivdo Subsisto ha 16 annos, e conser-
vada p«r todos os partidos que têm estado 110 poder.

O Sr. Rodrigues dos Santos :—Tem o nobre deputado o di-
reito de fazer additamentos á historia que estou reproduziu-
do ; mas poderá alguém dizer que a lei de 3 de l>ezcmbro
de 1811 não foi uma lei de reacçao? Se se me contesta, eu

porei em meu lugar o illustre ex-ministro da justiça ; ello
demonstrará, com o seu projecto de reforma na mão, se não
é mister, quanto antes, occorrer aos males que o paiz solfre
em virtude dessa reacção. (Apoiados.)

O partido liberal triumphante em 1831, fascinado pelas
doutrinas dos publicistas francezea principalmente, orga
nisou 110 paiz uma guarda nacional. Esta organização foj
imperfeita, não se quadrava com as circumstancias do paiz
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foi sujeita a multiplicadas reformas, mas sempre nellas

predominava'o elemento liberal.

O Sr. Cruz Machado :—Inconvenientemente.

O Sr.. Rodrigues nos Santos :—Eu íidopto a opinião do

nobre deputado, para ver se assim obtenho a sua attenção.

(íiisadas.)
Predominava nessas reformas inconvenientemente, como

disse o nobre deputado, o principio liberal, porquanto cons-

tituin-io-se a nomeação de todos os postos por eleição

popular, o governo não tinha suficiente acção para poder usar

dessa força no sentido 
"dos 

interesses nacionaes, quando
fosse mister. (Apoiados; muito bem.) A prudência aconse-

lhava uma refoima nessa instituição tão importante; mas

a reforma fez-se indo inteiramente ao extremo opposto; o

principio tlectivo fui absolutamente proscripto como ob-

jecto de odio e de desprezo.[[(Jíntíos apoiados.)

O Sr. Cruz Machado:—Já a achámos em 2a discussão,,

offerecidajpelo lado a que pertence o nobre deputado.

('ia outros apartes.)

O Sr. Rodrigues i>os Santos Não olhemos para as liis-

torietas, Sr. deputado ; não será este o único erro dos meus

amigos; çstá satisfeito? (Iiisadas.)

O Sc. C>a Machado:—Seja imparcial com todos.

O Sr. Marti.mio Campos:—Mais imparcialé impossível.

O Sr. Carrão dá um aparte que não podemos ouvir.

O Sr. Rodrigues dos Santos: — Pelo que me diz respeito,

aproveito a recordação que acaba de lembrar o meu illustre

collega, deputado por S. Paulo ; e se isto serve para algum

desvanecimento, declaro que eu e os meus coftegas, depu-

tados por S. Paulo, votámos então contra essa lei, apezar
de que era apoiada por amigos nossos que estavão no poder.

(Apoiados.)
O Sr. Cruz Machado : — Admira que tendo todos votado

contra, ella passasse !

O Sr. Rodrigues dos Santos: —O 
paiz, senhores, achou-

se em crise durante o tempo mais glorioso do dominio da

política saquarema, crise não política, mas uma crise igual-
mente grave, qual 6 a crise industrial e economica.

(Apoiados.)
A este respeito não tiverão os saqüaremas nada que imi-

tar, porque nOs não passámos de alguns projectos inconsis-

tentes relativamente á organisaç-ão do credito. Elles não

tinhão occasião pois para fazerem o contrario daquillo que
iizerão os seus adversarios ;Jcomo em tudo o mais , estavão

livres, tinhão a sciencia para os acoaselhar, tinhão a ex-

perieneiaeos factos domésticos para a sua direcção.

Entretanto, tratando de satisfazer a esta necessidade,
ainda o espirito dominante pode encartar-se cm seus pro-
jectos, de maneira que a principal instituição de credito no

paiz não é, por assim dizer, uma instituição nacional; é
no conceito de muitos uma maclnna de governo (apoiados e
não apoiados) ; pôde facilmente converter-se em machina

política, disposta para, em tempo competente, operar con-
forme o interesse político. (Apoiados e não apoiados.)'

Felizmente os artistas daquella machina dispersarão-se,
não são um partido, e ella jjó ie não ser nociva, como seria
entregue aos cálculos da ambição política; mas ainda assim
o paiz e»:á temeroso vendo que essa instituição não tem
feito ao commercio e á agricultura os benefícios que pro-
mettêra. (Apoiados.)

(lia differentes apartes.)

Senhdres, unicamente toquei nesta instituição para assig-
ralar um facto, facto político e importante, e é que o prin-
cipio central.sador, que era um dos mais queridos do partido
saquarema, ainda foi encarnado na instituição bancaria.
E' unicamente por este lado que eu a considero.

Centralizarão se os capitaes, centralisârão-se os interes-
ses para formar-se aqui na capital do império uma associa-

ção poderosa, reforçada pelo privilegio, para operar no sen-
tido dessas idóas políticas ; ella tem ciúmes de seu poder e
oppõe-se ao estabelecimento de outras.

Tenho a fortuna, senhores, de ter recordado os princi-
paes monumentos do dominio saquarema, e detê-los apre-
sentado com toda a fidelidade ; e tenho também a fortuna
de ver que a camara é quasi unanime em julga-los; poucas
são as vozes que reclamão quando eu os qualifico de impro-

prios para satisfação das necessidades da actualidade.

Uma voz :—E' porque queremos ouvi-lo com muita at-
tenção. (Apoiados.)

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Todos, senhores, estão
de accordo em que a legislação de 3 de Dezembro de 1841

precisa de revisão ; ha sobre isto duvida ?

O Sr. Cruz Machado : — Não.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Bem.
Eu digo ainda que todos estão de accordo em modificar a

instituição da guarda nacional que é uma das leis mais ty-
ranuicas e oppiessivas que ha no paiz (apoiados); que todos
estão de accoido era que é de mister tirar aomnipotencia do
banco do Bi-íi'/Â\(apoiados e não apoiados), e desejão instituições
que possão rivalisar com elle, fazer concurrencia no merca-
do, proporcionar aos Brazileiros em mais vasta escala todos
os beneíicios do credito....

uma voz: — As respectivas discussões mostraráõ se estão
de accordo.

O Sr. Rodriguiis dos Santos: — Mas, senhores, estando
o paiz nesta quasi unanimidade a respeito de questões tão
importantes, poderemos nós dizer por ventura que tem mor-
rido os partidos, que os princípios tem sido supplantados?
Isto é impossível; em todo o regimen de liberdade os prin-
pipios hão de ter sempre adeptos (apoiados), porque nãoé
compatível a unanimidade com a liberdade ; a unanimidade
só a tyrannia pôde produzir,porque no regimen da tyrannia,
ninguém falia, c o silencio parece unanimidade, apezar de

que ás vezes o silencio seja também um protesto.
Digo que não morrerão os princípios, senhores, que os

antigos partidos em sua essencia não morrerão ; em tudo

quanto se refere á acção, á vida externa , elles perecerão,
mas os princípios vitaes subsi&tem, hãojde terjsempre adep-
tos , sectários. (Apoiados.) Os princípios não morrerão, se-
nhores, as iis íções è que rompêrão-se ; os dous princípios
que disputão preferencia nos governos livres, nos gover-
nos monarchicos constitucionaes representativos, são o

principio governamental ou monarcliico e o principio po-
pular i,u democrático ; a luta é sempre entre as aspirações
do principio de ordem e as da liberdade.... (Não apoiados.)

Um Sr. Deputado:—Não acho nada mais conciliavel que
a ordem e a liberdade.

O Sr. Rodrigues dos Santos:—Estou fallando perante
uma assembléa tão illustrada que me admira a sorpresa

que parece ter produzido esta minha proposição, que julgo
não necessitar deexplicação. Digo que os princípios quelu-
lão em todos os paizes regidos por um systenia como o
nosso são a ordem e a liberdade; ano-sa constituição con-
sorciou-os, liarmonisou-os; mas a constituição é uma ins-
tituição, não é uma tyrannia, não pôde supplantar as in-
telligencias, não pôde fazer calar as aspirações.

Os homens educados na escola liberal procurão dar mais
força ao principio liberal, sem destruir o elemento de or-
dem, e os homens educados na escola g vernamental pro-
curão dar mais força ao>*principio governamental. E senão,
senhores, dizei-nos qual é a nossa historia ? Ella não è se-
não a reproducção quotidiana dessas lutas ; são os amigos
da liberdade, os homens da escola da liberdade procurando
dar mais força ao elemento liberal, e 03 homens da escola

governamental procurando 
dar mais força no elemento go-

vernamental. Eis a nossa historia, não temos feito outra
cousa....

Um Sr. Deputado dá um aparte.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Sem duvida, porque fe-
lizmente todos que aqui nos achamos somos monarchistas
constitucionaes; para todos nós a liberdade e a ordem são
duas necessidades vitaes (apoiados), merecem-nos igual im-

portancia; mas isto não obsta a que haja 110 paiz preten-
ções para tornar mais activo um principio que outro.

Mas tudo isto, senhores, dizia eu para demonstrar a mi-
nlia proposição—que os princípios não tinhão desapparecido,

que não tinhão sido aniquilados, nem desprezados pelo paiz;
senão pergunto: Se hoje, neste instante, em qualquer
hora, c principio da ordem, que está no interesse cie todos,

corresse perigo, haveria um Brazileiro, dos que pensão como
nós, que não corresse a defende lo ? Sem duvida, porque to-
dos nós somos interessados na manutenção da ordem ; o

principio não é outra cousa seuão um grande interesse so-
ciai; a ordem 6 um grande interesse social, ha de por força

provocar todas as nossas adhesões. Se a liberdade fosse ata-
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cada por algum imprudente, não teria a seu lado todos que
nos achamos aqui em nome delia ?

Logo, nem o elemento monarchico, nem o elemento popu-
lar desapparecêrão, enfraquecerão, ellcs merecem a mesma
adhesão, têm ainda os mesmos sectários; o que acontece é

que, por causa da situação, em virtude dos acoatecimentos

que acabei de referir, já os homens coilhecêrão-se melhor,

já os partidos estão discriminados mais naturalmente, já
aqjuelles que erão reputados inimigos da liberdade são seus

sectários, e aquellesTque antes erão apontados como inimigos

da monarchia são conhecidos como seu sus tentáculo.
Isto tudo nasceu da calma em que nos achamos, que nos

levou a agraciarmo-nos mutuamente, e fez com que nos
arrependessemos das inj ustiças que mutuamente nos lizemos.
Não ha, penso eu, e o digo com ufania, não ha no paiz oflicial,
entre os representantes do paiz,quem queira a aniquilação de
um principio para dar o predominio a outro ; todos querem
o elemento monarchico, todos querem o elemeilto democra-
tico.

E' esta a razão por que no ponto do vista politico todos
nos achamos em roda ao gabinete ; porque esse gabinete
disse que era tempo de conservar o elemento monarchico
com a sua influencia legitima e necessaria, assim como de
dar ao elemento democrático todo o poder, todo o vigor que
a constituição deu-lhe.

E' pois, em uma palavra, chegado o tempo de completa-
rem-se os desígnios da constituição ; mas chegada esta*
época, qual ó o pensamento que existe no paiz qu<.? tende a
realisar estes desígnios ? Será por ventura o pensamento
mais sympathico na actualidade o que tende a-robustecer o

principio da ordem? Não, o principio da ordem está satis-
feito além de suas necessidades legitimas ; em política pois
o que ha a fazer é cercearmos nas instituições a influencia
do principio da ordem tanto quanto seja necessário para que
elle viva eom toda a sua força, mas sem prejuizo do princi-
pio da liberdade ; é tempo de approveitarmos a calma para
repôr a3 nossas instituições no terreno constitucional.

E' esta a vantagem da situação ; podemos sem paixão e
sem perigos reformar a nossa legislação, podemos fazer
nélla_ os retoques que a prudência aconselha, que a expe-
riencia reclama, para colloca-la no terreno constitucional,
para que ella esteja de aceordo com o designio patiiotico
do_Sr. presidente do conselho, dando ao elemento monar-
cinco e ao elemento democrático toda a força que a consti-
tuição quiz que tivessem, para que elles funceionem regular
e liarmonicainente.

Na íalta pois de uma bandeira que reuna os homens dis-
persos doa antigos partidos , eu entendo que hoje o único
desiderátum em política é um pouco de regresso das institui-
ções saquaremas para approxima-las mais do principio cons-
titucional....

O Sr. Cruz Machado : — Dê-nos uma idéa getal do modo
pratico.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Satisfaço ao nobre depu-
tado. Digo que um desses desideraluns é sem duvida a res-
tauração da independencia e da dignidade da magistratura
brazileira. [Apoiados.)

O Sn. Cruz Machado :—Nisto estamos concordes todos.
O Sn. Rodrigues dos Santos: — Bem, é o primeiro dos

desideraluns que assignalo....

r„T?„ "E 
C'u"'08 —Então óclero? nem nelle seialla? (Apòiadosy risadas.)

O Sr. Iíodricues DOS Santos : — Outro dos desideraluns,
senhores, é a decretação do instituições tutcllares do factô
que hoje estamos presenciando, factoque é certamente mui
lisongeiro para o parlamento e para o paiz, a existeucia de
um parlamento independente....

Uma voz : — Honroso para o Sr. marquez de Paraná.
O Sr. Rodrigues dos Santos : — Temos a fortuna de di

zer que o paiz possue um parlamento livre e independente
(apoiados); se ha em muitos pontos unanimidade, ella é fi-
lha da liberdade (apoiados), não avilta, não tyrannisa
(Apoiados.)

_ Mas este facto, senhores, é filho todo da generosa dispo-
sição dos homens e não das instituições, e vós sabeis que nomomento em que os homens generosos que iniciárão a poli -
tlc.a5-e 

Predomina actualmente, que a sustentárãoe desen-
volverão, fOrem substituídos por homensde idéas contrarias,
estes encontrarão na legislação do paiz instrumento assaz

tomo III.
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valente para restaurar o passado ; e nós que aqui estamos,
se lhe íonnos incommdos, seremos relegados, o a camara
povoar-se-ha não de representantes da nação, mas de secta-
nos cégos dos interesses de quem os fez eleger.

1 roeuremos pois essa garantia, não na bondade dos lio-mens, mas na bondade das instituições. E' por isso quo de-sejo instituições* tutelares da liberdade do parlamento ; eessas instituições tutelares da liberdade do parlamento re-duzem-se a instituições'tutelares da liberdade da eleição.• Alguma cousa temos feito neste sentido; o ministério tr«ns-neto fez eminente serviço ao paiz iniciando um trabalhoimportantíssimo, mas esse trabalho está incompleto
Pergunto aos meus nobres collegas : algum de nós temconsciência de que o que está íeito basta para garantira liberdade da eleição e do parlamento ? Ninguém está satis-

feito ; é preciso mais alguma cousa. •
E o que é preciso mais fazer'! me perguntarão. (Apoia-

dos.) Nao tenho duvida em responder, porquanto nos prin-cipios ainda sou o liomem do passado; não os renego •
quanto á acção ií que me tenho modificado.

Quero ainda hoje, como em 1851, a eleição directa e cen-
sitaria (apoiados, nüo apoiados) como complemento da re-
forma começada.

O Sr. Cruz Mac»vdo Esta opinião não é muito liberal.
O Sn. Cândido Mendes :—E' muito conservadora.

(1Ia outros apartes.)

O Sr. Prçsidekte: —Áttenção !

O ?«. Rodrigues dos Santos Já não ó tempo de mefazer recuar. Lm 1851 eu formulei um documento em queessa idea se acha consignada como um dos desideralaãt
meus amigos.

O Sr. Cruz Macuado:—E' bem pouco liberal.
O Sr. Carrão:—Faço reservas eobre a lista censitaria.

,"os ,?antos 
:-Embora qualifiquem de

pouco liberal esta idéa, digo que não estou aqui para susten-tar tudo quanto imaginar um liberalismo iireíiectido:
nao estou aqui para obedecer ás regras da lógica política, massim para me regular pelo bom senso e pelo conhecimento dascircumstancias ao paiz.

O Sr. Cruz Machado:—Então a lógica não combina como bom senso ?

O Sr. Rodrigues dos Santos : — 
Quero o que fòr razoavel-

mente liberal; e por isso desejo com os meus amip-os po-li ticos a eleição directa.

S"\ S!,'>:i:so Cavalcanti : —O nobro deputado susten-tando esta idéa esta fura do terreno constitucional.

O Sr. Crlz Machado : —Pôde fazer-se por uma reformada constituição. reiorma

Uma voz Pôde ser pelos tramites regulares.
OS*. SitviNO Cavalcanti —Quando ha reforma da cons-tituiçao nao ó pelos tramites ordinários.

O Sr Rodrigues dos Santos Agradeço muito ao nobre
deputado a occasiao que me dá com seu aparte de completar
a explicaçao do meu pensamento.

O que acabo de dizer é o dcsideralum dos meus amítros «
nao dos meus adversanos, dos que não pensão como en n
respeito dos interesses públicos.

Isto seja dito^em que importe o compromisso de apreseu-
ligo o
mpe-

uma proposição'formal. (yf/ioiâdos.) po"r"õra^íscuto"^haino
a flri.ftnpjio níira. este nonlto • nnnn^A  • ^ ,

yj.. 
«... „ ^mpromisso 

de apreseu
tar desde ja semelhantes questões ; sou provocado di™
que penso, quero illustrar o meu paiz; em Im™'»™",
tente veremos qual será a opportunidade conveniente

cm tempo compe-

* o 4 y *viu uíscuio. cn
a attençao para este poij^to ; quando vir que a idé» está ama-
durecida, e tem por si senão a opinião do paiz inteiro, ao
menos de uma grande parte do lírazil, não terei duvida
apresenta-la. (Apoiados.) Senão anticiparnios uma discus-
suo, como havemos de illustrar o paiz? (Apoiados.) Ainda
naoé tempo e assim vô o nobre deputado que estou em
terreuo perfeitamente constitucional.

O Sr. Cruz Machado : — Não é comigo.

O Sr. Rodrigues dos Santos: —Assim, Sr. presidente,
com esta e outras idi5as quo deixo de expôr, acontecerá
o mesmo que com a idéa de incompatibilidade. (Apoia-dos.) Em 1845 foi ella pela primeira vez apresentada na
casa ; soffreu grando resistência entre adversarios a entre

5
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. „ . fo; plantada, brotou no paiz, principiou a 
'

império. ,

O Sr. Cruz Machado : — Foi matada então, o resuscita-

da depois.

O Sn Rodrigues dos Santos porque estava nos m-

teresses do paiz inteiro, que por ella se pronunciou.^

Sr. V. Tavares : — Mas a idéa não está perfeita.

O Sr. Cruz Machado : — Foi matada depois, o resusci-

tadadepois.... Veja quem a matou.

O Sr. Rodrigues dos Santos: — Matada? nã® !...

O Sr. Cru/. Machado : — A câmara rejeitou, apezar de

estar nella uma maioria liberal.

nuopSíaÍ^

mais tarde ; estou certo de que constituem um dos dmdera-

ta de grande numero de Brazileiros.

(lia alguns apartes.)

O Sr. Presidente : — Attençuo !

o Sr Rodrigues dos Sansos : - Por emquanto direi

uiica resposta ao nobre deputado que emquanto a

Franca teve a eleição directa e censitana foi livre, e sempre

que teve o sufiagio universal aquelle pau tornou-se es-

C^\rêimaitqueo3 
adeptos da legitimidade e do direito di-

vino do legimen do privilegio, tanto em t rança como cm

Waterra, todas as vezes que se estabelecia o 
ystema 

re-

nresentativo, peàião aos seus adversários o suffragio um-

versai e faziSo aos liberaes constitucioriaes a mesma ad-

vertencia que me fazem os nobres deputados Elles diziao :

Sois inconseqüentes, porque não admittindo o suffragio

universal, excluis a massa da população de intervir nos

negócios públicos. 
» Assim dizião o Sr. Labourdannais c

0Up0°rém 
SootsUTucionaes respondido: « A historia política

d «monstra que os destinos da liberdade estao mais segura-

ment? confiados á parte activa, intelligente e independente

da noíulaeão franceza; e que a intervenção directa e soberana

das massas sem illustraçto nom independencia' favorece a

final os projectos da tyrannia. >

• O Sr. Cruz Machado : - A historia prova que as monar-

chias perigão com as classes privilegiadas e sustentuo-se no

povo.

o Sr. v. Tavares : — Está muito liberal.

O Sr. Cruz Machado: —E monarchista; s6 a minha

convicção.

Ò Sr Rodrigues dos Santos :-Mas, senhores, emquanto

o estado do 
'páiz 

não permittir que nos oecupemos corn os-

tas questões (apoiados), 
emquanto não estao amadurecidas

lio espirito publico, é mister fazer alguma cousa.

Ila no paiz muitas questões graves, importantes questões,

oue propriamente se podem dizer neutras, porque não en-
qiic Xíropriara.u^ DJ, enlaçadas
tendem com interesses políticos,_ \

com os principaes interesses do Brazil (apoiados), c devem

ser estudadas e resolvidas nesta quadra.

E' esta a vantagem da situação : podemos no interstício

- lutas políticas, não acorda-las pela exigencia ímmedia-

+n rio rpformas políticas, que são necessarias , mas pode-

é nosso dever, cuidar de muitas outras reformas em

nossa administração e economia social [apoiados) ; reformas

que s'io reclamadas por uma quasi unanimidade de Brazilei-

ros reformas que, sendo diffiçeis, exigem o concurso dail-

' 
lustração de todos os Brazileiros, concurso que 6 impossi-

vel no meio das lutas políticas, 
e que é possível no meio

fáa conciliação e fraternidade. E mister que nos esqueçamos

das contendas passadas, e concorramos todos para superar

SS 
As^im! &depraetiient'e, « mister que atendamos ao esta-

do da 
™ssa 

lavoura, que luta com o peso do presínte, e que

se acha assombrada com o aspecto do futuro, (^jioiaíos.)
Estamos debaixo de uma crise assustadora. Os empenhos

dos agricultores não podem ser solvidos som grandes sa-

criíicios, e de dia em dia vão empeiorando {apoiados)-, porque
de dia em dia vão diminuindo os braços qu'c ajudavão os \
agricultores a tiiar do seio da terra os pioductos que os

enriqueeião, e fazem a parte mais importante da producção
e da riqueza nacional.

E' mister, pois, que esta questão se resolva nesta quadra ,
feliz, nesta situação particular em que nos achamos, ques-
tão difficilima, que carece do concurso de todos. E mister

que proporcionemos á lavoura o serviço dos capitaes por um

salario menos elevado do que o actual; e para isso cumpre

se fundem instituições apropriadas a este fim, eao mesmo

tempo fornecer-lhe os 
"braços 

necessários, já importando-os

de paizes estrangeiros, já reerutando-os entre a nossa po-

pulação pouco dada ao trabalho. (Apoiados.) Não pensemos
que só em paizes estranhos podemos buscar braços para
occorrer ás precisõcs de nossa lavoura (apoiados); temo-los
entre nós, mas roubados pela ociosidade, pela aversão ao

trabalho. (A/mados.)
Offereção-lhes garantias, offereção-lhes favores que bara-

teamos ao estrangeiro, que convidem esses homens, que
actualmente se entregão a occupações perigosas (apoiados),
a prestarem-se aos trabalhos agrícolas.

Em uma palavra, procuremos resolver as questões presen-
tes, cm tudo quanto diz respeito á administração e econo-

mia, sempre de accordo com os princípios dominantes em

nossa constituição. Reflicta o ministério que se acha na

mais favorável das posições para iniciar esses trabalhos no

terreno em que se acha colloeado.
Fique o ministério certo de que 6 forte, porque se apoia

nos interesses do Brazil; e seja ao mesmo tempo resoluto e

encrgico. Deos nos livre de que as melhores idéas, represen-

tadas pelos melhores homens, tenhão de ser realisadas por
um ministério fraco ; um rei fraco faz fraca a forte gente.

(Apoiados.) Não desejaria que essas idéas, que podem ser

levadas a effeito na actualidade com o auxilio e cooperação

de todos os Brazileiros, sejão, em sua execração, commetti-

das a um ministério fraco; elle as comprometeria, e o .Brazil

veria com indignação o abandono de seus interesses indos-

triaes na diffieil conjectura em que nos achamos.

O ministério actual não tem o direito de ser fraco ; o seu

pessoal tem habilitações sufficientes para não temer qual-

quer luta; os indivíduos que o compoem têm um valor

pessoal elevado no conceito publico; as idéas que proclama

são um bastião inexpugnável dentro do qual pôde desafiar

os ataques d9 quem quer que seja. Marche portanto des-

assombrado, trilhe com segurança e decisão o caminho que
assignalou, porque a segurança e a decisão é essencial para
vencer qualquer difficuldade; ao contrario, a indecisão, a

pouca resolução desaíia as difíiculdades ou avulta-as.

O ministério tem poucos di,as , _c portanto minhas obser-

\ações não importão qualquer vislumbre de estranheza á

indecisão de sua parte. Dou á meditação e ao estudo todo o

tempo necessário. Mas raílamo em nome dos interesses

brazileiros , em nome de todas as facilidades que a situaçao

offerece para o ministério prestar eminentes serviços ao

paiz, que, na sonda que escolheu para marchar , marche

resolutamente. (Apoiados, muito bem.)

A' camara o que poderia pedir ? Peço sómente que com a

mesma unanimidade com que tem julgado a situação, pro-

ceda na solução das questões pendentes, porque neste torre-

no podemos abraçar-nos, esquecer o passado, e olhar sómen-

te para o futuro. (Numerosos apoiados, muito bemI muito

bem! 0 orador é comprimenlado por grande numero de Srs.

deputados.)

O Sr. SaIíATHieií : — Sr. presidente, tenho a infelicidade

de fallar quando a hora está já bastante adiantada e a casa

se acha cansada pela atenção acurada que prestou ao Dri-

lhante discurso que o nobre deputado por S. Paulo acaba

de proferir. Assim, pois, eu que me reconheço baldo das

habilitações necessarias, baldo da eloqüência precisa para

cantar a attenção dos nobres deputados, nao posso deixar

de pedir a benevolência da camara, promettendo 
ser o mais

Senliores, se eu fallasse unicamente para o districto elei-

toral que me fez a honra de mandar a esta casa, se cu fal-

lasse unicamente para a província 
de Mmas-Geraes que por

diversas legislaturas tenho tido a honra de representai na

assembléa provincial, dispensar-me-hia do trabalho defa-

zer minha profissão de fé ou de definir minha posição, por-
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que ahi é bem conhecida a moderação de meus princípios;mas, senhores, fallando perante esta camara que me não
conhece,_ fallando perante sons illustres membros, cuja
sympathia muito desejo captar, e que talvez mo olhem com
desconfiança (não apoiados), não tenho remédio senão pe-
dir-lhes que mo concedão alguns momentos de attenção.

Senhores, eu havia podido a palavra na discussão do pro-
jeeto de resposta á falia do throno, porque entendo que essa
era a occasião mais própria para manifestar -me, 

porque en-
tendo que essa era a occasião mais azada para se discuti-
rem princípios abstraotos de política, para se marcar a sen-
daque o ministério deve trilhar afim de fazer a felicidade do
paiz ; e porque entendia mesmo, que essa era a occasião
mais opportuna para se cumprir o preceito salutar do art.
173 do nosso pacto fundamental. Entretanto, senhores, nãovme coube a honra de fallar nessa occasião ; e por isso a pro-•veito_esta discussão para tornar patente a todos a minha
posição cm relação á actualidade da politica do nosso paiz.Senhores, eu me havia inseripto contra o projectode res-
posta á falia (lo throno, porque nelle figurava um p«riodo
que eu considero como um anachronismo relativamente á
nossa política actunl, como uma censura ao ministério pas-saao, e mais que tudo um cântico de louvores á politica quese denomina de conciliação, politica que, senhores, franca-
mente o digo, eu não partilho, maxime como tem sido exe-
cutada, porque não a comprehendo.

Considero esse período como um anachronismo, porquenelle se dizia que a politica de conciliação tinha produzido a
calma dos espíritos; entretanto que ainda hoje vimos, pelobello discurso^ do nobre deputado por S. Paulo, que essa
calma dos espíritos já existia antes de proclamada a conci-
liaçsio; é ella devida aos ministeriaes anteriores. Considero
ainda esse período como uma censura ao ministério passado,
porque se a política do conciliação tem em si algum mere-

Se devo d(3 cert0 ao ministério passado.

Senhores, disse eu que não partilho o principio da conci-
iiaçao. Devo uma explicação á casa, porque talvez pareçaum paradoxo lançado perante uma camara que se tem de-
clarado constantemente conciliadora, o dizer um dos seus
membros que mio partilha esse principio.

Não partilho esse 
principio, Sr. presidente, como tem

sido executado até hoje, porque não o comprehando, A pa-lavra conciliação, meus senhores, pôde ter diversas accep-
çoes. be se da a esta palavra a accepção vulgar, ella expri-
me o accordo entre diversas partes divergentes, cedendo cada
uma de suas opiniões ou de seus princípiosmas este não

qU0 Se quor dar 
- Pali"™ conciliação como prin-'1°' Pori3.uanto n'*o sei em que os partidos se têm

?°' ^e 
cnda ura tem cedido em attenção ao

ierá Port!m esta palavra uma accepção politiúa? Nãosabendo eu o que podia exprimir essa palavra, tive do re-
correr a um publicista, que não deve ser suspeito aos nobres
deputados ; recorri a Garnier-Pagès em seu diccionario po-Jitico ; mas este autor creio que entendo que a conciliação é
impossível entre os partidos, visto que não tratou delia.

Ora, não podendo eu saber qual a accepção que devia dar
a essa palavra, esperava ser orientado pelos nobres depu-
tados que tomarão parte na discussão da resposta á falia

m:l9 °.que ouvimos nós, Sr. presidente ? Uma

Ç 
a35!ntre 

08 proprios nobres doputa<Ios que

liaçãc^era níretdepu-ta-d0 pe'° R:° c'e J-meiro que a conci-

eos que vão an™^n8IÇHSrentre 
08 part!do3 l,ol!t'co9 antig°s

devewten&r^í 
' "»*oreS, se a conciliação^

. partidos antigos para formar VrtilTnovot? SeTcond-iiaçao nao exprime a idéa do accordo de todos os partidosse nao exprime a concórdia, como se tem dito, qual a uti-lidadede matar partidos antigos para formar novos partidas 'Mas outros nobres deputados que advogão o principio d-iconciliação dizem que esta palavra exprime a não existência
de partidos, porque estes morrem desde o momento emane
preenchem o seu fim desde o momento em que conseguem
a realisaçao de suas idéas, desde o momento em que não sSmais necessários. Então, senhores, 8er-me-lia permittido
perguntar ao partido que se appellidava liberal, se j4 conse-
guio a revogação das leis contra as quaes agitou o paiz e en-sanguentou em 1842 as províncias de Minas e de S. Paulo
í® nSo. conseguistes a revogação dessas leis, vosso partido"eve ainda existir, vossos princípios devem ainda estar emou então, senhores, illudieis o paiz naquella época,

como <5 de crer, visto que quando subistes ao poder logo de-

pois não puzestes abaixo as reformas judiciarias e a lei do
conselho de estado, leis contra as quaes os nobres deputados
se levantárão, ou então renunciastes vossos principios.

Senhores, tem-se lançado anatliema sobre todo aquello

que revolver o passado; mas creio não incorrer nesse anathe-
ma seguindo o exemplo que nos deu o nobre deputado por
S. Paulo. Elle foi o primeiro que fez revolver o passado,
mas em desabono do partido conservador. Senhores, aeja-
me permittido dar um brado de agradecimento a esse par-
tido nobre, lieroico, que sempro que se tom tratado da sus-
tentação da monarchia e da constituição não tem trepidado
om sacrificar sua fortuna e vidas em defesa de?ses sagrados

penhores; a elle devemos nossa existencia politica, porque
sem seus sacrificioB seriamos qualquer outra cousa, mas não

por corto o quo hoje somos. (Apoiados.)
Dizeis, meus senhores, que não toquemos no passado; e eu

digo que ai do governo que quizer administrar sem se lembrar
do passado, porque o passado é a historia, o a histeria nos
ministra a experiencia. Recorramos á historia para con- ¦

demnar o que fôr execrável eadoptar o quo fôr justo; re-
corramos ao passado, porque nos pôde servir de instrucção.

Em vista delia, não quero essa guerra, essa cííervescencia
em que os partidos políticos existirão até certa época ; não

quero que o mérito, o talento e as virtudes sejão lançados il
margem pelo simples freto de não pensarem como nós.

Mas, sc não quero isto, senhores, não quero tombem essa
confusão dc partidos como aqui se tom apregoado, conver-
tendo a politica de conciliação cm politica de confusão, que
arrefece o enthusiasmo político, que mata as grandes de-
dicações civicas, que tantas vezes tem salvado o império.
Não quero a morto dos partidos, porque estou convencido

que do seu antagonismo nasce a liei observancia da consti-
tuição e das leis; porque acredito que uma opposição é a
mais forte garantia, é a guarda avançada contra os abusos
do noder.

Quero que existão partidos em antagonismo, porque são
da índole do nosso systema. Mas quero igualmonte mode-
ração.

O nobre deputado que actualmentc se senta a meu lado
dá-me tantos apartes e em voz tão baixa quo não ó possivel
que sejão ouvidos do Sr. tachygraplio, c assim lhadando eu
respostas, ficaráõ desconncxas e semscntickrpornãose saber
o que diz o nobre deputado ; consinta pois quo não responda.

Em referencia ao ministério actual, sinto não poder pro-
metter-lhe desde já um franco o leal apoio. Entretanto re-
conheço que A frente do gabinete existe um cidadão illustie

pelas suas virtudes, pelos seus talentos, e pelos serviços que
tem prestado ao paiz, um cidadão que estou acostumado a
reconhecer como um chefe illustre das fileiras ein quo sem-

pre tenho combatido. Veio neste gabinete illustres cidadãos
com quem muito sympatliiso, cujos talentos e patriotismo
sou o primeiro a confessar, como o actual Sr. ministro áa
marinha, que merece toda a minha attenção, confiança e
apoio pelos seus precedentes, e pela esperança que depo-
sito nelle do que não desmentirá no poder o sou passado
glorioso. (Apoiados.)

Senhores, se no gabineteexistemestesmembros que acabo
dc mencionar; se existem grandes capacidades, grandes ta-
lentos, grandes cstadistaB.e que estou convencido que hão do
empregar todos os seus esforços pela prosperidade do paiz,
não posso deixar do considerar que existem também elemen- y
tos heterojjeneos, pois que supponho quo os partidos conti-
nuão a existir npezar ao que sc tem aqui avançado ; qual
destes elementos, senhores, terá a força de supplantar o seu

adversario? Não sei; e nestas circumstancias eu me conser-
vo em perfeita expectativa, ou, ae me i permittida a expres-

são , a respeito dos principios políticos eu me conservo em
neutralidade armada.

Quando porém, senhores, o ministério tratar do desen-

volvimento e progresso moral e material do paiz, p6de con-

tar com o mais franco eleal apoio do deputado que nesta

occasião tem a honra de occupar a attenção da casa.

Reconheço, senhores, que o ministério tem muito a fa-

zer no interior para levar-nos ao ponto do prosperidade a

?ue 

de certo o Brazil foi destinado ; mas se tem muito a

azer no interior, creio que também a sua tarefa 110 exte-

rior não è menor.
Convém, senhores, a meu ver, que se faça sentir á Ingla-

terra que somos uma nação independonte, capaz de man-
ter a nossa dignidade (apoiados), porque a este respeito eu
digo que antes morrer nas praias do que viver na lama.
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Convém, senhores, que não se arroje poi* mais tempo o

nosso pavilhão nacional aos pós do orgulhoso Leopardo do

Norte; convém que não se tolere poi mais tempo essa íirro-

gante diplomacia consular dos Srs. Vines e Cooper ; tem-se

ido além, tem-se chegado fio ponto, e sinto dizê-lo, de aca-

liar com a independência judiciaria para satisfazer a suas

exigencias {apoiados), e entretanto, senhores, os Srs. Vines

e Cooper continuão ainda a escrever suas notas diplomati-

cas no sentido em que temos visto, rebaixando a nossa na-

cionaüdade.
Senhores, creio que me tenho enunciado com toda fran-

queza própria do meu caracter a respeito da maneira por

que tenho de proceder nesta casa.
Tratando porém da repartição da marinha, cuja direcção

tenho o prazer de ver confiada ao nobre ministro, declaro

que lamento que o ministério da marinha não seja entre

nós considerado como um dos primeiros da administrarão

geral, e isto porque estou convencido de que o Brazil, paiz
collocado em uma posição como que completamente sepa-

rada do resto do universo, paiz de uma costa tão extensa,

não pôde deixar de ter uma grande marinha, de ser repu-

tado como uma potência marítima, se quizer ser respeitaao

pelos estrangeiros. , . .
E a este respeito eu confio muito em que o nobiemims-

tro da marinha não procederei como alguns^ predecessores
seus, que deixárão apodrecer nos portos muitos dos nossos

vasos de guerra, diminuindo assim o seu pequeno numera,

sem ao menos exercitar a nossa officialidade em grandes
viagens. . .

Dirigindo-me agora ao nobre deputado pela província do

Pará, que creio que foi o primeiro ou o segundo que teve

a palavra nesta discussão, me permittirâ elle que lhe di^a

que não foi perfeitamente justo para com o ministério

passado.
O nobre deputado lamentou o esquecimento em que tem

jazido a provincia do Pará; mas quanto a isto eu não com- .

bino inteiramente com o nobre deputado.

Senhores, para promover o desenvolvimento da provincia
do Pará. os ministérios passados entenderão que era neces-

saria a creação de uma provincia na sua parte central; e

assim arrostando a toda a despeza que esta creaçuo trazia,

esta camara oreou a provincia do Amazonas. Reconhecendo

a utilidade de ter a quella provincia relacionada com as ou-

tras subvenciona-se a companhia de paquetes a vapor com a

quantia de 648:000!$ annuaes.

Dirá o nobre deputado que esta companhia não é exclusi-
vãmente para a navegação.daquella provincia; que ella
¦presta serviços a todas as províncias do norte; mas nem por-
Isso deixa o Pará de colher benelicios delia ; attenda mais

que existe uma outra companhia d? vapores, a do Amazo-

lias, que é exclusivamente do Pará, e esta companhia é

subvencionada com a quantia de 372:000^000 annuaes.

Quanto a soccorros públicos, é verdade^ que a quantia de

59:596$ que se concedeu a essa provincia não foi das

maiores ; mas, senhores, não estaria nas forças do governo
dar mais; se isto é existir em esquecimento, quem me dera

um tal esquecimento para Minas! i
O nobre deputado lamentou também que o ministério j

passado não tivesse dado uma decisão_ peremptória á ques- j
tão que se aventou na assembléa provincial do Pará a res- :

peito do julgamento dos magistrados; mas ainda aqui tam- :
bem entendo que o nobre deputado não foi perfeitamente
justo, porque não estava na competencia do ministério deci-

dir uma questão sobre que ha duvidas relativas á interpre-
tação do acto addicional.

E' innegavel que as assembléas provinciaes pelo acto ad-

dicional tem o poder de responsabilisar esses magistrados;

mas é necessário que exista uma lei em vista da qual ellcs

sejão julgados. Se essa lei deve ser feita pelas assembléas

provinciaes, ou pelo parlamento geral, é uma questão con-

troversa ; o se me é permittido emittir sobre ella a minha

opinião, entendo que deve ser feita pela assembléa geral, por
isso que deve ser uma lei que diga respeito a todas as pro-
vincias. (Apoiados.)

Entretanto o facto se deu, houve uma especie de conflicto

entre o presidente da provincia e a assembléa provincial a

respeito deste acto; o que devia fazer o ministério ? Decidir

que á assembléa provincial 
ou á geral competia fazer essa

lei? Não; prudentemente o governo submetteu esta ques-
tão á assembléa geral; isto está no relatorio do ministério

do império.
Assim pois, senhores, tendo feito vei omeu modo depen-

sar a respeito das questões políticas, tendo dito que confian-

do perfeitamente no nobie ministro da marinha estaria dis-

posto a dar-lhe mais do que pede na sua proposta, Analisarei

aqui, não abusando mais tempo da attençâo da casa, decla-
rando que voto pela proposta do nobre ministro.

O Sn. .Tacuaribe : — Parecerá estranho á casa e a V. Ex ,
Sr. presidente, que eu, homem alheio á profissão da matéria

que se acha em discussão, nella me queira envolver. Entre-

tanto acontecendo que a briosa classe da marinha, que tan-

*tos serviços tem prestado ao paiz....

O Sn. PaiMcví ; —Apoiado.

O Sr. Jaguaiube : — .... tenha a infelicidade denaoter

aqui representantes, que discutão essas matérias, e promo-
vão os interesses dessa briosa classe, tão util ao paiz, não

admire que eu, mettendo a mão e.n seára alheia, tome parte
na discussão da fixação das forças de mar.

(Ha um aparte que ?ião ouvimos.)

Para se conhecer a infelicidade que acompanha a classe
da marinha, basta attender a que entre nós succedem-sc as

épocas umas ás outras, sobem e descem ministérios sem que
sejão collocados jámais á testa dessa importante repartição

homens profissionaes, que, conhecendo praticamente suas

necessidades, tratem de remedia-las. Essa infelicidade ain-

da mais se revela quando attendemos que emquanto todas

as classes de letras são aqui representadas, suecede que esta

classe, aliás tão briosa, é a única que neste recinto não

encontra uma voz profissional que propugne pelos seus

interesses
Fazendo esta especie de reclamação em prol da classe da

marinha, eu não quero nem de longe ferir ao nobre ministro

que se acha actualmente á frente desta repartição. Sendo

elle um dos bellos talentos d» nosso paiz, que promette
seguramente em pouco tempo ter todas as habilitações para
bem dirigi-la, eu seria sobremaneira injusto se com este

meu reparo tivesse em vista feri-lo; quero unicamente fazer

sentir que sendo a marinha uma classe que já contém em

seu seio pessoa3 de habilitações, e que tem direito como as de

outra3 profissões litterarias para ter representantes, quer no

parlamento, quer á testa da respectiva repartição, entre-

tanto infelizmente isto se não tem dado.

Uma voz : — E quem tem a culpa?

O Sn. Jaguaiube : — E' preciso que o nobre deputado

saiba que ha classes que são de certo modo votadas a uma

espécie de ostracismo, e que o governo algumas vezes con-

corre para isto. Quero pois fazer um reclamo para que, por
exemplo, em occasiões de organisação ministerial, sejão

lembrados alguns nomes distiuctos da marinha ; quero mes-

mo fazer sentir que , quando se falia tanto em conciliação,

a classe da marinha, que aliás tem prestado tantos serviços

ao paiz, não encontrasse um personagem do poder que apre-

sentasse ás urnas um ou outro membro desta classe, que
nesta discussão e em outras semelhantes aqui nos viesse au-

xiliar com seus conhecimentos profissionaes e com a lição da

própria experiência.

(Ha alguns apartes.)

i Não quero sanccionar o principio de que o governo in-

! tervenha em eleições impondo candidatos ; mas tendo-se

! apregoado a politica da conciliação, e consistindo ella, se-

gundo algumas opiniões aqui manifestadas, na apresenta-

ção de indivíduos para representantes do paiz...

Uma voz : — Ninguém quer a conciliação com imposição

de nomes.

O Sn. Jagbabibe : — Já que o nobre deputado me dá

este aparte, ha de permitir que ou, ant3S d_e lhe daf a res-

posta, entre em uma questão em que não desojava eu-

trar. ,
Nesta casa se disse, quando se discutio o parecer de com-

missão relativo á eleição que me dizia respeito por um dis-

tricto da provincia do Ceará, que o partido 
a que tenho a

honra de pertencer era tão exagerado naquella província

que não tinha consentido que dahi viesse um representante

ao menos do partido liberal. _ ,
A camara consentirá que eu diga que nao houve muita

exactidão da parte desse nobro deputado a quem me refiro,

quando disse que o illustro candidato meu competidor era

o único que tinha vindo 4 camara com a pretenção de nella

i tomar assento por parto da opinião liberal da província do

} Ceará, porque nesta camara existe um deputado muito ulus-



trado que foi eleito pela opinião liberal daquella provínciano circulo a que elle pertence.
O Sr. Pinto »e Mendonça :—Quem <5 elle ?
O Sr. Jaguaribe : — Refiro-me a V. Ex.

O Sr. Pinto de Mendonça : Não é exacto.

O Sr. Jaguaribe : — Não quero qualificar as idéas de
V. Ex., dizendo que pertença a este eu áquelle partido: o
que eu digo é que foi o partido liberal que elegeu a V. Ex.
e ao seu supplente o Sr. Dr. Ilippolyto Pamplona, cujas
idéas são mui conhecidas em nossa província, como perten-
centesá opinião liberal.

O Sr. Pi.™ de Mendosça dá um aparte.

O Sn. Jaguaribe : — Desejarei ouvir a explicação ; acre-
dito que o partido que o elegeu foi aquelle que estava em
hostilidade com nós outros que para aqui viemos ; o paiz
está dividido em dous partidos, e a mesma cousa aconteceu-
do em minha província, supponho ter razão para qualificarde liberal o partido que elegeu ao nobre deputado, visto
achar-se o mesmo em opposição ao partido conservador do
circulo de sua eleição.

Mas , tendo-me aproveitado do aparte do nobre deputado
paia responder fi accugação de exagerado que se quizlan-
çar sobre o partido conservador de minha província, direi
agora, em relação ao seu aparte, que para a minha provínciahouverão recommendaçõesde candidatos de Opinião adversa,
sendo um dellcs o nobre membro a que me tenho referido!
assim como aquelle que comigo competia, o qual no seu
proprio escripto aqui distribuído confessou que o governo

,não era infenso á sua candidatura, o que quer dizer que o
governo a protegia de certo modo.

Um Sr. Deputado dá um aparte.

O Sr. Jaguaribe : — E um modo de dizer, visto que nin-
guem vem dizer que foi creatura do governo; não digo que
elle fosse imposto, não quero fazer semelhante accusação
nem ao ministério do então, nem ao nobre presidente quedirigia a administração da província; mas é que houverão

monnnn?\ac nnmra .1. 1
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—o mas e que nouverão
recommendações, houve declaração da parte do wivomo de
que era satisfeito que houvesse alguns memlWde opiniãa
adversa. r

Admirei-me tanto mais que fosse o nobre deputado porl ernambuco a quem mo tenho referido que fizesse essa re-
paro quanto sendo elle dentre todos os deputados da-
quella província o umeo da opinião liberal, não teve de
fazer consideração alguma sobre sua província, e a lizesse
sobre o Ceará, que aliás dá menor numero de deputados •
sim comparando-se a província de Pernambuco, que dá
13 deputados, com a do.Ceará, que dá 8, vindo entre estes
um eleito pela opinião opposta, como já demonstrei, paieco. que o Ceará adoptou mais os principios da conciliação do quo
Pernambuco. '

Entretanto entendo que o nobre deputado por Pernam-
buco não podia fazer nenhuma consideração, mesmo sobra
sua província, não podia estranhar que só elle viesse repre-
sentar^a opinião liberal, porque acredito quo as eleições
correrão muito regularmente na província de Pernambuco,
quo se só veio um representante da opinião liberal, 6 por-
que so isto foi permittido pelos recursos de cada um dos

£lerí!;°l\ 
an °"mo !l"ed!t0 que da minha província

j 
aqm.lies que naturalmente podião ser eleitos, segun-do os recursos eleitoraes de que dispuzerão. °

Lu fujo de dar grande desenvolvimento a esta questão
porque já fo. recomendado pelo distineto estadiíta prelsidente do conselho, que para effectuar-se a coneiliaçã'0 a
qual eu muito desejo ver realisada entre todos os Bmílòi-
ros, se nao deve de modo algum levantar o véo do passadode sorte que mesmo o pouco que tenho dito é só para servir
de protesto contra a accusação que aqui se fez ao caracter
al'ls mui dócil de meus comprovincianos; se me fosse permittido entrar em considerações mais largas sobre este as"sumpto, eu teria de mostrar que relativamente á minha pro-?meia não lia essa exageração que se tem dito; que ali entre
«me outro partido não ha nada de especial quo não haiaem outras províncias.

Um Sr. Defutuio dá um aparte.

nn?-?-' 
J*'0ARII1E : ~ Já disse q«e não quero entrar nesta

questão; póde-se entender que com ella vou provocar odios

excita" 
SÒ ÍeS''j° acalmar' 6 nÃ0 1uero d9 mod° algum
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Sr. presidente, aproveitando-me da palavra quo me foi
concedida, a camara me ha de permittir que faça alguns
reparos antes de entiar na questão propriamente da mari-
nnn, relativamente ao discurso do nobre deputado do S.
i anlo, que hoje começou a discussão.

O nobre deputado, com a eloquencia de que é dotado e
com que attrahio grandemente aattenção da camara dan-
do a todos nós summe prazer om ouvi-l„, discorrendo larga-
mente sobro a historia de nossas lutas políticas declarou-
nos que era summamente justo e imparcial quando faziao histórico de todo o nosso passado Acredito na sinceri-
dade na convicção do nobre deputado; mas me parece queo nobre deputado ílludlo-sa quando se persus-dio que nisto
era summamente justo, porque descrevendo esse histórico
pareceu-me querer deprimir um lado politico que eu creio
que tem direito a ser" mais bem considerado, (Apoiado ) O
nobre deputado mostrando-se muito satisfeito com a aetua-
lidade....

O Sr. V. Tavai.es ; — E o nobre deputado não está satis-
feito com ella?

O Sr. Jaguaribe: — Não disse a ninguém que não esta-
va. O nobre deputado, mostrando-se muito satisfeito com
a actualidade, teve de reraont:ir-se ao passado, e descreveu-
do o que entre nós tem li ávido, disse que o partido couser-
vador pcrsistio emquantopôda existir, que tendo completado
a sua missão, nada mais tendo a fazer, como que tinha des-apparecido, como que tinha morrido.

O nobre deputado com estas palavras, e sem completar
também o seu pensamento relativamente ao outro partidocomo que quiz dizer que tendo desapparecido o partido con-servador, porque acabou a sua missão, um outro se erguia
começava uma nova vida, porquo chegava a occasião de en-
ceta-la...,

O Sr. Franco de Almeida -Não disse semelhante cousaf
o Sr. JaguaribePareceu-me ser e.?te o seu pensamen-to, porque emquanto notou os defeitos e e:;;i.rU|oõ09 deambos os partidos, não achou opportuno declarai^qne ambostendo deposto suas lanças irião encetar uma r.ova vida cadaum em um novo terreno, mas de mãos dadas para o mesmotin», como conviria a adversnrios que se conciliào; e ao cor.-

"rio contentou-se com dizer que um delles tinha morrido,
. como que desapparecido, deixando assim entrever que cm Seu

lugar outro se erguia que teria de dominar a situação. Pare-
I 

°°"me, senhores, que o nobre deputado não teve muita razão

t" fp,rimU,: 
0 «iste no paiz ó que passámosdesse estado de luta, de aggressão, para um estado de paz«e conciliação, que me persuado será applaudida por todaa nação, fogo que a veja praticamente realisada, encetando-

j so assim uma nova vida.- 
Ora, devemos crer que esta nova vida não deve ser o pre-domínio de um partido para a suffocação do outro; isto (<

que se erga uma nova entidade com prejuizo daquoiios ouètem o mesmo direito de usufruírem a» vautogous que a
j 

constituição e as leis outorgão a todos os cidadãos. Creio mes-
mo que o nobre deputado, pelo modo por que se expressou, fez
injustiça aos d.stinctos membros dogabinete actual.que por

vezes tem declarado nesta casa que só querem a con-
I ciliaçao, que só querem a execução da constituição c das

leis. bem duvida os distinetos membros do gabinete não le-
varáõ a bem que alguém os queira levar ao desapnarecimen-
to ou retirada de uma grande parte dn nação daquellas posições que occupavão, afim de que sejão chamados novos
indivíduos para essas posições....

O Sr V.Tavares :-E é este Ogrands receio do nobre
deputado.

O Sr. Jaguaribe E receio muito justo, porquo tenho o
mesmo direito que o nobre deputado, assim coio todos os
Brazileiros, a que se nos conceda aquilloí que pela constitui-
çao nos e garantido. Queremos a execução da constituição,
mas a constituição nio será completamente executada
quando, lallando-se em conciliação, quer-se como que des-
locar uns para coll ícar outros...

O Sr. V. Iavares:— Quem quer isto? quem disse isto?

O Sr. Franco de Almeida : — Está attribuindo aquillo
que se não dÍ3se.

O Sr. Jaguaribe : — O nobro deputado por S. Paulo, de-
morando-se sobre este ponto, pareceu-mo ainda injusto,
quando tendo attribuido excessos ao partido conservador
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tratou fie analysar quftes forüo esses excessos ; fallou, por
exemplo, da lei de 3 de Dezembro, e taxou-a de uma gran-
de reacção.

Quero conceder que com effeito esta lei peccasse em um
ou outro ponto, mas o mesmo nobre deputado me deu ar-

gumeuto para defender os autores dessa lei, quando disse

que o codigo do processo tinha sido organisado com muito
mais liberdade (creio que forão suas expressões, ou ao me-
nos seu pensamento) do que a mesma constituição tinha

Íiermittido. 
Ora, se com effeito esta importante parte da

egislação tinha, segundo a opinião do nobre deputado, ex-
cedido aquelles limites que pela constituição lhe devião ser
traçados, nada mais justo do que ser reformada...

Um Sn. Deputado :—Com outra lei que tamVefn sahio da
constituição.

O Sn. Jaguaririí: :—E posâvel que houvesse um ou outro
excesso na reforma, mas sendo ella filha de certo modo das
necessidades do momento, pois que ao tempo que foi adopta-
da a léi de 3 de Dezembro,'depois do interregno de uma lon-

ga minoridade, geralmente se reconhecia a necessidade de
dar mais alguma força ao principio da autoridade, póde-se re-
levar um ou outro excesso, porque é corrente que a reac-

ção excede sempre a acção, e neste caso eu entendo que
mais culpados são aquelles que derão lugar á provocação do

que á reucçfio, porque esta em todo o caso era em defesa da

própria constituição, cujas bases se teve em vista consoli-
dar com a alopção daquella lei.

Passando depois á analyse de outros factos, o nobre
deputado fallou na lei 

"da 
guarda nacional, mas creio que

o seu argumento foi immediatamente respondido pelq
aparte de um de nossos nobres collegas quando lembrou
ao nobre deputado que essa lei tinha sido iniciada pelo
seu proprio partido, visto que uma camara de sua cor po-
litica a approvára em 2a discussão.

^Depois, Sr. presidente, o nobre deputado, fazendo distinc-
ção dos princípios que se pata vão os doas partidos, isto é, a
linha divisória entre elles, disse que um combatia pelas
reformas c adoptuva as franquezas, e o outro repellia as
reformas, se acastellava racentralisação. etc.; mas queren-
do sustentar que este ultimo partido tinha morrido, não
tinha idéas próprias a sustentar, disse que elle nos uftimos
tempos ndoptára diversas reformas, e, portanto, íindára a
Baa missão.

Mas, senhores, não comprehendi bem o argumento do
nobre deputado. Embora.se tenha dito que o partido conser-
vador não queria reformas, o que è certo é que esse partido
só não queria reformas precipitadas, e sobretudo reformas
lia constituição, mas nunca disse que não adoptava aquellas
que fossem j ustas, bem meditadas, aconselhadas pelaexpe-
riencia e reflexão, Se por esse partido ter adoptado uma ou
outra^ reforma reclamada pelo paiz, se segue que já não
tem vida e que renunciou o seu passado, direi que escusado
é acharmo nos aqui reunidos para fazer leis que alterem
áquellas que pela pratica vamos conhecendo que não estão
mais no caso de continuar a regef o paiz, visto que chama-3e
a isso renunciar o passado.

Se, por ter um corpo legislativo reformado a legislação
renuncia ao seu passado, então todos os dias estamosrenim-
ciando, porque vemo-nos na necessidade de reformar muitas
disposições approvadas, algumas ainda ha pouco tempo ;
esta é a missão do corpo legislativo, o qual nunca deixou de
funccionai- no domínio do partido conservador ; este par-
tido, pois, não renunciou es seus princípios, e sómcnte o que
quer é despi-los de qualquer exageração, para que, congra-

çando-se com seus adversarios, sejão os recursos de uns c
outros empregados em promover o bem'do paiz.

Feitas estas reflexões, a que fui levado pelo discurso do
Dobro deputado de S. Paulo, seja-me, Sr. presidente, per-
mittido expor algumas idéas relativamente á matéria que
83 discute.

Tenho de chamar a attenção do nobre ministro da mari-
nha para alguns melhoramentos que me parecem perten-
cer á sua repartição e que dizem respeito á minha província.
Talve^se julgue mais proprio reservar o que tenho de dizer
para quando se discutir o orçamento da marinha. Mas por
is§o mesmo que os pontos de que tenho de occupar-me, e
que j ulgo de grande utilidade publica se fôrem attendidos
pelo nobre ministro, deverão ser incluídos no orçamento da
marinha, eu anticipo estas considerações para que o nobre
ministro lhes dê a devida apreciação na oceasião de se dis-
• utir o referido orçamento.

JUMIO DE 1S57.

Quero fallar dos melhoramentos do porto da capital de
minha provincia, lia muito tempo reclamados, melhora-
mentos urgentes para que aquelle porto, que aliás tem ofun-
do preciso para receber navios de qualquer lotação, mas que
carece de um anteparo que diminua a força das ondas, se
ache nas condições de poder ser regularmente freqüentado.

Algumas pessoas prolissionaes, que tem examinado o

porto, reconhecem que se por obras d'arte for levantado um

pouco mais o recife que se acha em frente da^ enseada que
forma o porto, recife que fica descoberto na baixa-mar, será
attenuada essa agitação das aguas que perturba os navios
ali ancorados, e então o porto da capital do Ceará se torna-
rá não só sóffrivel, porém muifo bom.

Espero que o nobre ministro da marinha, com o zelo que
lhe reconheço, prestará attenção a esta matéria e tratará
de iniciar alguma medida a este respeito.

Já tive a honra de fallar sobro esta matéria na sessão
de 1854, e então se disse que iria um engenheiro examinar
o porto, para que o governo tivesse uma base para tratar
dos precisos melhoramentos. Mas infelizmente até hoje
não foi lá esse engenheiro.

Entretanto sei 
"que 

alguns presidentes já têm mandado

proceder a esses exames, como, por exemplo, o Sr. senador
Miranda quando presidio aquella provincia ; esses trabalhos
devem existir na secretaria respectiva.

Assim, pois, não é motivo ponderoso dizer-se que faltão
e3ses exames; poique mesmo sei que a companhia Pernam-

bucana de vapores, que para ali foi organizada ha pouco
mais de um anno, mandou^ um engenheiro á capital do

Ceará, o qual fez os competentes exames e formulou tra-

balhos.
Existindo todos esses dados, pôde o governo com. facili-

dade chama-los a si; tendo deste modo uma base para tra-
tar de satisfazer quanto antes a essa necessidade clamorosa
da provincia do Ceará.

Não se dicça que essa obra é de pequeno interesse, porque
a província do Ceará felizmente vai prosperando em divor-
sas industrias, e promeüe um faturo prospero se não en-
contrar obstáculos que diíBcultem o desenvolvimento dos
recursos naturaes que possue.

A cultura do café, por exemplo, vai om augmento, ejá
ha grande exportação desto gênero, tanto para alguns por-
tos do império, como para a Europa. Sem duvida esta in-
dustriae a do fabrico do assucar, que vai prosperando tam-
bem, tomarão maicres proporções se o porto do Ceará ofle-
rceer bastante abrigo, e poder receber os navios que ali têm
de tomar carregamento.

Assim, pois, espero que o nobre ministro, nttendendo a
estas observações, não deixe iicar em esquecimento este
assumpto, como infelizmente tem acontecido em outras ad-
ministra ções.

De outro interesse tenho de me occupar, e é o da ereação
de uma companhia do porto no Ceará. Qnasi todas as pro-
vincias gozão desta instituição ; apenas tem sido oxceptua-

dos de semelhante vantagem o Ceará, Rio- Grande do

Norte o Parahyba, o,que importa uma excepção, que cha-

marei odiosa, e como tal não deve continuar.

Além desta consideração, accresce a necessidade que tem

o governo do que haja naquelle porto uma inspecção sobre
todos os objectos que dizem respeito a esta repartição;
assim é urgente que haja um agente incumbido de seme-
lliante tarefa; cesse agente não pôde ser outro senã© o
capitão do porto, a caigo de quem deve também Hcar ore-
crutamento para a marinha que ali se tenha de fazer entre
a gente do mar.

E' verdade que no relatorio do nobre ministro da marinha

se reconhece já semelhante necessidade; mas como esse

relatorio não foi apresentado pelo nobre ministro actual,

tomo a liberdade de offerecer-lhe estas observações , para

que o nobre ministro, se as julgar dignas do attenção, rea-

lise a medida que o seu digno antecessor julgou precisa.

O Sn. Ministro da Marinha : — E' uma questão de

tempo.

O Sr. Jagcaribe : — Tenho ainda de tratar de outro ob-

jecto pertencente á matéria que se discute, e perguntar ao

nobre ministro se elle approva a idéa que vem também con-

signada no relatorio do seu antecessor, e é a reorganisação

da" repartição ecclesiastica da marinha. O nobre ex-minis-

tro diz que não teve tempo de usar da autorisação que se lhe

deu para semelhante reorganisação, e accrescenta que julga
conveniente que continue a mesma autorisação. Como já
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nao seja a repartição da marinha dirigida polo autor do re-
latorio, desejo que o nobre ministro declare á cnmara se
còin effeito julga conveniente que continue a referida au-
torisação,' visto que nuo vem mencionada cousa alguma a
tal respeito no projecto qiie se discute, sendo entretanto de
alguma importancia semelhante objecto.

Será bom que a tal respeito se explique o nobie ministr-
da marinha, porque as suas explicações levaráõ alguém a
oííerecer uma emenda que estabeleça uma medida para
satisfazer a essa necessidado urgento, uuia vez que vivemos
n'um paiz catholico, e a classe dos homens do mar, pelas
circumstancias espeeiaes da profissão em que vivem, carece
mais do que qualquer outra dos limites dá religião.
(Apoiados.)

Também noto 110 projecto de fixação de força de mar quo
não so declara o tempo desse serviço a que são sujeito.,
aquelles que assentão praça na marinha. E' verdade que o
projecto refere-se a diversas outras leis ; naturalmente re-
fere-se a alguma em quo se marca esse prazo; mas me pa-
rece que em matéria desta ordem, que deve estar ao alcance
de todos, porque entende com a população em massa, não
convém que haja essa referencia a outras leis que o povo.em geral não pôde consultar uem tem recurso para isso.
Entendo portanto que cumpre declarar-se positivamente queaquelle que assentar praça na marinha tem de servir tanto
e determinado tempo.

Outra cousa noto no projecto de fixação de força de mar,
e <5 que, emquanto leio lia proposta da lixnção das forças de
terra que se concede áquelles que são recrutados a facul-
dade de poderem livrar-se da praça mediante uma quantia a
que chamarei uma especie de imposto, isto é, mediante a
quantia de 600JJ, não encontro a mesma disposição na pro-
posta da fixação das forças dè mar.

Noto pois essa talta tanto mais, quanto sendo o serviço
de mar mais pesado do que o de terra, me parece sumtna-
mente odioso que se negue essa faculdado Aquelles que fu-
rem recrutados para a marinha. Desejo que se conceda a
estes a mesma graça quo se concede aos outros. Desejo que
quando puderem dispor dessa quantia por si ou poroutrem
sejão attendidoj.

E, Sr. presidente, acho esta necessidade tanto maior,
quanto sei que muitas vezes, e creio quo ninguém i<niora, o
recrutamento é feito-caprichosamente. Pôde acontecer qíieuma ou outra pessoa soja vietima do capricho de uma auto-
ridade qualquer, seja recrutada para a marinha, o por si ou
por outrem tenha recursos para obter a dispensado serviço;
e entretanto fica privada de obter essa dispensa por falta de
uma disposição da lei de fixação de forças de mar.

Também me parece, Sr. presidente, que jíi era oceasião
opportuna de se tratar do iniciar alguma lei relativamente
ao recrutamento da marinha, isto é, que, tratando-se de
proporcionar meios paia se obter voluntariamente o maior
numero possível de soldados para a armada, se estabele-
cessem ao mesmo tempo para completar esse recurso,
quando não fosse bastante, leis que suavisassem o modo
pesado e rigoroso por que em regra se faz o recrutamento
entre n<5s ; e que, tratando-se de melhorar nossa marinha,
£>e promovesse o melhoramento de outra classe, que em
outros paizes mais adiantados que nós serve de viveiro
de 

Jiomens que sej Ro práticos no serviço do mar, que prèen-chão depois muito mais perfeitamente sua missão na ma-
linha de guerra.

Quero j 
aliar da marinha mercante, que entre nós se acha

<>m grande atraso. Meparece que o governo, protegendo essa
classe, ueve ter em vista, não só as vantagons que podem re-
snltarda marinha mercante como meiodò animar o commer-
cio e as de mais industrias, como porque sendo a marinha
mercante profissão analoga á marinha de guerra, 6 ahi que
se pôde fazer em grande parte a colheita daquelles que têm
do servir na armada. Além disso deve também o governo
procurar tornar numerosa uma outra classe, que pôde ser-
vir de muito auxilio á, marinha de guerra, como aliás creio
que está apontado no relatorio do nobre ex-ministro da
marinha, isto é, promovendo a organisação de companhias
de pesca, porque seria mais um viveiro onde nossa mari-
nha podia enriquecer-se muito.

. Na Inglaterra e no3 Estados-Unidos é com marinheiros
tirados daquellas duas fontes 

*para 
a marinha de guerra

que suas respectivas armadas têm conseguido uma reputa-
Ça°t«o conspicua entre as demais nações marítimas.

Nós, embora não possamos tão cedo attingir a um tão
elevado gráo de perfeição, todavia devemos imita-las no que
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ftr possível 5 o sendo um dos elementos da força daquellasnações a sua marinha, nós qne pela posição .-w-r m&J
somos (,"^tinados a senm&o Lrítinm potelon-gas costas que possuímos, não podemos deixar de dar iinnor

q,r: aa- mkue Pr

iia marinha lhes dê a conaideraí-ân nuo «lln« m 
stro

Termino aqui, Sr. presidente, Senões que tiXa 1Wdeclarando que voto pela fixação das forças de mar!
A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

Messão eni 18 «le Junho.

PRESIDEM! U DO SR. VISCONDE DE BAKrEKDl

S,:,ln' 
7°; 

- Expediente. - Ordem do dia. - Matricula deestudantes. Discursos dos Srs. F. Ortaviano, ferreira deAguiar. Villeta Tavares, e Luiz Carlos. Votaçtlo.—FivacBo

Atlíaide. 
nam'" D"curso'*"» Sr,, mmútro domarinlj, e

A'hora do costume, feita a chamada, e achgndo-sa n™sentes os Srs visconde de Baependy . Paes CrM0PTMarcondes, Pereira Pinto, Salatl,iel/c„nha Mattos Malchado, Hermogenes, Athaide, Cerqucira Leite, Francisco

Bu?cliS''í?0nVA l|CS 
SHva' SoUZa Le3° • Costa Pinto

,1,, r, T-i ,—AUUlil»oeA^uiar I'erriT-da Luz, Fernandes Vieira, Oyrillo Cesar Siivinr,' c ,
canti. Ferreim A m,?„.' nil. OHvmo Caval-

barão de Porto-AlegrS, barãp de MaX bnifo\tcam4ti'
AnJró Bastos' Diogo Velho, MendesCosta Finsa Paranaguá. Flavio Olementino, Cândido Mêni!es, oscano Barreto, Calheiros, Pedreira,Barros Pimento]

pos, Madureira, e 1 mto Lima, nbre-se a sessão.
Comparecem depois de aberta a sessão os Srs. Fernandesda Cunha, Antunes de Campos, Costa Moreira Santa CruzDias Vieira, Araújo Jorge, J .de Mendonça,Aracão e Mello*Lima e Silva. Franrn Almn.vio n^.tr..SS:• V 

a

Peixoto de Azevedo, Delfino do Almeida, Sampa°io Vianna'Kodngues dos Santos, Teixeira Junior, Silva Miraiuh Cu*nha JHTUAirfcdn rVinfoc a., «»uuia, i_/U-

Brotas forres-Homem, Coelho do CasVro,'c"steU<>liranno'
Paranhos, BaptistaMonteiro, baião do S. Bento Bello Vi"

asflssa.W' "mS;

Falta com causa participada o Sr. Felippe de Araújo.
Lida a acta da sessão antecedente, d approvada.
O Sn. 1» Secretario dá conta do seguinto

EXPEDEEUTE.

Um offieio do ministério da justiça, enviando o decreto
çelo qual Í01 aposentado o juiz de direito J0sis GasDar do«Santos Lima com o ordenado correspondente ao temno ,1™
serviço. — A' commissão de pensões e ordenados

Outro do ministério da fazenda, communicando haverS. M. o Imperador se conformado com a resolução de 13decorrente, sobre a. ndemmsação 
que pede Manoel JosáTeixeira, e remotfendo a mesma resolução á camara

para que esta habilite o governo com os necessários meios
para pagamento do que ,ve deve ao supplicante. - A1 com-
missão do fazenda.

Lm requerimçnto de João Pereira de Lima, pedindo ser
o governo autorisado para conceder-lhe a aposentadoria no
uSar exerce. — A' commissuo de pensões e ordenados.

Outro do ajudante dos conferentes daalfandega André-
Imo Azevedo Marques, pedindo uma gratificação pelos ser-
viços que tem prestado. — A' comínissão do pensões o
ordenados. 1
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O atro do ex-varredor da capella imperial Domingos Mar- 
1

tins da Silva, pedindo uma gr&tific&çuo."*" A coinmissao de

pensõese ordenados.

Outro dos estudantes do 5° annc da faculdade de direito

da província de S. Paulo, pedindo uma alteração na lei que

rege as faculdades de direito deste império, em relação á

ordem dos estudos no ultimo anno do curso.—A'commissâo

de instrucção publica.

Outro d3 Domingos Martins Alves, pedindo pagamento
das quantias constantes dos documentos juntos, as quaes
cahirão em exercícios lindos. —A' c-inmissão de fazenda.

LG se e approva -se i-em debate o seguinte parecer :

A cômmissão de pçnsõcs e ordenados, a. quem foi com-

mettido o exatne da recljynaç&o do Dr. José Maria Lopes

da Costa, secretario da faculdade de medicina desta corte,

contra os estatutos publicadas em data de SH de Abril de

1854, na pitrte em que augmentando o trabalho earespon-

sabilida<ie dos secretários das faculdades de medicina, não

lhes auirmentou na mesma proporção os vencimentos, antes

os prejudicou de alguma sorte dando lhes vantagens mfe-

riores ás dos lentes substitutos, aos quaes sempre fotão equi-

parados em vencimentos os secretários das mesmas facul-

dades, é de parecer, e requer, que se ouça a opinião do go-

verno, era ordem a poder-se tomar uma providencia gene-
rica, que satisfaça a reclamação em questão, no caso de que
motivos valiosos assim o aconselhem.

Saladas commissões da camara- dos deputados, 17 de

Junho lie 1857.— L. A. l'ereira Franco. — Francisco da

Serra Carneiro. — J. de Barros Pimentel. >

São julgados objectos de deliberação e vão a imprimir

pira entrar na ordem dos trabalhos os seguintes pareceres :

A commissâo de constituição e poderes, tendo exami-

nado o requerimento de JorgePatchett, natural deHalifax,

subdito britannico, negociante residente em Pernambuco ha

mais de 15 annos, que, tendo feito a 15 de Maio do corrente

anno perante a camara municipal da cidade do Recife a de-

claração prescripta pelo art. 3» da lei de 23 de Outubro de

1832, pede a graça de ser dispensada a residência posterior

k sobredita declaração afim de poder ser naturalisado ci-

dadão brazileiro independente delia ; attendendo ,ier sido

longa a residência anterior, é de parecer que se lhe conceda

u graça pedida, adoptando se a seguinte resolução :
'< 

À assembléa geral legislativa resolve :

Artigo único. O governo é autorisado a conceder carta

dc naturalisação de cidadão brazileiro ao subdito britannico

Jorge Patchett, residente em Pernambuco.

Sala das commissões, 17 de Junho de 1857.—Ánionio

Cândido da Cruz Machado.-J. J. Pacheco. >

« Com o decreto do governo imperial de 27 de Novembro

â; 1851, declarando que na aposentadoria fio desembargador

da extineto casa da süpplicação Pedro Madeira de Abreu

Brandão, conferida por decreto de 3 de Janeiro de 1833,

approvado pela lei de 13 de Outubro de 1836, se deve com-

prehender o ordenado de 3003000 que o mesmo percebia
comojuiz conservador dos privilegiados do commercio, forão

presentes (i commissâo de pensões e ordenados os diversos

requerimentos documentados feitos desde 183« pelo mesmo

desembargador, e juntamente o parecer da secção de jus-

tiça do conselho de estado, mandada consultar subre objec-

to da reclamação do peticionario ; do exame que a mesma

commissâo procedera era todos esses papeis, e nas dispo-

sições legislativas a que elles se reíereui, resultou-lhe a con -

vicção do que valiosas razões demonstrárao senão a justiça,
ao menos a manifesta equidade, não somente do decreto

de 27 de Novembro de 1854, porém ainda mais das con-

clusões do parecer da secção do conselho de estado, que
entretanto o governo restringio na resolução que servio de

base ao decreto em questão.
« Para assim entendê-lo a commissâo teve de conside-

rar que o lugar de juiz conservador dos privilegiados do

commercio, creado primitivamente em Portugal pelo al-

vará de 13 de Novembro de 1756, e ao depois no Brazil pelo
alvará de 14 de Agosto de 1B09, foi sempre, em respeito ás

suas reeommendações, servido por desembargadores das

casas de supplicaçào de um e outro paiz, os quaes nem

por isso deixariãO' vagos os assentos que tinhão em taes tri-

bunaes, onde ao contrario continuaria» a funccionnr em

*m e outro caracter ; percebendo porém, em compensação

dssae accrescimo de trabalho, o ordenado de 300$.

JUNHO I)E 1857.

c Tendo, pois, o governo imperial resolvido aposentar
todos aquelle3 magistrados que, por oecasião da nova or-

dem de cousaa cri ada com a publicação do codigo do pro-
cesso, não forão julgados necessários aos tribunaes judi-
ciarios, que então se reorganisárão, aconselhava a equidade,

quando menos, que não se despojasse nenhum delles do di-

reito de continuar a perceber todos os ordenados, em cujo

gozo se achavão; tanto mais quando para todos os (jue ex-

cedessem ao pessoal indispensável ás relações do império

dava o art. 21 da disposição provisoria uma providencia, que
não os afastando da magistratura activa dava-lhes os meios

de pretenderem melhoramentos futuros em seus vencimentos

e categorias.
Entretanto assim não aconteceu ; e o desembargador

peticionario foi aposentado no lugar de membro da casa da

süpplicação com metade dos seus vencimentos, sem nenhu-

ma declaração fazer-se relativamente ao ofíicio anncxo á

mesma casa de juiz conservador dos privilegiados do com-

mereio que também servia. Mas o poder legislativo tomando

conhecimento do referido decreto do 3 de Janeiro de 1833,

alterou-o na parte concernente yos vencimentos, mandan-
do que elles fossem percebidos por inteiro; e agora que, em

virtude das continuadas reclamações do peticionario, o go-
verno iirmerial julgow. dever attender ao peticionario, pensa
a commissâo que se llie deve fazer justiça inteira, não se

permittindo assim que continue a ser sua condição mais

precaria, do que alguns outros funccionarios públicos, que,
segundo demonstra o supplicante, não_ se achavão em

idênticas, mas sim mais desfavoráveis circumstancias em

comparação ás suas.
c Em conclusão do que, é a commissâo de parecer que

opportunamente se adopte o seguinte projecto:
c A assembléa geral legislativa resolve :
« Art. 1.° Fica approvado o decreto de 27 de Novembro

de 1854, declarando que na aposentadoria concedida ao des-

embargador da extinctacasa da süpplicação Pedro Madeira

de Abreu Brandão se deve comprehender o vencimento que
tinha como j uiz conservador dos privilegiados do commer-

cio, a contar da data da mesma aposentadoria.

« Art. 2.o Kevogão-se as disposições em contrario.

Sala das commissões da camara dos deputados, 18 de

Junho de 1857.—l.. A. PereiraFranco.—Francisco da Serra

Carneiro.—José de Barros Pimentel. >

O Sr. Brandão, depois de ponderar quanto é importante

por sua matéria o projecto n. 52 do anuo proximo passado,
o qual já desde esse mesmo tempo f >i considerado urgente

a requerimento do orador, pede ao Sr. presidente que o in -

clua na ordem dos trabalhos antes que a camara se occupe

com a discussão dos orçamentos.

O Sr. Presidente •- —Tomarei em consideração o reque-

rimento do nobre deputado.

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

MATftlCULA DE ESTUDANTES.
|

Continua a discussã<£ do projecto n. 32 deste anno, que

autorisa o governo a mandar adinittir á matricula nas facul-

dados do império os estudantes que se não houverem ma-

triculado 110 prazo marcado.

O Sr. Presidente : — Tem a palavra o Sr. Octaviano.

O Sr. F. Octavi v.no : — V. Ex. me faz o obséquio de

mandar-me o projecto ? (E' satisfeito.)
Sr. presidente, pedi a palavra mais para attender ao di-

reito de petição desses dous moços que se dirigirão por seus

requerimentos a esta camara, do que para fazer observações

a respeito da idéa geral do projecto.
A iIlustrada commissâo não attendeu a que^projeeto

por ella oíTerecido não satisfaz as vistas desses peticionarios,

porque estabelece apenas uma medida para o futuro. 1 edião

elles que se autorise o governo a mandar matricula-log; o

projecto estabelece uma medida genérica para todos os es-

tudantes que estiverem em iguaes circumstancias, expri-

mindo-se porém de um modo que prejudica 
os peticiona-

rios. (Lé.) , _
A casa compreliende que um favor desta ordem nao pode

utilisar aos peticionarios , porquanto 
a sua matricula,

quando muito cedo vote esta medida, nao_ pode ter lugar

senão daqui a um mez, tempo em que terão «ado mais de

60 faltas.

Uma voz : — Já não são ouvintes ?
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Sr. F. Octaviaiso : — V. Ex. não quer attender á re-
dacção do projecto; manda admittir á matricula, sendo
descontadas como faltas todas as prelecções anteriores á
mesma matricula. Ora, não estando matriculados os peti-
cionarios, esta medida não lhes utilisa por modo nenhum.

Kste reparo já o fiz ha pouco em particular a um dos
nossos illustrados collegas que é membro da com missão, o
qual achou justa a minha observação , e assentou em offo-
recer uma emenda neste sentido. K agora, já que tomei a
palavra , direi alguma cousa a respeito do principio geral.

Eeeordo-rae de que quando se diseutio a autorisnção para
n reforma dos estatutos das faculdades de direito, obser-
vou-se nesta casa que o governo tinha-se excedido muito
11a concessão de avisos de favor para que moços sem a pre-
cisa aptidão se matriculassem nos cursos, e até para que 110
decurso do anno muitos individuos que não havião preen-ciiido as condições dos estatutosantigos fossem admittidos á
matricula. 

^ Observou-se que nisso havia um grave abuso,
que cumpria remediar. Disse-se que era conveniente fixa-
rem-se positivamente os direitos e as obrigações dos estu-
dantes, as épocas normaes de sua admissão nos cursos, os
motivo3 attendiveis de qualquer excepção, aeabando-se com

I o arbítrio do governo em semelhante objecto.
ambem me recordo de que no tempo em que eu estudava

ou\ 1 professores mui distinctos queixarem-se que do governo
procedia a relaxação dos estudos, porque dava esses avisos
de favor. Veio a reforma e o proprio nobre ex-ministro do
império retirou do governo essa faculdade abusiva, contra-
ria á boa disciplina dos estudos. (Apoiados.)

O Sn. V. Tavares : — O nobre deputado está mal infor-
mado.

L.ha voz : — Attenda que o corpo legislativo tem usado
desse direito.

O Sn. 1". OctaTiauo : — Attenda sim a camara que
quando^ essas excepções ou favores forem feitos pelo corpo
legislativo, os pretendentes não terão animo do requerê-los
sem rima severa justilicação do motivos extraordinários
(apoiados); entretanto que se esses favores dependerem uni-
camente do governo, ouvidas as congregações, o abuso virá
logo atrás da facilidade.

A casa me dispensa de entrar em grandes explicações a
este respeito; porque sabo que muitos protegidos | quemuitos mimosos entravão outr'ora para os cursos jurídicos,
por meio de taes avisos, ató com dispensa de exames essen-
ciaes, e sem haver força niaíor nos casos de extempora-
neidade de matricula.

O Sn. V. Tavares : — O nobre deputado não tom expe-
ricncra disto. 1

O Sr. F. Octaviano: — Tenho muita experiencia disto,
porque fui contemporâneo desses abusos.

O Sr. V. Tavares : — liei de provar-llie o contrario.
O Sr. F. Octaviano : — Ilouve mesmo um tempo em queesses mimosos, favorecidos por avisos, erão mais conside-

rados do que aquelles que tinlião preenchido todas as con-
dições dos estatutos.

O Sn. V. Tavares : — li' o que resta provar.

or»fí^R'» 
^ " ^C.TAVIAN0 : — O honrado collega quer que eu

oue omhtnh 
CUSS1a° oa!osa' de<lue desejo abster-me. O

que_ omitto bem o sabem os nobres deputados que freuuen-tárao os nossos cursos. (Apoiado,.) Isto seja dito sem censu-ra as congregações, que respeitavão taes avisos em atten-
çao ao principio da autoridade.

O Sr. V. Tavares : — Na faculdade do Recife têm si,In
reprovados muitos-estudantes admittidos 

por avisos
O Sr. F. Octaviaho : - Também em S. Paulo; e nem euestabeleci o facto como principio geral que sempre se reali

sasse; mas é certo que os protegidos erão filhos de pessoasde alta posição, e só esses alcançavão pelo privilegio da iniluencia social o que devia ser considerado um beneficio
restricto aos casos de força ma^or. (Apoiados.)

O Sr. Ferreira de Achar dá um aparte.

O Sr. F. Octaviano : — Note porém o nobre deputada
que se o empenho pôde actuar no corpo legislativo, actuàmuito menos do que se fôr o favor solicitado do governo,que decidirá 

por si só por meio de intelligsncia particular* 
í? 

as congregações.
m, es'°u no costume de ouvir com prazer e docili-

tomo III.

kl

ilade as explicações do nobre deputado por Pernambuco
que vai defender o projecto, e que podia ser meu mestre.
Não duvido que destrúa os meus escrupulos e que me con-
vença do contrario do que acabo de ex pender.

O Sr. Fi;rrkira de Aguiar : — Sr. presidente, quer pare-cer-rne que a impugnação feita hontem pelo nobre deputado
pelo I ara, (jue primeiro se levantou para impugnar a ma-
teria do project. que se discute, foi tão viva, e mesmo direi
tuo excessiva, porque o honrado membro lhe attribue um
alcance mais ext«uiso do que na realidade tem.

Se bem comprehendi a argumentação do nobre deputado
tres sao as razões em que fundou elle a recusa de seu voto'
isto é : 1° , que , tendo sido promulgados os estatutos quèregem actualniente as faculdades do império ha mui pouco
tempo , o havendo essa legislação imprimido mais energia
e estabilidade nos estudos superiores, era inconveniente to-
car-lhe agora, e ir por esta fôrma quebrar a unidade quê
deve haver no ensino superior em todo o império ; 2", quesendo_ essa alteração uma attribuição privativa do poder lc-
gislativo, porque sómeutc a este compet». dispensar nas lei-,
esta camara não deve demittir de siesBa faculdade, confe-
rindo-a por esta resolução ao poder executivo; 3o, final-
mente, que, uma vez o governo em posse de uma tal iratori-
sação, seria muito do temei freqüentes abusos nascidos do
patronato.

Em verdade, senhores, á primeira vista parece que essas
razoes encerrão algum peso; mas, uma vez que se lhes
applique um pouco de critica, facilmente se poderá chco"ir
ao conhecimento de que são cilas extr.mamente fracírs e
insubsistentes.

Quer parecer-me, e com razão, que o primeiro funda-
me 11 to da impugnação do nobre deputado nada pôde provar
porque em tal caso provaria de mais. Erigir cm principioabsoluto quo é inconveniente tocar o rever uma legislação
nova, sómente pelo facto de ter sido feita ha pouco°tempo
quando mesmo a sua execução tenha mostrado faltas e (lt>leitos que cumpre sejão corrigidos, seria, som duvida omesmo que ver e conhecer o mal, saber o remedio que'selhe deve applicar, enão fazê-lo sómente porque aquelle ainda
nao tem por si um certo tempo de existência; ,e por conse-
queneia, como os novos estatutos forão promulgado? ha
pouco tempo, devemos nós cruzar os braços e nada fazer
para evitar os inconvenientes que a sua pratica o execu-
çao já nos mostrarão !

O Sr. Frasco de Almeida : —Isto 
prova que pôde haver

raziio par a nós reformarmos a lei, mas não para delegar-
mos o poder de reforma-la. °

O Sr. Ferreira de Acuar Então já vejo que ao menosestamos dea«cordo 110 ponto capital, isto ó, que quandoqualquer ler , em sua execução, offerecer inconvenientes oapresentar defeitos que aconselhem o exijão sua reformao poder que a fez não devo hesitar em roalisa-la, sem atten-
çao á época em que a mesma lei foi promulgada ... )

O Sn. Franco de Almeida Que duvida.

O Sn. Fi.nnr.inA de Aguiar :-Então já vè que não esta-
mos muito distantes ; discordando cu, todavia, do honrado
membro, quando suppõe que a resolução que 6e discuto vai
oíTonder c prejudicar a unidade do ensino superior no im-
peno, porquanto se a sua disposição não se refere ás mate
rias que se cnsinão nas diíferentes faculdades, se ella não
eompreliende mais do que uma medida em relaçío ao aue é
puramente material.... ^

dadeSR' 
F,U^° "E ÁL"K,0A ; ~ Refere-se á sua regulari-

O Sr. Ferreira de Aguiar : -... sc 0 8CU ^ ^ ^unicamente ás condições de tempo e causas que devem re-
guiar as matrículas era certas cireumstancias dadas, não
vejo em que pos^a perigar a unidade do ensino superior,
sendo que por isso, não pôde, ainda por osso lado. a censu-
ra do honrado membro alcançar com justiça a disposição
do projecto. J 

*

Mas, continúa ainda o illustre membro , sendo o direito
de dispensar na lei uma attribuição privativa do poder le-
gislativo, esta camara não pôde cedei ao poder executivo esse
direito que a constituição lhe confere. Não contesto a pro-
PObição, porém também não vejo que ella possa prejudicar
a resolução que se discute. Por ventura o corpo legislativo
estabelecendo novas condições em virtude das quaes o go-verno deve executar uma lei feita, não altera o não reforma

6
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por si mesmo essa loi ? Prescrevendo outras regras, que

cumpre sejão observadas pelo governo, transmitte, por ven-

tura, a este o direito do dispensar na mesma lei? me parece

quo não. E não ha casos em que as conveniências publicas,
senão a justiça, exigem que essa permissão seja concedida ?

Como podemos argumentar com factos, perguntaria eu ao

honrado membro : acharia de justiça e do equidade que um

estudante, contando com a regularidade que deve haver nos

vapores, por uma circumstaneia extraordinaria eimprevista,

alheia de sua vontade, fosse demorado em sua viagem, e

assim excedendo o tempo marcado para a sua matricula,

perdesse um anno por facto que lhe mio pôde ser impu-

tadij? (Apoiados.)

O Sr. Franco de Almeida: —De certo que não; só-

mente ponho em duvida a autoridade cjxie deve attender á

reclamação; attenda a assembléa.

O Sr. Ferreira de Aguiar : — Acha que quem deve

attender neste caso á reclamação é o poder legislativo, que

fez a lei, mas não lhe occorre que muitas vezes esse r°™e"

dio pôde ser improficuo, e quo por isso é conveniente dele-

gar essa attribuição ao governo, atím de se evitarem mjus-

tiças.

O Sr. Franco de Almeida : — Nunca é conveniente.

O Sr. Ferreira de Aguiar : — Pois bem ; devendo fe-

char-se a matricula das aulas no dia 15 de Março, e succe-

dendo que o estudante não possa matricular-se ate esse

dia pelo motivo que acabo de apontar, ou por outra qual-

quer circumstancia extraordinaria, não seria uma injustiça,

não seria uma iniqüidade mesmo, piiva-lo de um anno em

sua carteira, sómente porque não estava em suas muos

superar uma dificuldade invencível 1 Teríamos, por certo,

a existência de uma pena sefti a existência de um crime.

O Sr. Franco de Almeida : — Nem eu quero isto ; íó

quero saber quem é o competente para dispensar.

O Sr. Ferreira de Aguiar : — Eu não hesitarei em res-

ponder-lhe que o mais competente é o governo; ou a res-

pectiva congregação dos lentes, uma vez autorisados por

quem fez os estatutos. (Apoiados.)
O nobre deputado sabe muito bem que, durando as sessões

legislativas apenas quatro mezes, e exigindo uma qualquer

dispensa trabalhos de commissão e differentes discussões,

quer nesta camara quer no senado, além da saneçao e ex-

pedição das ordens precisas, pôde acontecer que se passe o

tempo sem se chegar a uma solução, e neste caso teremos a

preterição de um direito e a existência de ttma injustiça,

sem que possuo ser justificadas; sendo que por isso virá o

estudante a perder o seu anno, soffrendo assim uma pena

immerecida, para a qual não concorreu, nem com a inten,-

cão nem com facto proprio,
Supponha ainda o nobre deputado que ao tempo em que

se verifica um caso destes, dá-se uma dissolução (apoiados);

a quem ha de recorrer um estudante para que o seu direito

seja attondido ? quo recurso poderá então_encontrar, embo-

ra tenha por si todos os clamores da razão, e todos os ano-

nos da justiça ? (Apoiados.) O certo éque, em taes circum-

stáncia3 deve resignar-se á perda de uin anno, porque' o le-

aislador não procurou attender ás conveniências publicas.

Assim, a principal razão quo me leva a adoptar o presente

projecto 6 a persuasão em que estou de que é mais conve-

. niente aos interesses da justiça que essa autorisaçao seja

dada ao governo ou ás congregações, que podem, em certas

circumstancias dadas, remediar com mais p™mptidac e

efficacia os inconvenientes ponderados, 
d° que o corpo

legislativo, sem que me prenda o temor, que tanto se tem

apoderado do honrado membro, ácerca de abusos d p<

do governo.
Se uma semelhante razão pudesse prevalecer no caso

presente, então elladeveria influir em todos os outros casos,

ea mesma constituição teria sido imprevidente, outorgan-

do ao poder automações tão melindrosas, visto que podia

dar-se abuso em seu desempenho. Eu vejo, por exemplo,

que tendo alei de 23 de Outubro de 1832 marcado as con-

dições mediante asquaes o governo p6de conceder a estran-

o-eiros carta de naturalisação de cidadão brazileiro, essas

condições têm sido, até agora, tão escrupulosamente obser-

vadas, que nenhuma voz ainda se levantou no parlamento

para censurar um só abuso, e, por certo, uma attribuição

dessa magnitude não pôde ser cemparada á que hoje se

1>riuSâiodainda 
o honrado membro pelo Rio de Janeiro que

hoje se levantou para censuraro projecto, no receio que o as-

saltava de que alguns mimosos, conquistando as boas graças do

governo, o levassem pelo caminho do patronato a freqüentes

abusos da autorisação que se lhe quer conceder; porém eu

confesso que até ahi não vão os meus temores. Entretanto,

quando isso possa ser uma razão valiosa, não milita ella tan-

to a respeito do governo como a respeito do corpo legislativo?

Por ventura não vemos nós o que se passou ácerca de in-

teresses particulares quo muitas vezes sao submettidos ao

conhecimento da ass inbléa ? E' verdade que o meu nobre

amigo suppõe encontrar uma maior garantia de acerto e c.e

imparcialidade na publicidade das discussões nesta casa,;

porém quem veda a cada um de nós o_ direito de mspeceio-

nar o procedimento do poder ? Quenvimpede o corpo legis-

lativo de censurar qualquer acto do governo que se ache de

encentro á lei ?...

O Sr. Franco ee Almeida : — Depois de matriculado e

approvado o estudante !

O Sr. Ferreira de Aguiar: — Senhores, sejamos justos

e persuadamo-nos de que o governo, como cada um de nós,

zeloso pela sua reputação, não quererá dar lugar a que se

condemne o seu procedimento com razão e fundamento; e

para isso vej amos a maneira por que a este respeito se houve 1

o nobre ex-ministro dos negócios do império durante o seu 
"

longo ministério, que nunca concedeu uma só dispensa.

O Sr. F. Octaviano dá um aparte.

OSr. Ferreira de Aguiar: — Eu disse, quando princi-

piei a fallar, que o projecto era impugnado sómente porque

aquelles que o combatem lhe attribuem um alcance mais

extenso do que elle na realidade tem, e penso ter enuncia-

do uma verdade.

O Sr. Franco de Almeida : — Altera os estatutos nesta

parte, amanliãa apparecerá outra alteração.

O Sr. Ferreira de Aguiar : — Por ora e3tou discutindo

e sómente me occupo do piesente projecto, e nem hei de ne-

gar-lhe o meu voto sómente pela possibilidade de que appa-

¦ reção outros que encerrem alterações inconvenientes.

O Sr. Franco de Almeida : — Tenho visto o que se cos-

tuma fazer.

O Sr. Ferreira de Aguiar : — Qual é pois, como ia di-

zendo, o alcance do projecto? Qual é o grande favor que
elle concede ao estudante em prejuizo das disposições dos

estatutos ?

O Sr. Franco de Almeida : — Não é este o ponto da

questão.

O Sr. Ferreira de Aguiar :—Nem pôde ser outro. Deter-

minando a resolução que © estudantç possa ser admittido (i

matricula até o prazo em que a seu respeito se não possão

verificar tantas faltas quantas sejão necessarias para per-
der o anno, é isto uma concessão que não esteja autorisada

pelo espirito dos mesmos estatutos? Por certo ninguém o

dirá, não só porque os mesmos estatutos, permittindo que o

estudante possa dar trinfa e nove faltas durante o anno lec-

tivo, tem reconhecido que a perda de igual numero de pre-

lecções não o inhabilita a fazer acto, nem pôde influir es-

socialmente em seu aproveitamento, porém ainda porque
em suas mesmas disposições já se acha consagrada a dis-

pensa de parte da frequencia exigida, quando permitte que
a matricula do primeiro anno esteja aberta até ao dia 31 de

Março.
Portanto jâ se vê daqui que a resolução não Be aclia, sem

duvida alguma, em desaccordo com os estatutos, permittm¦
do que no caso de se darem casos extraordinários e motivos

justificados, pos3a o estudante requerer e ser admittido a

matricula, uma vez que as faltas que haja dado ainda üie

não Cação perder o anno. . _
Se por ventura o governo pôde abusar dessa permissão, c

usar delia como meio de patronato para servir a alguns alfei-

çoados, com prejuizo do justo, é questão que nao procurarei

averiguar ; mas em todo o caso, direi que a possibilidade, e

mesmo a probabilidade de um ou outro_ abuso, t, a meu ver,

preferível á certeza de uma só injustiça que possa soffrer

qualquer estudante, que sem culpa sua, sem facto que lhe

possa ser imputavel, se veja condemnado á peida de ura

anno, quando do sua parte fez tudo quanto lhe cumpria

para não incorrer nessa pena, e por conseguinte muito

conscienciosamente voto pela resolução. ^
Tendo assim manifestado a minha opinião, o crendo hr-
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memente que, bem longe de dar no governo uma fonte de

abusos, proporciono-lho um meio altamente reclamado pela
justiça de interesses particulares razoa veis, que devem ser

attendidos, não desconheço, todavia, com o meu honrado

amigo deputado pelo Rio de Janeiro, que a resolução éde-

fectiva, visto que, sendo ella provocada pelas reclamações

de dous estudantes das faculdades do Recife e da cOrte,

essas reclamações não forão attendidas convenientemente.

A passar ella tal qual, e com a generalidade com quo se

acha redigida, os peticionarios nada terão adiantado em

íavor do direito que lhes assiste ; porquanto, devendo ser-

lhes contadas as faltas que derão antes da matricula, em-

bora hajão assistido ás prelecções como ouvintes, o resulta-

do seria que o favor desta lei lhes não aproveitaria, por
terem perdido o nnno, e isto me parece muito destituído de
equidade.

O Sr. V. Tavares:—Pôde-se mandar uma emenda na 2"
• discussão.

O Sn. Ferreira de Aguiar :—Como o meu illustre collega,

que é membro da commissão, diz que apresentará emenda
nesse sentido, nada mais direi a este respeito; limitando-
me a rogar ao nobre deputado que tenha isso em vista, por-
que do contrario, se não passar uma disposição especial a
respeito dos indivíduos que provocárão osta resolução, elles
serão injustamente prejudicados por uma perda irreparavel.

Voto portanto pela resolução.

O Sr. Viixeia Tavares :— Tendo assimilado o projecto ou

resolução que se discute, na qualidade de membro da com-

missão de instrucçSo publica, me julgo lia rigorosa obriga-
cão de defendt-lo. Pudera dispensar-me de fatiar depois do
discurso do nobre deputado por Pernambuco, que defendeu o

projecto com a intelligencia e habilidade que lhe reconhece-
mos; mas entr® na discussão para responder principalmente
a algumas considerações que forão apresentadas á casa pelo
meu nobre amigo deputado pels Pará.

Sr. presidente, quando ouvi o nobre deputado combater
a resolução de que se trata, com o calor, com o esforço de
argumentação que todos lhe notámos, fiquei sorprendido,

porque pareceu-me que o nobre deputado tratava de uma

questão que interessava nossa liberdade, honra e vida, de
uma qüestão muito importante e muito transcendente.
Ma», senhores, do que é que se trata? De u£f questão
muito simçles, o direi mesmo de pouca importancia; trata-
«edeautorisar o governo a mandar matricular nas facul-
dades de dirtito e medicina do império aquelles estudan-
tes que, se nãó tendo matriculado ate o dia 15 de Março,

provarem que o não fizerão por motivos extraordinários, e
independentes de .sua vontade.

Note-se porém, Sr. presidente, que a commissão de ins-
trucção publica procedeu com tanto critério nesta auto-
risação, que não quiz que o governo imperial fizesse essa
concessão sem serem previamente ouvidas as respectivas
congregações dos lentes ; e, ainda mais, a commissão teve
tanto em vista o cumprimento dos estatutos em relação ás
faltas que são nece-sarias para que o estudante deva per-
der o anno, que ainda dispôz na resolução quo se contem
como faltas para esses estudantes, a quem a resolução
aproveita em geral, as prelecções anteriores á matricula.

O nobre deputado principiou a combater a resolução di-
zendo: « Ainda ha pouco, senhores, reformou-se o estudo
superior, ainda ha pouco fizerão-se estatutos e regulamcn-
tos para as faculdades d<^ império, e nós já vamos tratar
de reformar esses estatutos, vamos tratar de mett«r a mão
nesses regulamentos. >

Senhores, se o nobre deputado a quem respondo fôra
lente de uma das faculdades do império, se estive-ra bomja

par das necessidades escolares ou acadêmicas com relação
ás lições, ao numero de faltas, com relação á economia pro-
priamente dita das faculdades, veria que comquanto a re-
forma dos estatutos nesta parte fizesse muito bem, ainda
não fez todo o bem possivel (apoiados)...

O Sr. Franco de Almeida : — O projecto vai sanar isso ?

O Sr, V. Tavares : veria 
que os estatutos e o

regulamento complementar têm defeitos, e defeitos gra-
ves que devem ser sanados, que devem ser corrigidos.

, Entre o absoluto da lei e o abuso que delia pôde fazer-se
ka um meio termo , e esse meio termo, se não está na jus-
tiça, está, na equidade.

O Sr. Franco de Ai.meida : — De nada valem reformas
parci*es e insignificantes.

O Sr. V. Tavares : — O estatuto quer que o estu-
dante so matricule ató 15 de Março; mas, senhores, o
estudante salie de sua província em tempo quo pôde com
effeito chegar a Pernambuco ou S. Paulo, á Balna ou ao
Rio de Janeiro, para mntricular-se devidamente. Acontece
um sinistro, o vapor arriba, o estudante chega depois de
expirado o prazo marcado pelos estatutos; pergunto eu, è
justo, é de equidade que este estudante, por um fucto todo
independente de sua vontade, deixe de matricular-se? <5
justo que perca o anno o sejão inutilisados assim os seus
esforços 1

Uma voz : Isto prova que os estatutos, tanto neste
como em outros pontos, precisão de reforma.

O Sr. V. Tavares :—MaE nas faculdades não temos o di-
reito de admittir ease estudante ft matricula depois do dia
15 de Março; o estudante pois representa, recorre ao poder
legislativo; e o poder legislativo, senhores, julgando esta
matéria muito pouco importante, porque trata-se da matri'-
cuia de um estudante, que não pôde fazê-lo em Marco, mas
que 6 justo, 

equitativo que se matricule em Abril, etc., etc.,
autorisa o governo para que, 4 vista dos documentos nprel
sentados, delira convenientemente a pretenção desse «stu-
dante. Onde aqui o mal? onde o perigo?

Disse porém o nobre deputado : < Esta nutorisação quevamos darão governo é uma delegação quo julgo iiicon-
veniente. i Pois, senhares, quando o corpo legislativo tem
investido o governo do paiz de tantas autorisações....

O Sr. Franco de Almeida : — Não com o meu voto. 
'

O Sr. Ar. Tavares quando aassembléa geral le^ie-
lativa tem autorisado o poder executivo para fazer por si
tantos e tão importantes actos ; quando o autorisou mesmo
para reformar as academias do império, havemos de rccla-
mar agora contra a autorisação para admissão do estudan-
tes á matrUula dentro de tão curtos limites ?

O Sr. Franco di> Almeida : — Contra a continuação das
autorisações.

_0 Sr. V. Tavares:—E' de-ta autorisação que pôde
vir perigo para as nossas liberdades? 6 desta autorisa-
ção que pôde vir perigo para as nossas'instituições? Creio
que nao. (Apoiados.)

O bii. 1< rainco de Almeida : — E' a porfa que se abre.

O Sr. V. Tavares:—Más se diz : « De-se essa autorj-
sação ás congregações, não se dê ao governo. » Senhores,
sou lente, o meu nobre amigo deputado por Pernambuco
que_ acaba de fallar também ó lente y mas não vojo con-
veniencia nenhuma em dar-se esta autorisação antes ao
governo do que ás congregações ; porque, se a razão por quenão se quer da-la ao governo cS para evitar o abuso esse
abuso também pôde ser exercido pelas congregações (apoia-
dos); os lentes das faculdades do império não são impecca-
veis, são homons, têm paixões.

O Sr. Franco de Almeida : — Todos podem abusar só
o governo não pôde !

O Sr. \ . Tavares : —So o governo que está collocado
ora um ponto muito culminante, pôdo ser accusado dosse
abuso, por quo razão não podem ser accusadas do mesmo
abuso as congregações ? Não vejo motivo para descontiar-co
do governo, e contiar-se nas congregações. Por este lado a
resolução não pôde ser combatida com vantagem.

O Sik. Franco de Almeida Isto prova que não devemos
delegar aquillo que nos pertence. Podemos abusar menos
que o governo e as congregações.

O Sr. barão de Caharagibe:—As camaras abusão ainda
mais, não têm responsabilidade.

O Sr. V. Tavares: O nobre deputado recorreu a um
argumento que não procede, quando disse: < Não de-
leguemos este poder ao governo; julgo preciso que essas re-
ciam ações de estudantes venhão ií casa, porque cilas abrem
a porta para examinar-se o que se passa nas faculdades do
império. »

Senhores, mal estaríamos nós, mal estaria o poder legis-
latWo, se para apreciar o que vai nas escolas e faculdades
do império fosse precisa a reclamação dos estudantes. En-
tão não temos os relatórios do ministro do império ? não
temos diversas e muitas outras occasioes de discutir as ques-
tões que possão versar sobre este assumpto ? Não i livre a
cada um de nós averiguar e apreciar o que se faz nas escolae
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e faculdades 1 Precisamos de reclamações dos estudantes para

tratar desse objecto ? E quando não houver esssis reclama-

ções, o que se segue dahi? E' que não se tratará dessa ma-

taria.

O Sr. Franco be Almeida:-Essaconsequmcia émuíto

arga, não está no principio.

O Sr. V. Tavares : —Ainda o nobre deputado combateu a

resolução polo lado do patronato ; disse que não_ queria que
o governo fosse investido do poder de admittir ou nao á

matricula os estudantes que se não tivessem matriculado

até o dia marcado pelo3 estatutos, porque teme o patro-
nato

O Sr. Franco de Aljieida : — Porque o governo pôde

abusar.

O Sr. V. Ta vares O nobre depu tado teme o patronato
do governo em uma matéria muito insignificante. Em

tantos objectos sobre os quaes o governo pôde exercer

o patronato, o nobre deputado não teme esse patronato, e

teme quanto As matrículas dos estudantes ?

0 Sr. Franco de Almeida E quem disse que não temo

o patronato em outras questões ?

O S» V. T»v. res :— E esse patronato não será tam-

bem exercido pelas congregações'? Não poderá ser exer-

cido por esta camara? Estamos tratando de ver so_ é ou não

conveniente delegar essa attribuição ao governo imperial,

digo. a attribuição de mandar matricular depois do dia 15

de Março ; eo nobre deputado, que tanto teme o patronato
do governo neste ponto....

O Sn. Franco de Almeida : — E em todos os mais.

O Sr. V. Tavares : — .... deve saber que esse patronato
com relação á matéria de que se trata nada vale, não expri-

me, não importa cousa alguma para o fim —

O Sr. Franco de Almeida : — De ceito... a inStrucção pu-
blica não vale nada.

O Sr. V. Tavares : —- Vou mostrar ao nobre deputado

oue esse patronato, ainda quando se dê, nada vale para o fim

que se quer com a matricula dos estudantes. A instrucção

publica vale muito, mas o faríor em questão é muito insig-

nificante.
Senhores, o que quer dizer a matricula de um estudante

em virtude dos estatutos ou por ordem do governo em uma

das faculdades de direito ou de medicina do império ? Quer
dizer a approvaÇúo desse estudante ? Quer dizer que por esso

facto o estudante fica approvado no anno o pôde passar para
o seguinte?

O Sr.. Franco de Almeida : — Quer dizer que fica depen-

dendo do governo a admissão desse estudante.

O Sr. V. Tavares : — Não, porque, 
'seja dito em honra

das faculdades do império, em honra da independencia de

seus lentes, que muitos desses estudantes que têm sido ma-

triculados por avisos do governo têm sido reprovados. (Apoia-
dos.) Por conseqüência, ainda quando o governo entenda por
abuso que tal ou tal indivíduo deva ser matriculado lies-

ta ou naquella faculdade, a approvação desse individuo

ainda dependo doslentes, os quaes têm posição independente,

hão de fazer a necessária justiça, 
'e 

esse patronato de nada

serve, de nada vale.

O nobre deputado disse á casa, Sr. presidente, que não se

tratou desta medida senão por occasião de appareeerem re-

quevimentos de dous ou tres estudantes.^O nobre deputado

(não digo que esta fosse a sua intenção)^ ao menos deu

a entender que a commissão de instrucção publica quiz

proceder com algum favor a respeito desses estudantis.

O Sr. Franco de Almeida : — Nao me impute essa in-

tenção.

O Sr. V. Tavares — Se a commissão de instrucção pu-
blica quizesse proceder com favor a respeito dos estudan-

te3 de que se trata, formularia pareceres espeeiaes atten-

dendo individualmente a cada um desses estudantes ; mas

a commissão de instrucção publica, notando o inconvenien-

te de todos os annos a camara dos Srs. deputados ser in-

Gommodada....

O Sr. Franco de Almeida : — Não nos incommodão na-

quillo que é de nossa obrigação.

O Sr. V. Tavares :— com as reclamações de ts-

tudantes que não podendo por motivos fortes, extraordi-

narios, independentes de sua vontade, matricular-se a
tempo, requerem a dispensada lei, entendeu que era mais
curial apresentar uma medida generiea, uma medida com-

pleta. (Apoiados.)
Noto porém que com efíeito no projecto de resolução, do

modo por que se acha redigido, os estudantes que requerê-
rão essa dispensa para o anno vigente não ficão attendidos:
e, seja dito de passagem, isto prova em favor da commissão

e contra a idéa de que ella poderia ter em vista apresentar

este projectó de resolução para favorecer a alguém. Quando

porém chegarmos á 2a discussão do projecto a commissão

se compromette a apresentar uma emenda, em que se atten-
da á justa pretenção dos estudantès de que se trata.

Senhores, creio que tenho dito em resumo tudo quanto é
bastante para justilicar a resolução.

O Sr. Luiz Carlos :—Sr. presidente, estando a hora avau -

çada, e não desejando eu impedir a votação da resolução

que se discute, nem tão pouco prejudicar a discussão da se-

gunda parte da ordem do dia, vou tão sómento restringir-
me ao argumento principal dos illustres deputados quo com-
baterão o prpjecto. Consiste elle na inconveniência que en-
xergão os illustres deputados de delegar o corpo legislati-
vo ao governo uma attribuição que deve reservar a si, para
que não se resinta de relaxação a disciplina das escolas pelo
abuso da concessão de semelhante favores que pôde dar-se
da parte do governo. Se os illustres deputados attenderem
á maneira por que está concebida a resolução, verão que os
seus escrupulos não podem prevalecer, porquanto dá-se a

•restricção da autorisação, não só quando o governo tem de
ouvir as respectivas congregações, e nos casos attendidos,
isto ó, os extraordinários, e procedentes de motivos estra-
nhos á espontaneidade dos estudantes, como e principalmen-
te na circumstancia de se tomarem as faltas em relação ás
lições dadas antes do acto da matricula.

Deste modo não poderá aproveitar ao estudante o favor

que pretende o governo conceder-lhe em qualquer tempo, e
sómente naqueíle do qual não se possa seguir prejuízo aos
estudos, em virtude das faltas marcadas,

Demais, tendo a medida de quo se trata o caracter de per-
manente, e sendo o governo o executor de todos os actos le-

gislativos, a prevalecer a argumentação dos illustres depu-
tados, esse inconveniente dava-se a respeito de todas as leis,
e não só (Vstas. O argumento pois provando de mais, não

pôde por isfco ter força.
Se tratássemos de dar ao governo uma autorisação ampla,

eu por certo seria o primeiro a não sancciona-la com o
meu voto, porque a cxp<'riencia tem mostrado sobejamente

que nem sempre são convenientes essas autorisações ; mas
110 caso act.ua) a autorisação é restricta a bases estabeleci-
das, a tempo determinado : longe pois de produzir o menor
mal, <5 ella ao contrario do saliente conveniência.

Senhores, eu não posso ser a esterespeito suspeito, porque %
na passada legislatura me oppuz sempre a pretenções seme-
lhantes ; mas a resolução se funda, senão em justiça, ao
meucs na razão de absoluta equidade. (Apoiadas.)

Se a camara dos Srs. deputados está resolvida a cerrar os
olhos a toda a. equidade, c negar a todos favores desta

natureza, eu a acompanharei, mas seguramente isso não

succederá. Reservando-r-e a concessão dos mesmos , ella
expõe-se a concedê-lo* a uns é a negar a outros, facto que
já se tem dado nas legislaturas passadas, como os illustres
deputados poderáõ verificar nas actas da casa.

O Sr. Franco de Almeida: —E o governo não pôde fa-
zer o mesmo ?

O Sr. Luiz Carlos : —Seguramente; mas attendao no-

bre deputado que nesss caso os estudantes poderáõ recorrer
ao corpo legislativo, pedindo uma reparação; entretanto

que, se a injustiça for praticada por este, nenhum recurso

haverá. E' pois porque não desejo que com fundamento se

accuse ç> corpo legislativo de faltar á igualdade na distri-

buição da justiça que voto por uma medida que não o cons-

titua na necessidade de oceupar-se todos os annos com

questões desta ordem.
Entendo por tanto conveniente que a resolução passe á

2a discussão, e nella se poderá porjneio 
de uma emen-

da mandar attender á freqüência que tiverem os estudantes,

como ouvintes, emquanto esperarem pelas ordens do go-
verno ; a distancia das escolas de Pernambuco e da Bahia,

justifícão este indulto (apoiados), 
comtanto porém que se

circumscreva elle a um certo tempo determinado, e não ao

maior espaço do anno lectivo.



Desta sorte se evitarão os abusos
quanto o permittir a equidade.

Limito-me, Sr. presidente, a estas pequenas considerações,
e voto paia qoe o projecto passe á 2° discussão.

_Não havendo mais quem peça a palavra, procede-se A vota-
ção, e é approvado o projecto para passar á 2a discus&ão..

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

FiXAÇÀO DA FORÇA NAVAL.

Continúa a 2n discussão do art. 1° da proposta dogover-
110, que lixa a força naval para o anno financeiro do 1858
a 1859.

O Sr. Saraiva ( ministro da marinha) : — Sr. presidente
não tinha necessidade de tomar a palavra no presente deba-
tc, gor Iião ter de dettíiider-me de cousa alguma ; entretan-
to em deferencia aos nobres deputados que se inscrevêrãc-na
discussão, e expuzerão á camara as necessidades de suas
respectivas províncias em relação ao serviço naval, não
posso deixar de offerecer também ti camara algumas con-
siderações que ivvelem as intenções do governo Acerca dos
melhoramentos que os nobres deputados desejão ver pro-
movidos pela repartição da marinha e em beneficio das lo-
calidades que dignamente representüo.

Na exposição destas considerações procurarei guardar
u mesma ordem que foi seguida pelos diversos oradores. •

Principiarei portanto pelas observações oíTerecidas s'i ca-
mara pelo illustie deputado pelo Rio Gçande do Sul que
fallou em primeiro lugar. Esse illustre cavalheiro, com o
desejo muito patriotico de ser melhorada cada vez mais a
barra do Rio Grande do Sul, para que o commercio e a in-
dustria dessa importante província tpnhão o desenvolvi-
mento possível, procurou mostrar que o serviço da pratica-
gem da referida baira podia e devia ser ainda aperfeiçoado.

Para fazer sentir os inconvenientes' da actual praticagem
o nobre deputado começou por demonstrar a insufliciencia
dos vencimentos dos actuaes empregado» í^esse serviço, e
ainda mais a insuflioiencia de material necessário para'que
essa piatieagem possa assegurai a navegação contra os im-
mensos perigos a que se acha ainda exposto.

Quanto Si primeira parte, devo dizer ao nobre deputado
que suas observações já furão nttendidas pelo governo impo-
rial; os nobres deputados se recordarão de que me expuze-
rao particularmente"o seu pensamelíto, que me parecendoacertado e apoiado nas informações existente» 11a secretaria,
julguei conveniente attendê-lo rerendo a tabella dos venci-
mentos dos empregados da praticagem, e augmentando es-
ses vencimentos sob as bases indicadas pelo Sr. coronel
Jardim em um projecto de regulamento que submetteu d
consideração do governo imperial.

E por esta oceasião devo declarar ó camara que o gover-
no , attendendo a esta urgente necessidade da barrado Rio
Grande , não pôde applicar a mesma tabella de vencimentos
a todas as outras barras das provincias do império, porque
o governo sómente teve em vista a especialidade do serviço
dessa barra , e ao extraordinário trabalho e perigos a que se
acha sujeito o pessoal de sua praticagem.

Quanto ao material, devo dizer ao nobre deputado que o
governo ordenou íi respectiva repartição que organisasse o
plano orçamento de uma nova barca do reboque , porque

j ulga 11 ao ser o vapor Catríácuiia sufíiciente para satisfazer as
necessidades a que está destinado.

Esta_ medida porém não pôde ser levada a efleíto coma
urgência ree mada pelas necessidades do serviço da barra
do Rio Grande; os nobres deputados comprehendem quantoe ainda diíhcil obter-se no n*sso paiz qualquer construcção •
entretanto devo assegurar-lhes qne o govehio pensa, e pensa
com muito empenho neste negocio.

Nada posso ainda adiantar ácerca da conveniência de so
incetarem grandes trabalho» para que a barrado Rio Graií-
de possa ter um melhoiamento real e effectivo, porque'03
nobres deputados por essa província sabem mais do queninguém 

que qussi todos 03 professionaes que têm sido con-
sultados ácerca desta matéria entendem que as despezas a'
fazer com esse melhoramento sãoextraordinárias. (Appiados.)

Os nobres deputados sabem ainda que não Ee pôde ter a
segurança de que essas extraordinarias despezas serão apro-
veitadas, c produzirão a3 vantagens que se procurão , e isso
em razão das causas permanentes que promovem os defeitos
e Pengos da barra do Rio Grande. O governo imperial poisa esso respeito nada pôde prometter , e apenas nutre, como
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e attencler-se-ha tanto
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os nobres deputados, o desejo ardente do achar uma solução
razoável e proveitosa para a satisfação completa dessa ne-
cessidade de que me tenho occupado , c que <$ scguiamente
uma das maiores e mais graves da província de S. Pedro.

'*eTO P"r esta ocoasião declarar á camara que os meus
antecessores fizerão quanto podião fazer para o melhora-
mento desse serviço ; na secretariada marinha existem tru-
balhos , e trabalhos importantes, os quae» revolto a solici-
tude com que o ministério da marinha se tem havido no es-
tudo e deliberação dç graves interessei tão patriotieamenteadvogados neste recinto , e por mais de umL vez polo dignodeputado a quem respondo. °

-Eu mesmo disse istoj

Continuando nas suas
observações, lallou ainda o nobre deputado da maneira
por que acompanhia de Paquetes fazia o serviço da linha do
Sul. Eu acompanho o nobre deputado no desejo que tem
de que a navegação do sul do império seja sorvida por bons
vapores, e vapores de força, e apropriados li barra do Rio
Grande; entretanto observo ao nobre deputado que n com-
panhia do Paquetes, por seu contracto e por seus interesses,
es^tá com o desígnio de substituir os actuaes vapores da li-
nlia do norte por outros de maior força e dimensão; o qi e
lhe proporcionará meios de applicar ao sorviço da linha' dosul paquetes melhores do que aquelles quenella actualmenteSfirtfPTTl

O Sr. Jacimiio de Mefdokça : -

O Sr. Ministro di Marinha :

Um Sr! Deputado : — Ainda
não servem.

esses da carreira do norr-í

. 0 Sn Ministro da Marinha : — Estou que esta provido--cia não é ainda a mais efficaz, a mais conveniente, porquenao desconheço que a linha do sul reclama vapoies construi-
dos de uma maneira apropriada á barra do Rio Grnrde

Entretanto cumpre conhecer que se não monta um servi-
ço diíhcil, como aquelle de que so trata, senão com va<mr
com alguma demora, que dè tempo ao aproveitamento dô
material existente, e que não pôde ser desprezado senão
com perdas enormes, e que devem ser evitados em beneficio
mesmo do publico, aquém interessa também a prosperidadeda empresa encarregada de prender todas as nossos provin-cias ao Rio de Janeiro por meio de uma navegação ,Criac
regular.

Respondendo agora ao nobre deputado pela província do
Par A, que entendeu que nada se havia feito para a Mia pro-vineia em relação & praticagem d: s bi rras, a< s plmróes, ao
córte de madeiras, e á necessidade de vapores que facão a
policia do Amazonas, observarei simplesmente que na se-
cretaria da marinha existem documentos pelos quaes so pôde
provar que alguma cousa se tem feito ácerca dos phuróes e
da praticagom da barra do Pará. A respeito do córte de
madeiras, consta da secretari;

quelogo após do estabelecimento teve necessidadé de sus

•ia 
que o governo o estabeleceu,

lflllt/1 rnnn «A/IA...M ..Tf 1

pend8-Io, porque não havia operários para. que esso córte <e
tornasse effectivo e vantajoso á fazenda publica. Ivla Be-
cretaria da marinha so subo mais t)ue até do arsenal do Paiá
não dispunha do numero de operários de que tinha necessi-
dade.

Ora, se á repartição do arsenal fallecião meios, como ti-
losparaum outro serviço Vnais pesado, menos lucrativo, e
para o qual apenas serve a 

população indígena, quo nessa
província pôde ganhar muito, e com menos trabalho, em
diversas outras oecupações ? Foi portanto esse córte sns-
penso por deliberação muito conveniente ao serviço publi-
co; e o governo tratará do recrganisa-lo logo que tenhãq
dcsapparecido as difliculdades que detenninárão a meus
antecessores a suspendê-lo.

Quanto aos pharóes, a camara comprehende 
que a defi-

ciência da verba votada para esse serviço é tal quo nenhum
ministro pôde fazer muito a este respeito j a camara vê que
seria necessário a decretação de grandes fundos, para que
todas as necessidades desse serviço pudessem ser satisfeitas
na escala reclamada pelos nobres deputados que se insere-
verão no presente debate. Entretanto, senhores, o governo
não se tem esquecido desta grande/ necessidade da nave-
gação.

Eu mesmo já dei alguma attenção, algum tempo a esse
serviço, pois que já mandei examinar a conveniência de se
collocar nas proximidades da ilha de Santa Catharina um
pharol que pudesse diminuir os riscos dessa navegação do
Sul, tão vivamente defeudida pelos dignos deputados do Rio
Grande.
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Além <Tisto existem na secretaria trabalhos relativos ao 
j

pharol de Cabo Erio, e cuja rf-alisação reclama ura avultado i

ãiápendio. Ordens se derão para o exame do local mais con-

veniente para a colloeação ds um pharol em alguma ilha dos

Abrolhos entre a província d'; Bahia eo Espirito Santo.

miniiçiosidade com que os relatorios da repartição a

meu cargo tratão desse assumpto indicão que elle tem sido

estudado e atíendido quanto é possível que o 
'seja, 

em

conseqüência dos créditos consignados no orçamento : se

os nobres deputados querem que tenhamos pharóes onde

forem necessários, que os tenhamos bons e bem servidos ,

convenção á camara da necessidade da consignação de maio-

res créditos, que o ministro que tem a honra de dirigir-lhe

a palavra ha de empregar e.^es créditos da maneira a mais

conveniente ás necessidades da navegação.

Conviria sem duvida que nesta corte se estabelecesse um

centro de administrarão que pudesse indicar ao governo,

não só a conveniência de estabelecer pharóes nos lugares

mais necessários, porém ainda mesmo a melhor direcçao a

dar a esses oharóes. Um dos meus illustrados antecessores

iá indicou esta necessidade para levada a crlcito, e se-

guramente esses meios não têm sido pedidos, porque o mi-

nistro da marinha na confecção do orçamento da sua rapar-

tição não tem de iítender sòmente âs necessidades do sei viço

naval, e ésobrigado a entender-se com seus collegas para

que não peça ao corpo legislativo mais do que deve pedir,

parque não é sómente o serviço maritimo que reclama dos

altos poderes do Estado uma saí-isfaçao prompta e completa.

A necessidade dc ura vapor que seja collocado nas águas

do Amazonas já tem sido reconhecida; é uma necessidade

que não pôde ser esquecida por alguém que tenha algum

conhecimento daquelle rio ; antes mesmo que o^nobre depu-

tado pelo Pará fizesse da tribuna esta reclamação, cila já ti-

nha cliegado ao conhecimento do governo por meio da pre-
sidencia da pr«vinciado Amazonas.

O Sr. Franco de Almiida : — De todas as presidências.

O Sr. Mimstro oa Marimh : — Fallo daquellaque clie-

gou a mim. O governo mandou ouvir o quartel-general da

marinha para ver se era possível' dispor-se de um vapor que

pudesse ser collo» ado naquellas aguas , e teve em resposta

que não era possível sem que ficassem prejudicados e desat-

tendidos serviços igualmente importantes.

A camara sabe quanto é importante para o império a na-

vegação do Parnguay, e que esse rio e seus contluentcs re-

querem navios de pequeno calado, que nao possuamos em

grande numero. O governo, pois, não procederia l>un, não

consultaria as conveniências do Estado, se retirasse do Para-

guay para o Amazonas alguns dos vapores que se empregão

naquella navegação (apoiados) ; e não pôde também desguar-

neccr as estações navaes, ern consequencia do empnlio que
tom na repressão do trafico. [Muitos apoiados.)

O nobre deputado pelo Pará occupa-se ainda das forta-

lezas. Nada posso dizer Acerca da fortaleza de Óbidos, e

nem se ella está bem collocada, se foi construída da me-

lhor -maneira : o meu collega da guerra brevemente poderá
dar a esse respeito explicações satisfactorias. Asseguro

porém ao nobre deputado quo a fortaleza de Macapá tem

merecido os cuidados das administrações do Pará (apoiados);

o actual nobre ministro da guerrá deu aos melhoramentos

dessa fortaleza uma attenção especial, e, como reconheceu

o nobre deputado, o digno ex-presidente do Pará, que tem

assento nesta camara também fez em benehc.10 dessa forta-

leza, de sua conservação, o que estava em suas forças. ISao

se esqueceu portanto o governo dessa necessidade de que
deu conta á camara o nobre deputado, pois que os delegados

do governo sempre obrão por sua inspiração ; assim como o

governo é responsável pelo que seus delegados fazem de

máo, e ó censurado neste recinto por aquillo que de incon-

veniente fazem os presidentes das províncias, é necessário

também que se attribua ao governo 
o que sob sua inspira-

ção e direcção fôr por elle feito de bom e de util.

Respondendo agora ao nobre deputado pela província do

Maranhão, eu o faço com a mesma observação com que res-

poudi ao nobre deputado pela província do Pará. Não é pos-
sivel que sejão collocados nos diversos ponto3 do litoral da

província do Maranhão os pharóes que são necessários Ana-

vêgação ; os créditos votados são insuficientes para isto; o

nobre deputado não poderá accusar o governo, se mesmo

durante a minha administração ainda não puder ser satis-

feito em seu aliás louvável desejo. Quanto á barca de exca-

vação, posso assegurar ao nobre deputado que já por mim, e

antes de sua reclamação, tinha sido expedida ordem para
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que fossem remjttidas com a maior urgência as peças da

macliina necessaria para que a barca possa funccio-

nar....

O Sr. Vi ri ato : — Estão demoradas ha mais de 10 mezes.

O Sr. Ministro »a Marinha : — Posso assegurar ao nobre

deputado que depois que entrei para o ministério determi-

nei que se acabasse de construir com urgência essas peças,
e que fossem remettidas immediatamente.

O nobre deputado ainda se occupou de demonstrar ao go-
verno a necessidade de tirar ás capitanias de portos a facul-

dade que ellas tfím de recrutar para alarmada; o nobre de-

putado fez ver a conveniência de se dar exclusivamente esta

faculdade aos delegados de policia pelo encontro que por
ventura se possa dar entre a acção das capitanias eaacção

das autoridades policiaes. Eu creio, Sr J presidente, que se

o nobre deputado lesse com attenção o regulamento das^ja-

pitanias, se procurasse convencer-se do pensamento que

presidio a confecção desse regulamento, e a organisação

desse serviço, o nobre deputado não poderia receiar-se desses

conflictos, desse encontro de acção que lamentei, e desejo

evitar....

O Sr. Viriato :—Apenas relatei o facto.

O Sr. Ministro da Marinha—.... porque as capitanias não

estão iintorisada? a recrutarem indistinctamente, estão au-

tovisadas para tirar d'entre os inscriptos para ellas os indi-

viduos que julgarem aptos e nas circumstancias de servirem

na armadâ. Ora, se as delegacias de policia não podem

também recrutar* as pessoas que se achão inseri ptas nas

capitanias dos portos j se por outro lado as capitanias dos

portos não podem fazer recrutamento entre pessoas que não

se achão inscriptas como homens dados á vida do mar, se-

gue-se que è impossível que esse encontro de acção se possa
dar...

O Sr. Viriato : — E* facto, e peço a V. Ex. providencias
a esse respeito ; manda-se recrutar no interior da provili-
cia.

O Sr. Ministro d v Mar niia : — O facto indica um abuso

quo pôde ser reprimido, mas não mostra a conveniência de

ser modificado o regulamento no sentido das idéas emittidas

pelo nobre deputado. (Apoiados1.)
Lamentou ainda o nobre deputado a falta de uma lei de

recrutamento. Eu creio que esta necessidade é geralmente
sentida pela «amara e pelo paiz, um dos dignos deputados

pela minha província já este anno lembrou a camara a con-

veniencia de dar attenção a esta necessidade reclamada

por todos, especialmente pelas classes desvalidas do impe-

rio. [Apoiados.) E' de crer que a camara, a quém compete

exclusivamente a iniciativa nesta matéria, nao se descuide

delia, e espero que considere conjuntamente com as necesi-

dades d > exercito as necessidades da armada. (Apoiados.)
Occupou-se ainda o nobre deputado da navegação de ea-

botagein, provocou a opinião do ministro da marinha ácerca

da conveniência do se,entregar também a cabotagem ás

nações estrangeiras. Esta questão, senhores, já tem sido *

agitada pela imprensa e nesta tribuna ; eu a considero tao

grave, tão melindrosa, que peço licença ao nobre deputado

para não dar a respeito delia ainda o meu jviizo. (Apoiados.)

O Sr. Viriato : —E' bom que a idéa appareça.

O Sr. Ministro da Marimi a ; — A pergunta do nobre de-

putado tem de ser satisfeita por outro ministério que nao

pelo da marinha ; este objecto corre pelo ministerio que tem

a seu cargo o desenvolvimentodocommcrcionao3onai. be

as necessidades do commercio actuarem por tal fôrma sobre

a solução dessa questão ; se ellas exigirem alguma modih-

cação nos princípios adoptados até hoje ácerca da caDota-

gem, então o ministério e as camaras corcordarao nos meios

mais seguros de servir ao desolvimento dos transportes ma-

ritimos sem matar a cabotagem nacional. apoiados )

Respondendo agora ao nobre deputado pela província do

Ceará que fallou em ultimo lugar, eu peço licença a camara

para dizer que sou o primeiro a reconhecei que as necessi-

dades do serviço naval serião mais bem comprehendidas e

melhor satisfeitas se a direcção dos negocios da marinha

estivesse confiada a algum dos ornamentos da distmcta

classe dos officiaes da armada, e não ao cidadao que nesta

occasião tem a honra de se dirigir & camara..^(ÁYflo apoiados.)

O Sr. Jaguabibe : — Não foi allusão ao nobre ministro ;

fallei em geral.
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0 Se. Ministro da ÍMamniu : — Agradeço ao nobre de-

putado a maneira por que me tratou; devo declarar-lhe ainda

que não enxerguei em suas palavras a menor ofFeusa ao mi-

nistro da marinha; digosómentc que acompanho o nobre

deputado no desejo muito patriotico de ver coljocado nos

conselhos da coroa, c dirigindo a repartição da marinha, um

distincto official da armada que possa trazer para este lugar,

além do seus conhecimentos proíessionaes, um nome enno-

brecido por valiosos o grandes serviços. Aceitando um cargo

tão elevado e tão estranho A minha profissão, ofizsómente

por deferencia á coroa, e porque não tenho o direito do rc-

cusar ao paiz os meus serviços, quando forem elles exigidos.

(Apoiados; muito bem.)
Poderia declinar da honra do dirigir os negocios da ma-

rinha se não visse que este lugar tem sido muitas vezes oe-
cupado por fyomens 

da minha profissão; se não visse que na
Inglaterra, a primeira potência marítima do mundo, tem
sid» ellc occupado constantemente por homens estranhos A
vida do mar. (Apoiados.) Declinaria ainda desta honra, Sr.

presidente, se tivesse o orgulho de querer dirigir a reparti-

ção da marinha sem «proveitar-me da oxperiencia e da il-
lustração dos chefes que dirigem os diversos ramos do ser-
viço naval.

Se tivesse o orgulho mal cabido , mal entendido de collo-
car-me acima de tudo, de não descer a todos para colher do
todos os esclarecimentos e informações du que tenho neoes-
sidade, certamente não podia ter a presumpção de dar conta
das obrigações que contralii, aceitando o honroso cargo que
exerço, líesolvido porém a beber na experiencia dos mais
distinctos professionnes da armada a lição de que careço para
corresponder á confiança da coroa e do pai/., conto que po-
derei ser tolerado na posição em que me acho, e que deixa-
rei com prazer £>ara quem melhor dó que eu o puder desem-

penliar.
O nobre deputado pelo Ceará ainda perguntou ao governo

sequei ia antorisação para reformar o corpo ccclesiastico da
armada. A camara comprehende que com um mez de mi-
nisterio não posso indicar os serviços que precisão de ser
reformados. [Apoiados.) Como deputado nunca fui apoio-

gista de largas autorisações. [Apoiados.)
Comoministro as pedirei sómcnte depois de verificara sna

necessidade, e de haver estudado convenientemente os dif-
ferentes serviços. [Apoiados.) Não pense a camara que eu

_ entendo que a autorisação de que se trata poderia ser nega-
da ao governo com bom fundamento, pois que julgo que
todas as autorisações com o fim de se melhorar um serviço
inherente á administração, só podem ser limitadas pela
camara cm relação ás despezas que esse melhoramento
pudesse acarretar. Entretanto estou já autorisado para a
reforma de diversos serviços, e seria feliz ee pudesse dar
uma conta completa dessas autorisações.

O nobre deputado pelo Ceará ainda expôz ao governo a
necessidade da creação do algumas capitanias de portos nas

rovincias que as não possuem. Os meus antecossores, como
em notou o nobre deputado, forão concordes no recon^ie-

cimento dessa necessidade; entretanto elles não as propu-
zerão , porque essa necessidade, comquanto reconhecida,
não pôde ser attendida senão opportunamcnte. A creação
dessas capitanias traz despe/.as, exigo um pessoal habilitado
para cilas, o conseguintemente não pôde ser feito senão
com alguma demora. Tenho esperança de poder neste ponto
satisfazer o nobre deputado.

Tenho respondido a todos os topicos dos discursos dos 110-
bres deputados relativos ao serviço naval.

Nao creio que haja conveniência em empenhar-me no de-
bate político depois do haver elle sido esgotado pelos diversos
oradores que se inscreverão na resposta A falia do throno.

Estou mesmo dispensado de responder aos illustres depu-
tados que me precederão, porque o nobre presidente do con-
selho, com sua palavragrave e sempre acreditada pelo paiz,
já, expôi^ camara ns vistas do gabinete, e a maneira porque
elle entende dever dirigir os negocios públicos.

Entretanto não quero deixar do decliA-ar ao nobre depu-
tado por S. Paulo que o ministério actual comprehende

perfeitamente a missão de que se acha encarregado.

Elle não esquecerá que a energia legal é a condição da
existência de todos os governos que querem íazer algum
serviço ao paiz. (Muitos apoiados.)

Concordo com o nobre deputado em que o governo não
deve receiar dc paiz, adoptando a politica de concordia e de
tolerancia, 

que foi proclamada pelo gabinete de 7 de Setem-
bro, e apoiada pelas duas casas do parlamento.
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l.lle terá seguramente a energia do sentido c da aeção, de
que precisa já manter-se em unia posição superior a todas
as paixões e a todos os interesses que"pretendem desvia-lo
da missão do que está compenetrado ; porque só co]locado
nossa altura poderA extinguir os antigos reiüutimentosj o
obterá concordia dos espirito». CAJuiUm apniud tt.)

Devo ainda assegurar ao nobre deputado por Minas Ge-
raes que elle com pivhend<j mal a situação d > gabinete, en-
tendendo que nello existem doutj princípios em luta, e em
antagonismo.

Não eomprehendo que haja antagonismo onde to díi
unidade de vistas e de pensamento,

Apostolos da política da conciliação, os ministres aetuaes
não podem representar no ministério senão nos princípios ji
brilhantemente enunciados na tribuua por diversas vezes.

Não creia pois o nobre deputado quo entro os metobros
do ministério exista o menor antagonismo. Approxim.vlos

pelas idéas que do muito tempo dominão no paiz, e lealmen-
te unidos para a reulisação do programma enunciado nesta
camara pelo nobre presidente do conselho , os ministros ac-
tuaes procurão servir e desenvolver cada vez mais a politica
inaugurada 

pelo gabineto dc 6 de Setembro, porque ella me-
receu" a maior adhesão da camara, do senado e do paiz;
(Apoiados. Muito bem, muito bem )

O Sr Atihhik: — Sr. presidente, a fixação da força
naval, importando autorisar o governo—primeiro, a arre-
cadar esse pesado imposto do sangue, indispensável ao
preenchimento do numero de praças decretadas; segundo,
a despender não menos de 4,85i>:000$000; terceiro, a
lazer a npplicação desses meios, dentro ou fôra do império,
segundo as circumstancias, eqüivale conceder A admiuis-
tração— força, dinheiro o arbítrio— para o que i indifpen-
savel um voto de-confiança.

Collocada a questão neste terrei»), e attendondo-sc aos
precedentes da camara, parece ser esta aoccasiãomais oppor-
tuna, mais asada, para entrar-se na apreciação da politicado gabinete, não tanto pelo que siguiücão as palavrns sa-
cramcntacs do seu programma — conciliação, concórdia,
mas 

pelo que possão ellas significar na sua applicação p'ra-
tica ao futuro.

Sr. presidente, eomprehendo que a camara dos Srs.
deputados, sem desgostar-se, não poderia ouvir a repetição
daquülo que_ jA foi dito tão eloquontemento nesta casa, por
occasião da discussão do projecto de resposta A falia do thrO-
no. Compreliendo igualmente que cila não poderA reter a sua
attenção por muito tempo, ouvindo um orador a quem fal-
tão todos, absolutamente todos os títulos do recommenda-
çao_. [Nao apoiados.) Por conseguinte procurarei ser tanto
mais breve e resumido quanto" adstricto As qnestões ainda
não discutidas na casa, ou, pelo menos, não apreciadas sob
o ponto de vista cm que pretendo encarar as mesmas.

Sr. presidonto, os systemas mais bem combinados, as
theorias que parecem mais exactas, as melhores leis, podemfalhar na applicação, podem mesmo dar em resultado cou-
sas inteiramente contrarias ao seu espirito c A sua letra
A tyrannia, senhores, muitas vezes não 6 senão a tonaci-
dade na má applicação dos princípios ou das leis. Por con-
seguinto já vê a camara 

_quo eu ligo A applicação dos
princípios, A execução das leis, a maior importancia, porquo
essa applicação, essa execução, actuando directamente so-
bre o espirito dos homens, não pódo deixar de influir no
geral da sociedade.

Conciliação, concordia I Sr. presidente, longo do mim
contrariar as vistas, as intenções contidas nestas palavras,
tanto mais sonoi as ao ouvido, quanto Agradáveis a todo ò
coração generoso e bem formado ; mas, perguntarei: o po-
litico, o estadista dover-so ha antes regular pelo coração do
que pela cabeça'/ O político, o estadista prudente o justo
dever-se-ha regular antes pelas emoções affectuosas do que
pela razão, pela intelligencia ? Meus senhores, daqui nas-
cem os receios que nutro.

Se o político, se o legislador, njo i mais do qnu o philo-
sopho eme com uma das mãos abre a historia do paiz, a
historiaria humanidade, e com a outra procura formular as
regras, os princípios tendentes a corrigir ou evitar os erros

passados, e ao mesmo tempo obvia-los no futuro; se o pro-
sente não ó senão uma rcproducção do passado, apenas
modificado pelas circumstancias de tempo, dé pessoas, do
lugar, e de um ou outro interesse de momento; se o futuro
não pôde ser senão um transumpto da actualidado, modiíi.
cado por estas mesmas circumstancias que venho de referir,
a camara ha de pormittir que eu lanço uma vista retrospec'

E
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tíva nesse nosso pasado antoâ recente, e que ahi va buscar

as provas que juStificãoos meus receios.

Senhores, depois desse antagonismo, depois dessas lutas

que náscêrão nas sociedades secretas, que forão alimenta-

das na imprensa, acoroçoadas %na tribuna, e que por ultimo,

feliz ou infelizmente, terminárão nos acampamentos, depois

de hàverom-:«e desencadeado diversos interesses, diversas

paixões, appareceu um ministério entre nós, e esse inespe-

rado íainistoHo. formulando o seu programma político em

poucas palavras, annunciou ao paiz que a sua missão dir-

cumscrevia se á estas duas cousus: elevar os humildes e
abater os soberbos.

O S«. Martiniio Cuiçbs • — E? da Bseriptura Sagrada.

0 Sn. Atiisis>e :—E não só è da K-icríptura Sagrada,

como também do Sr. Alves Branco.
Mas, senhores,/ge estas palavras que o nobre deputado

diz que sã > dii Lscriptura Sagrada, no que convenho, çois
que são de um cântico, a Magnífica -, se estas palavras, digo,

indicavâo e devião levar o consolo, a esperança a todos^os

ângulos do império, a todas as classes, a todos os cidadãos

de um e outro lado político, mu.vime aos que deixavão o

poder; como, em vez de realísar-se essa promessa, ao con-

trario veriíicou-se uma inversão completa no paiz official,

organiíando-so uma perseguição atroz, :-ystematica e per-
mimente? Por ventura o que então se observou na pratica,
na applicação, estava inciuido nessas palavras, nesse pro-

graminu de abater os soberbos e elevar os humildes, do Sr.

Alves Branco ?
Em .seguida a esse ministério, ou antes, em substituição

a esse programma estragado na pratica, outro foi annun-

ciado í30 corpo legislativo ; e como a política tinha necessi-

xlade de uma modificação profunda, e de formular-se de

algum modo, veio'a justiça e tolerancia do senador Paula
Souza nnnunciada em presença cie-uma eamara unanime ;

pergunta rei porém aos nobres deputados : por ventura o paiz
melhorou nessa occasião indo além da simples esperança ? Por
ventura cessarão as acintosas demissões ? Por ventura forão
conservados os emptegado» quer da policia, quer da guarda
nacional, quer da judioatura ? Aonde pois a conveniência
dessas políticas formuladas com palavras sonoras, quando
na pratica, na applicação se observava o contrario do que
ellas signifieão?

Onde esteve a falta de boa fé •• nas palavras do program-
ma ou no modo de applicar ? Houve mais uma vez necessi-

dade de modiíicar-se essa politica, e pois tambera houve nc-

cessidade de apresentar-se um outro programma com sig-

nificação e palavras mais positivas. Veio, senhores, esse

programma fundado no principio de justiça a todos, e fa-

vor aos nossos, do Sr. José Pedro Dias de Carvalho. Per-

gunto : sahio o paiz das difliculdades em que se achava ?
Melhorárão-se as condições dos partidos ? Em sua exagera-

ção não foi o favor levado até o excesso ? TiverãO os parti-
dos esperanças de ver chegado o termo de suas Iutfis, de ver

extiucto esse antagonismo, ou pelo menos a applicação de

justiça, em honra, gloria e proveito do pai/. ?
Eis aqui, senhores, porque eu digo que o paiz depende

mais da pratica, da applicação sincera, do que dabelleza da/

expressão de um ou outro programma. Essa politica de jus-
tiça a todos, e favores aos nossos — deu lugar, meus senhe-

res, a que o paiz official se dividisse em grupos, deu lugar

a que as crenças políticas da mesma parcialidade se não en-

tendessem, deu lugar aos abusos iiidividuaes © collectivos
em nome dos nossos, deu lugar a que as camaras seagru-

passem ; e pois, deu lugar igualmente a que esse ministério
se dissolvessse, e fosse substituído por um outro que, mar-
chando de um ponto conhecido, e da moderaçao e ordem, se
dirigisse a outro ponto também conhecido, isto é, á obser-
vanciadas leis no interior, obtenção de justiça e considera-

ção no exterior.
Eu não me encarregarei de fazer o historico desse perio-

do, ou antes, de^se ministério que substituio ao de justiça
a todos e favores aos nossos, porque seria preciso tecer os
maiores elogios a esses políticos, a esses eminentes estadis-
tas que souberão manter a paz no império, que souberão
aproveitar o talento e o mérito de todos oa Brazileiros, sem
mistificação de princípios; que souberão sustentar a honra

e dignidade nacional nas margens do Prata. Prescindo, e
não me encarregarei, com» disse, da sua apreciação, para
que não se me attribua o desejo, o propósito, de revelver o

passado, dando-se-ine de suspeitopor ter seguido e ainda
- seguir essa politica, em minha opinião única conveniente ao

paiz. Agora entrarei na apreciação da politica do ministério
que substituio ao de que acabo de fallar, reliro-me ao mi-
nisterio de 7 de Setembro, organisado polo illiistre finado o
Sr. marquez de Paraná.

Este ministério, senhores, julgou opportuna a occasião
para proclamar como razoavel, como meio de desarmar
animosidades , a conciliação; mas note-se que elle não
prescindio dos princípios políticos, nem na sua organisa-

ção, no modo pratico de applicar aos diversos ramos da
administração, nem condemnou a existeucia de partidos
políticos.

Na applicação das leis, na distribuição de empregos de cer-
ta ordoma.brio os braços para todos quantos quizer ão auxiliar
a administraçao. acolheu todas as pretenções razoaveis,
aceitou os bons desejos de todas as opiniões, premiou o ta-
lento, a fidelidade e a dedicação aonde quer que os achou ;
e ate alii creio que estamos todos de accordo ; mas porque
esse ministério proclamou a politica de conciliação, e por
sua parte procurou conduzir o paiz a um estado sem duvida
de pacihcação, tolerancia e progresso, estado de cousas dig-
no de um povo civilUado, segue-se que essa politica, queesses desejos fossem executados com lealdade em todos os
pontos do império ?. Eu peço licença á camara para apre-
sentar um exemplo, ou antes referir os abusos e mostrar
a aberração que essa, politica soffreu na província de
Minas.

Senhores, não è minha intenção dirigir a menor censura
ao ministério que se retirou; antes de tudo desejo ser ra-
zoavel, desejo ser justo, tanto quanto fôr possível. Declaro,

pois, que se fora ministro, eu não duvidaria nomear o Sr.
llerculano Ferreira Penna para presidente da" província de
Minas ; 1», porque sendo elle senador do império, achava-se
e-acha-se em uma posição, por assim dizer independente
dos rigores do governo e dos caprichos populares ; 2», por-
que acabava de fazer uma administração, se não digna de
louvor, também não credora de censura, em outra província;
30, porque sendo Mineiro, e tendo servido de secretario da-
quella província,e mesmo como vice-presidente,sob a influen-
ciadediversos partidos, estava 110 caso de fazer uma aprecia-
ção justa, razoavel e conveniente tanto das repartições, como
do_pe3soalda província em relação a cila, eaos partidos ali
existentes.1 .Já se vê, pois, que estou muito longe de cen-
surar a nomeação do Sr. Penna para presidente da província
de Minas. Mas a despeito de todas estas esperanças, senho-
res, forão illudidos completamente os desejos dos Mineiros,
e as vistas do governo segundo presumo. A presidencia do
Sr. Penna 11a provincia de Minas foi uma fatalidade. Foi
uma infelicidade, uma desgraça para ambos os partidos.

O Sn. MaktinhoCampos -. — Para o liberal, não.

O Sn. Atuaide: — Avançando uma proposição desta or-
dem, senhores, eu reconheço a necessidade que tenho de
entrar na exposição dos factos, demonstrando a exacti-
dão, a procedencia das provas que a sustèntão.

Apenas nomeado presidente, o Sr. llerculano Ferreira
Penna, ponde-se em marcha para a provincia de Minas,
não perdeu um ^ístaifte a se fazer ali sentir; e, note-se,
estando proximo á capitalj em vésperas de entrar no exer-
cicio, S. Ex. impoz ao seu antecessor a nomeação de um
parente seu para lugar importante daquella provincia.

Digo que impôz, Sr. presidente, porque fazendo justiça
ao caracter e procedimonto sempre delicado do Sr. Vascon-
cellos, então presidente dnquella provincia, e hoje ministro
da justiça, nao posso crer que o Sr. Vasconcellos, depois
de saber que o Sr. llerculano se achava nas proximidades
da capital, em vésperas de tomar conta da administração da

provincia, fizesse a nomeação, c preenchesse um empre-

go que se achava vago ha mais de dous annos nas vespe-
ras de entregar o governo da provincia ; entendo que ne-
nhum outro presidente o faria, quanto mais o Sr. Vas-
concellos. Seria uma manifestação de hostilida* ou uma
cortezia tão profunda, visto ser o nomeado sobrinho do
Sr. llerculano, qúe da parte do Sr. Vasconcelos não podia
partir ; e tanto mais quanto S. Ex. se abstivera de fazer
indicações e nomeações para outros empregos em attenção
á chegada do Sr. Heiculano, empregos solicitados por se-
iem de consideração e lucro ; e portanto sou levado a
crer que tudo quanto a este respeito se diz no Ouro Preto
é exacto, isto é; que a nomeação do sobrinho do Sr. Her-
culano fôia uma imposição de S. Ex ao seu antecessor.

O Sr. Barros Pimentel : — Mas o Sr. Vasconcellos fez
ou não a nomeação?
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0 Sr. Athaide : — Fez : fallo do dircctor do jardim bo-

lanico.

O Sr. Barros Pimextel Então a censura que o nobre

deputado julga dever fazer deve recahir sobre elle.

O Sr .Athaide Tratando desta questão não desejo sor

incommodo.

O Sr. Barros Pimestel dá um aparta que não foi bom

ouvido.

O Sr. Athaide Tenho de chegar a um fim, e i provar

que o Sr. Herculano Ferreira Penna, em vez de cuidar da

administração, nos interesses da província, e da justiça em

geral; em vez de cuidar dos melhoramentos das povoações,

procurando corresponder as vistas do governo, collocando-

se acima dos partidos, só cuidou de empregar os seus adhe-

rentes, amigos; cuidou do desenvolvimento do favoritismo,

da afilhadagem, de estabelecer uma especie de nepotismo

administrativo nunca visto na provincia.
Os factos ahi estão, senhores, eu estou relatando o que

se tem passado na província de Minas; o paiz e a camara

que julguem da conciliação executada em Minas.

Mas , como disse a principio , não desejando ser injusto,

confesso que a nomeação do Sr. Dr. Penna para director do

Jardim lsotanico não deslustraria a nenhum presidente que
o nomeasse ; elle está 110 caso de bem exercer esse empro-

go ; suas boas qualidades pessoaes são geralmente reco-

nhecidas.

Um Sr. Deputado : — Então, para que traz este facto ?

O Sr. Atuayde : — Para mostrar que S. Ex. antes de

entrar para a administração da provincia, como que an-

nunciou os abusos da sua administração, impondo ao seu

successor a necessidade de praticar um acto que em dous

annos esse seu antecessor julgou não dever praticar, por
não ser preciso e indispensável, ou por offerecjr difficulda-

des que não quiz, ou não podia vencer sem inconvenientes.
Ha ainda, Sr. presidente, um outro acto mui caracteris-

tico da administração do Sr. Herculano, e ó o 6eguinte :
existindo 11a província um official de gabinete, o Sr. Joa-

quim Mariano Augusto Menezes, empregado hábil, e digno
de consideraçã» por sua probidade c nunca desmentida dedi-
cação aa-serviço publico....

Alglms Srs. Deputados:— Apoiados.

O Sr. Athaide:— ... S. Ex., querendo como descartar-sc
deste empregado, o mandou para uma sala deserta durante
mezes, e chamou para official de gabinete com exerciciode
secretario da provincia de facto, um seu primo ou parente,
o Sr. José Rodrigues, o qual já estava mais ou menos conci-
liado com o emprego de director do lyceo, e por conseguinte
do circulo litterario da capital.

Note a camara que tal era, e é o desprezo que o presi-
dente de Minas vota ás leis, que conservou essa accumulação
de vencimentos, pelo mesmo cofre, 8em interrupção dos ven-
cimentos do empregado que soffria a pena do degredo soli-

íario, naturalmente por não ser parente. Eu não traria este
facto ao conhecimento da camara, sn por ventura não im-

portasse elle um abuso revoltante, uma infracção da lei que

Sroliibe 
as aecumulações pela mesma repartição. O official

e gabinete eífectivo continuou ausente da secção, da qual
era o chefe, n'uma sala, 110 degredo, e assim A proporção
que o cofre soffria duas despezas por um só emprego, o ser-
viço publico e a secretaria soffrião a falta do empregado.

Note V. Ex., Sr. presidente, que o empregado, o official
de gabinete effeetivo, comprahendendo sua situação, consta

ue solicitára mais de uma ^ez a sua dispensa ou demissão
esse emprego; mas o Sr. Herculano, com a sua oonciliação

especial, conservou as honras ao Sr. Joaquim Mariano e o
proveito ao Sr. José Rodrigues, sou parente. Se eu quizesse
descer a empregados de menor catnegoria, muitos nomes
de parentes de S. Ex. serião reforidos.

listes dous factos bastarião para justificar as censuras

que estou dirigindo ao presidente da provincia do Minas.

O Sr. Viriato ' —Tenho pezarde não ter informações

para defender a administração do Sr. Penna.

O Sr. Athvide : — Estou citando nomes próprios e em-

pregos, assim tem V. Ex. muito panuo para mangas *e 
qui-

zer defender. Mas como dizia, penso que tenho referido fac-
tos sufHcientes 

para justificar as minhas censuras, e ao
mesmo tempo provar que o pensamento cardeal da adminis-
tração do Sr. Herculano consisti» em fazer a felicidade, em
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promover o arranjo e bem estar de seus parentes, de seus
favorito», tunigos o afilhados. (Nilo apoiados.) Perdflo-me, ó
minha opinião fundada nos factos ; o nobre deputado ha
do permittir que eu diga o que sinto, o que penso a respei-
to dessa administração.

O Sr. Penna não achava talentoso habilitações seoSo
nos feus parentes^ Outros actos da sua administração lião
encontrão explicação senão neste principio fixo e invariavel,
como vou provar com o seguinte:

Deu-se a vaga do escrivão do orpliãos da cidade de Ita-
bira.

O Su. Viriato dá um aparte.

O Sr. Athaide : —Ouça-me o nobre deputado, tenho cí-
tado nomes próprios do pessoas e lugares, para mostrar que
estou procedendo do boa fé, e com toda a justiça censurando.

O Sr. Viriato : — Digo que tenho pezar de não estar in-
formado para entrar na defesa da administração do
Sr. Penna.

O Sr. Athaide : — Mas ou ostou mostrando que não

procedo apaixonadamente, pois que, longe de lançar mão
de generalidades, estou referindo factos com suas circum-
stancias; ao nobre deputado, ou a quem quizer tomar a
defesa, cumpre provar que e6ses factos não se derão, que
taes indivíduos não existem, que não houve aecumulações.

Mas, dizia eu, deu-se a vaga de escrivão de orphãos da
cidade do Itabira, apresentárão se oito ou dez pretendeu-
tes ao lugar, e entre estes, homens pertencentes a um o
outro credo político, havia alguns de incontestável mere-
cimento, pelo menos quatro.

O Sr. \ aseoncellos vio-se mais ou menos embaraçado 110
provimento desto emprego, (jue ali é considerado importante
e lucrativo; sabia da aproximação do seu suecessor, e pois
deixou a apreciação, o direito de aquilatar o merecimento de
cada um dos pretendentes ao Sr. Penna, o qual pouco de-
pois de tomar conta da presidência nomeou um dos preten-
dentes. A respeito da preterição de um houve quem notasse
a injustiça, houve quem censurasse a nomeação feita com
tal preterição. E como justilicou-se o Sr. Penna? Nomeei,
disse elle, por que foi o ultimo pedido do meu sogro !

Já vê a camara que tenho mostrado que a administração
do Sr. Penna sóattendeu a um ou a outro partido, quando
isso estava nos interesses do partido crèado por S. Ex., isto
é, de seus parentes favoritos.

Um Sr. Debutado :—Quem foi o nomeado ?

O Sa. Atüaide :—O nobre deputado passou pola Itabira, e
portanto não pôde ignorar este .facto; é preciso que me
entenda, não censuro a escolha, censuro o motivo, censuro
a allogação de S. Ex., e deploro ia preterição de outrem,
que não teve por si empenhos.

Até aqui tenho apresentado uma pequena e resumida
noticia da conciliação na provincia do Minas; parece quo
devia p.1r termo á enumeração dos faetos, visto corpo, dos
que íicão relatados,_tè-se que muitas vozes bollos program-
mas, excidlentes princípios são executados de uma maneira
inconveniente, mui diversa daquella que deveria esperar o
paiz, a ptovincia, c mesmo o gabinete ; mas devendo pro-
var a procedencia dos meus recoios, referirei mais alguns
factos.

Por fallecimento do Sr. conego Bhering, tornando se vago
o lugar de secretario da provincia de Minas, passou a occu-
pa-lo interinamente o official maior da secretaria.

Pessoa» que julgo-as bem informadas dizem que o Sr.
Vasconcellos fôra ouvido a respeito da nom<-açf>o, note-so
qu£ » Sr. Vasconcellos estava de accordooom o ministe-
rio, c se havia mostrado muito conciliador naquella presi-
dencia; entretanto sua indicação não produzio effeito, por-
que o ministério tinha em vista remover para ali o tecre-
tario de outra provincia, empregado hábil, experimentada
em posições mais elevadas o natural de Minas.

Passárão-se mezes, c o Sr. Herculano tevo mais uma
occasião para sor injusto.

O Sr. Ferreira Penna disposto a encetar um plano espe-
ciai, djrigio-se ao governo imperial, qne aliás tinha intenção,

como já disse, do remover para aquella provincia o secre-
tario de uma outra, e assim não s6 saliir dadifliculdado da
nomeação sem offender a antigüidade do ofticial-maior,
liem a outros pretendentes, dirigio-se o Sr. Penna no go-
verno, digo, c prevalecendo-se não só de sua posição, mas
da figurada circumstancia de achar-se compromettido ,
taes expressões, taes meios empregou, que foi nomeado

7
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para secretario da província o Sr. Catão, sem duvida digno

dossahonra, mas....

UjiSr. Deputado : — Pessoa muito distineta.

O Sr. Atitude : — Já disse que fazendo estas observa-

ções, censurando as injustiças, os abusos praticados pela

presidência de Minas, não quero faltar a justiça a ninguém,

não desconheço que o Sr. Catão seja um empregado digno

de toda a consideração, do toda a deferencia._ Não só o Sr.

Catão, como muitos outros podião ser attendidos, c conci-

liados, sem se praticar injustiça, sem haver ^preterição 
do

direitos, sem manifestar-se que a conciliaçao não e mais

bug uma inversão. .
Sempre que qualquer acto possa ser explicado pela ilius

tração, pelos serviços prestados, pela aédicação, pela anti-

guidade, importa justiça, importa verdadeira conciliação ;

mas quando prescindo-se disto proefode-se em sentido op-

posto, dá-se lugar aos receios que nutro, pondo em duvida

a pratica da conciliação.
Reconheço que o Sr. Catão, como homem, é digno de es-

tima , igualmente como chefe de família e como Mineiro.

(Apoiados.) Mas a época era de conciliaçao ; o deverdo.br.

Penna era axecutar o programma do ministério , tornai

ama realidade aquillo que da tribuna se proclamara. Como

pois o Sr. Penna , deixando de attender aos merecimentos

reaes do Sr. official-maior da secretaria do governo Rodrigo

José Ferreira Bretas, liomem iliustrado, distineto deputa-

do provincial, empregado hábil, digno de toda a considera-

ção, ornado de qualidades não inferiores ás do br. Catao

(apoiados), faz questão da nomeação deste com preterição

daquelle ? Não era esta occasião azada para attender aos di-

reitos adquiridos desse honrado empregado , attender á suã

antigüidade, aos seus serviços, á sua posição ?

O Sr. Fausto : — Estava om seu direeto propondo a quem

julgasse conveniente.

Uma voz : — O lugar de secretario é de confiança.

O Sr. Athaide : — Mas que confiança, politica ?

Umv voz : — Sem duvida.

O Sr. Athaide : — Pois ha confiança quando tudo está

conciliado'!! Eis a razão, senhores, porque tenho receios

bem fundados de que a conciliação e concordia podem dege-

nerar.

Uma voz : — Além decoufiança tem outro motivo ano-

meação do Sr. Catão.

(lia outro aparte.)

O Sr. Atüaide : — O Sr. Catão não precisava do passar

por um tirocinio, por um predicamento supérfluo, podia ser

desde logo nomeado presidente de província, ha muitos

exemplos disto.
O que não posso deixar de censurar é que em nome da

conciliação se preterisse um empregado dedicado, honrado,

liei, leal, para com o governo.

O Sn. Fausto: — Não ha direito aaccesso neste caso.

O Sr. Athaide -. —Neste caso, digoeu, combinavão-so

direitos como que adquiridos. Bem sei que o lugar de se-

cretario é de confiança; mas, uma vez que todos inspi-

rão confiança em virtude da politica proclamada pelo mi-

nisterio , digo que era a occasião de mostrar-se que a conci-

liação, attendendo ao merecimento, á illustração, aos ser-

viçoa, ao principio do accesso (apoiados), apadrinhava se

com a justiça, procurando ser igual na sua applicaçao en-

tre os partidos.

O Sn. Fausto : —Não ha direito de accesso neste caso.

O Sr. Athaide : — A conciliação do favoritismo, Sr. pre-

sidente, em relação á província de Minas, nao se limitou a

isto, ainda oontinuou inconvenientemente a outros respeitos;

sabe Y. Ex. que tendo passado a novíssima lei eleitoral, e

com ella o principio das incompatibilidades, este principio,

applaudido por ambos 03 partidos politicos e pela conciliação,

devia ser tão respeitado quanto ia ser pela primeira vez

executada a nova lei; entretanto assim não aconteceu.

Não quero entrar agora na apreciação dos motivos que

determinarão a discussão e aceitação dessa lei. Direi sómen-

te que houve uma razão sufficiente para que essa dispo-

sição fosse adoptada, e essa razão não podia ser senão a pos-

sibilidade do abuses commettidos pelos empregados, que

prevalecendo-se dos cargos preparassem o campo eleitoral,

falseando assim o systema constitucional. Pois bem : o Sr.

Catão foi nomeado secretario da província por carta impe-
rial dirigida á presideneia, isto poucos mezes antes das elei-

ções primarias. Declaro á camara que não acho o Sr. Ca-
tão capaz de empregar a autoridade, e abusar do emprego

com o único iim de conseguir triumphos favoraveis á sua
candidatura. Confesso que não sei fiada de positivo do Sr.

Catão em relação ás eleições do districto de Baependy ;
mas não posso deixar de mencionar o ocorrido nas eleições

daquelle districto, occurrencias em que o Sr. Ilcrculano teve

uma parte mui notável.
Não sei se o Sr. Catão, como já disse, íez ou não jogar as

molas governativas; se tivesse de tirar illações dos^ actos

praticados, seria não a respeito delle mas a respeito dos

excessos praticados pelo Sr. Penna. O que me parece certo
é que o Sr. Penna preparou as eleições primarias do cir-
culo de Baependy no intuito de fazer eleger deputado o Sr»
Catão; e tanto que só depois de ter sabido da estatística elei-
toral das diversas freguezias, depois de ter entrado-na averi-

guação dos nomes proprios, e das Euas relações indivi-
duaes, solititou então a demissão do seu secretario ou da

presideneia, isto com estrondo tal que o governo imperial
não devia negar-se a essa demissão; porquanto, antes de

conseguida, notai bem, aenliores, os eleitores do districto
não sei por que, dirigirão uma mensagem, um nos abaixo
assignados, pedindo ao Sr. Catão que, mais ou menos, para
bem de todos, fizesse o sacrifício, soffresse a tortura, a

violência de vir para esta casa como deputado por aquelle

circulo! E quando os eleitores vião sua representação no

jornal, os empregados da secretaria do governo se desfa-

zião em expressões de sentimento pela ausência do seu

chefe, occasionada pela permanencia que devia ter nesta

camara.
Ora, os nobres deputados sabem quanto ó custoso,

quantos sacrificios, quantas diligencias se fazem para obter-

se um assento nesta casa. Portanto não será admiravel que
os eleitores daquelle circulo se dirigissem em taes term.s

ao Sr. Catão? E se a primeira autoridade da província teve

parte nisso, deixaria deliaver coacção moral? (Naoapoiados.)

O Sn. F. Octaviano : — Não se segue.

O Sn. Athaide: — Eu vou mostrar que o ultimo resul-

tado provou o contrario ; quero dizer, segundo estou per-
suadido, e fallando conscicnciosamente , essa mensagem

publicada no jornal da presidência não foi mais que uma....

Uma voz : — Patota.

O Sn. Atiiaidf. :—.... ou cousa semelhante, na qual foi

illaqueada a boa fé de alguém, mas descoberto o Sr. Penna

como Mentor. Eleitores,'aliás independentes, fizerão talvez

por condescendencia"um papel que, se não merece censura,

também não tem direito a elogio.

O Sn. Martimio Campos : —Os eleitores de Baependy não

precisão de defesa; o seu representante, que aqui está,

mostra a lealdade delles.

O Sn. Athaide : — Forão superiores aos manejos do Sr.

Ilerculano, obtendo a demissão do Sr. Catãó, e illudindo

assim o principio das incompatibilidades.

(lia um aparte.)

O Sr. Athaide : — Nem eu me estou encarregando dessa

defensa, porque os eloitores não precisão delia.

O certo é, senhoras, que os eleitores daquelle districto,

com a dignidade e independencia que lhes é própria, man-

dárão para aqui, não o Sr. Catão, mas o candidato que es-

colherão representante por Minas, que se acha ouvindo estas

palavras. Felizmente esses manejos, sem duvida impróprios

de uma presidência, não puderão aetuar sobre o espirito e

consciência dos eleitores daquelle circulo, que souberao a\a-

liar o alcance e a intenção com que o Sr. Herculano P™m°"

Vou e sanccionou essa apparatosa resposta dos empregados da

secretaria, na qual se authenticava a promessa 
doseleitores,

11a qual, como que se lhes lembrava não ser licito recuar

na candidatura do Sr. Catão. . ... _
Eis-ahi o modo por que foi entendida a conciliação na pro-

vincia de Minas ; eis-ahi o systema, a não intervenção elei-

toral observada pelo Sr. Penna ! Pergunto : estarão estes

factos de accordo com as vistas, com o programma do^mi-

nisterio que se retirou? Teria esse ministério a intenção, o

desejo do achar-se contrariado pelo Sr. Penna vendo-o

proceder em sentido diametralmente opposto á politica
adoptada?

Sr. presidente, eu devia terminar aqui o meu discurso:
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primeiro, porque não desejo fatigar a attenção dos nobres ¦

deputados ; segundo, porque sinto-me um tanto- f&tígado.

Peço porém á camara que tenha a bondado de me ouvir por
mais alguns instantes, ácerca de certos factos que julgo
importantes, c para os quaes cliamo a attenção do governo,
especialmente do nobre ministro da marinha, que se acha

presente. -
Não me referirei áquillo que diz respeito ímmediatamcnte

á eleição do 1MJ distrieto de Minas, por duas razões: 1»,

não ser a oceaiião opportuna; 2a, porque não quero occu-

par-mo de discussões que digão respeito no indivíduo que
ora tem a honra de oecupar a attenção da casa. E'assumpto

eleitoral mui importante, mas alheio e estranho á eleição

de Dezembro.
O Sr. Penna, depois de ter esgotado todos os meios á sua

disposição, eque humanamente podião ser empregados por
um presidente disposto a conseguir a eleição do um seu pa-
rente, cujo nome iigurava na chapa protegida, no meu mu-

nicipio, scrvindo-se do Sr. José Rodrigues Duarte, por meio

deste seu parente, official do gabinete, dirigio a cabala, e

ncoroçoou as animosidades no municipio de Úbá, que se não

fôra a moderação, a resignação dos homens importantes das

parochias que ficão ao norte, a desordem teria chegado ás
suas ultimas conseqüências. A final, até normas ou rascu-

nhos erão ministrados pelo ofúcial de gabinete de S. Ex.!_
Já vêm os nobres deputados que empregados tacs meios

não podião ser dispensadas as falsidades e calumnias; infe-

lizmente houve no município quem se prestasse a servir

como instrumento do Sr. Penna! Representações forão diri-

gidas ao governo relativamente á eleição de 7 de Setembro,

representações que se íossem apresentadas a qualquer sub-

delegado terião sido repellidas como injuriosas e indignas

de deferimento ; mas que fez o Sr. Iierculano ?

Guardou e emmaçou esses documentos, tanto mais do
seu agrado, quanto a linguagem grosseira, insolente e in-

juriosa correspondiüo aos .desejos da presidência, perante
quem erão atassalhadas a honra e a probidade da muitos
cidadãos honestos, que por seus serviços e por sua posição
social tinhão direito a ser melhor tratados.

Os juizes de paz da Gloria e de S. Sebastião defondêrão-se,
e repelliudo a insultuosa linguagem sustentárão a legiti-
midade dos actos que praticârão, com razões c documentos;
mas tudo foi calculadamento adiado pela presidencia.

Accumulados assim os elementos para a vingança, o Sr.
Hereulano calculou a. necessidade, a conveniência de adiar
essoacto do viohneia, esse acto arbitrario edespotico, para
as proximidades da abertura desta camara, na esperança do
influir no animo delia na verificação dos seus poderes.

Para justificar a minha censura permittão os nobres de-

putados que eu loia duas linha» da lei do 19 do Agosto
de 1846.

c Art. 118. O governo i competente para conhecer das

irregularidades commettidas nas eleições das camaras mu-

nicipaes e juizes de paz, e mandar reformar as que conti-

verem nullidade. Esta attribuição poderá ser provisória-
mente exercida pelos presidentes de proviucia, notê a cama-

ra, quando da demora possa resultar o inconveniente do não

entrarem em exercicio os novos eleitos, no dia designado pela
lei. »

A eleição teve lugar no dia 7 de Setembro proximo passa-
do, os eleitos devião entrar em exercicio no dia 7 de Ja-
neiro deste anno.

Já_ vê a camara que a lei pormitte sômente que a presi-
dencia da província possa annullar as eleições de juize3 de

paz 
e de vereadores, quando da demora possa seguir-se a

impossibilidade de entrarem era oxercicio no dia designado

Íjcla 

lei os novamente eleitos. O que fez porém o Sr. Hercu-
ana Ferreira Penna? Depois desses factos que acalmo de

referir, depoÍ3 de ter demittido opportunamente quantos po-
dião contrariar, seus plano3 na3 freguezias, embaraçou a

posse da nova camara municipal eleita, como já disse, em
Setembro de 1856, e só a 13 de Março do corrente anno foi

que o Sr. Hereulano Ferreira Penna, por uma portaria des-

potica, arbitraria, illegal e sem nexo, evidentemente contra-
ria á letra e ao espirito da lei, annullou us eleições da
freguezia da Gloria e de S. Sebastião dos AfHictos, para que
em ultimo resultado correspondessem ás suas vistas as elei-

çues de juizes de paz a que se deve proceder.
E pois, tendo a honra de dirigir-me ao nobre ministro

da marinha, chamo a attenção do governo sobre este facto,
esperando que declare á camara se está disposto a demittir
de si o direito de conhecer dessas nullidades; se está dis-
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posto a tolerar esses actos illegnes o arbitrarios do Sr. ller-

culano ; se está disposto a ver postergada uma disposição
clara e terminante da lei, se isso que o Sr. Hereulano pra-
ticou importa um abuso da conciliação, abuso da concor-
dia de que tanto se tem fallado.

Peço isto, porque me parece razoável; é uma rogativa que
faço. Se alei foi desprezada, conculcada mesmo; soo piesi-
dente de Minas excedeu a orbita de suas attribuições, inva-

dindo importantes attribuições pertencontes ao governo im-

perial, cumpre que sojão tomadas as ncccssarias providen-
oias; e, se por ventura o governo está disposto a tolerar isso,
desde já pergunto se cm sua consciência não vC* nesse facto
o estabelecimento de um tão perigoso precedente que pôde
ser fatal, que pôde áutorisar tudo, até mesmo conflictos e
resistências materiaes.

O Sr. F. Octavuno : — Essa camara está já funccio-

nando ?

O Sn. Atiiaide : — Está. A portaria da annullação é de

13 de Março!

O Sn. F. Octavu>o -. — Então o acto do Sr. Hereulano

foi approvado pelo governo.

O Sn. Mahtinho Campos : — Como devia ser com toda a

justiça ; o Sr. Iierculano não fez mais do quo annullar elei-

ções fraudulentas.

O Sr. Atiiaide :—A camara que aprecie, á vista da lei, a

procedencia dos princípios do nobre deputado, e a Relação
do seu aparto com o que estou dizendo quanto ao tempo.

Também chamo a attenção do governo , e especialmente
de um de seus distinetos membros, como 6 o nobre ministro
da marinha, para o seguinte :

O Sr. Catão, que era e é secretario da proviucia de Minas,
acaba de ser nomeado presidente do Espirito Santo, onde
sem duvida sua dedicação, sua boa vontade, e mesmo seu»
conhecimentos , hão de auxiliar efiícazmout? a administra-

ção, o que deve provavelmente importar a continuação de
S. Ex. na carreira administrativa ora encetada.

Desejo pois que o governo informo á camara o ao paiz,
se o lugar do secretario do governo do Mina» £ uma sino cura;

se ó um emprego que .não deve ser exercido senão por alguns

dias ; se deve ser o apanagio de um ou outro indivíduo feliz,

ou se o governo, ao contrario entendendo que o lugar de se-

cretario é indispensável para auxiliar a respectiva presiden-
cia, está disposto a nomear quem vá servir, ou finalmente

se pretende que esse cidadão, de corto modo preterido, essa

silenciosa victima da conciliação do Sr. Iierculano, con-

tinue a canegar com os trabalhos o ônus do emprego, á es-

pera de novas provações, isto é, á espera que volte ou ò pro-
prietario do lugar, ou alguém que em idênticas circum-
stanciaa possa contar com a protecção, com as boas graças
do Sr. Iierculano. Já disse que o ministério não podia pre-
ver quo tal fosso a justiça, tal a conciliação especial, que
infelizmente tenho demonstrado ter sido a que se applicou
na província de Minas.

Devo submetter á apreciação da camara dos Srs. deputa-
dos um outro facto, pois que, como já disso, tenho neces-

sidade de não circumscrever-me sftmente a observações

geraes. Não desejo ser tid* por leviano e injusto nas cen-

«uras. Se tenho a fortuna, a honra do dirigir-me á camara

dos Srs. deputados, por isso mesmo de\o ser exacto e posi-
tivo, citando os factos que autoiisão as censuras.

Clamando co1 tra os abusos do_Sr. Iierculano, perante a
camara, o paiz e a província deMinaS, ó preciso Que eu seja

razoavel e justo ; por conseguinte não devo omittir factos

que revelãò a extensão do arbítrio ostentado polo Sr. ller-

culano na sua presidencia de Minas.

Dando-se na província a substituição do chefe do polícia,
o que servia esse lugar 11a qualidade de juiz de direito de

uma das comarcas cuidou ao seu regresso, c muito autos

de chegar ali o Sr. Sampaib retirou-se da capital. Ante-

riormente a esto facto porém derão-so algumas occurreu-

cias que tomárão o Sr. Dr. Joaquim Ferreira Carneiro sus-

Íleito 

de menos condescendente para com o Sr. Ferreira
'enna.

O Sr. Madüreiua : — Está fallando sobre marinha?

O Sr. Atiiaide : — Estou imitando os^que me precederão.:
fallo da política em geral, e da conciliação do Sr. Hereulano

em particular. ......
Em consequencia da retirada do juiz de direito que servia

de chefe de policia, parece que na forma de nossas leis devia

ser chamado outro juiz de direito para servir interinamente
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até que chegasse o Sr. Sampaio ; mas não tendo sido cha-
mado paia esse serviço o juiz de direito mais proximo, que
era o de Marianna, na fôrma da lei e diversos avisos com-

petia o exercício de chefe de policia ao Sr. Dr. Carneiro,
como juiz municipal da capital da provincia. Pergunto eu,
seria essa a occasião opportuna para S. Ex, exercer uma
especie de vingança, lançando á margem um magistrado a

quem a lei chamava para o exercicio de chefe do policia ?

O Sr. Madtjbéira •—Deixo 
,.isso para a discussão dos

negócios da justiça.
O Sn. Paes Barreto : — São cousas que não têm ligação

alguma com a marinha.

O Sr. Atiuide : — Guardei muita cousa que tinha liga-

ção coih o voto de graças, mas a rolha decidio da questão;
portanto, agora que estou com a palavra, a camara ha de

permittir que, fundado nos precedentes, faça as observa-

ções e censuras que estou fazendo ao presidente de Minas,
e apresente os factos era que me baseio, factos contrários
{\ letra e espirito das leis, cuja guarda i\os é commettida.

Mas, arredado o juiz municipal da capital, a quem
a prcsidencia de Minas incumbio da autoridade de chefe
dc policia ?

A camara ha do admirar-se: incumbio ao delegado de

policia! O juiz municipal foi deixado á banda pela circum-
stailcia que referi; e aquelle delegado incumbido de enten-
tender-se, de sustentar correspondência activa com os

juizes de direito e promotores de todas as comarcas da pro-
vincia, foi incumbido por conseguinte de inspeccionar o
cumprimento dos deveres dessas autoridades, pois quo tudo
isso chama-se —expediente do chefe de policia.

Acaso o Sr. Herculano Ferreira Pena ignorava a lei a se-
melhante respeito ? Não, senhores ; S. Ex. procedeu assim

porque estava no proposito firme dc estabelecer uma adrai-
nistraçÃo sui gene ris, de hastear uma bandeira sua e sós ua,
que não tivesse relação nem com o ministério, nem com a
conciliação, nem com os partidos.

O Sn. MtRTiNHO Campos: —Por essa fôrma o nobre de-

putado justifica o Sr. Penna, mostra que não se interessava

por nenhuma das parcialidades.

O Sa. Athaide :—Desta fôrma digo eu o nobre deputado
mostra que está bem em dia com a lei de 3 de Dezembro !

O Sr. Martimio Campos :—Alei de 3 de Dezembro não
manda que o chefe de policia seja substituido pelo juiz mu-
nicipal.

O Sn. Arruine : — São decisões constantes de diversos
avisos a respeito.

O Sr. F. Octayiano :—Aqui 110 Rio de Janeiro é o delega-
do de policia, quando o j uiz municipal não é delegado de po-
licia.

O Sn. Athaiof. : —Em Minas tanto é o juiz municipal,

que até leigos têm sido chamados a exercer o lugar de chefe
de policia, por exemplo, o Sr. brigadeiro Manoel Alves. O
Sr. Ferreira Penna não devia incumbir o expediente da re-
partição da policia a um delegado, estando presente o juiz
municipal, que também é o 1° substituto do juiz de direito.

O Sr. F. Octati vivo : — Concordo, mas tem-se usado no
Ptio de Janeiro.

O Sn. Athaiue : — E' um abuso que deve cessar.

O Sr. F. OerfYiANO : —Concordo também nisso. O nobre
deputado já nos lembrou aquelle oíücial de gabinete accu-
mulando uma porção de ordenados, caso que também se dá
no Rio de Janeiro.

O Sr. Atiiaide : — Eu disse a principio, Sr. presidente,
que a administração do Sr. Penha era também desastrosa.
Com effeito, ou da parte de S. Ex. tem havido muita rela-
xação, ou S. Ex. deve confessar que é muito infeliz. Seja

pelo modo por que S. Ex. tem dirigido os negocios na pro-
vincia de Minas, ou seja por essa pouca confiança que ins-

pirão os homens quando não pertencem nem a crença nem
a lados políticos, ou emfim por alguma circumstancia oc-
culta e alheia a estas considerações, o certo é que sob a

presidencia do Sr. Herculano se tem dado desastres até en-
tão não conhecidos em Minas'.

O Sr. Alcantara Machado: —Não apoiado.

O Sr. Athaidk : — Descendo aos factos, o nobre deputado
estará em seu direito dizendo que elles não sa derão, e eu

estarei no meu referindo a data, ® anno em que esses factos
acontecerão.

Sr. presidente, em fins de Maio ou princípios de Junlio
pouco mais ou menos correrão boatos de que um grande
numero de criminosos, todoâ de homicídio, e existentes
em uma das enxovias da cadêa do Ouro-Preto, pretendião
evadir-se dessa prisão. O Sr. Penna, que aliás sabia desses
boatos, abservi.do nas bellas distracções de palacio, ena re-
dacção do seu periódico Bom Senso, do qual era corrector
de provas, não empregou aquella solicitude, aquelle zelo,
aquella actividade que era da sua obrigação; e o que
aconteceu foi que cinco dias depois todos es3e3 crimino-
sos se evadirão das 6 para as 7 horas da noite.

O Sn. Martimio Campos :— E' um facto quo pôde aconte-
cer sem que alguém tenha culpa.

O Sr. Atüaide :~E' verdade; mas na questão vertente, se
o Sr. Herculano tivesse attendido ás denuncias e represen-
tações que particularmente se lhe dirigirão, como consta
naquella cidade, a fuga desses presos tavez se não désse.

O Sr. Martimio Campos :—Já tem acontecido factos iden-
ticos em outras presidências.

O Sr. Athaiue: — Mas essas presidências não tiverão
denuncias, e portanto nao podiao providenciar para que
taes factos não se dessem ; para o nobre deputado ser justo
não deve julgar e decidir de questões á priori ; onça me
primeiramente e espere pela conclusão. O Sr. Herculano
teve quem lhe communicasse a noticia divulgada de achar-
se preparada uma tentiva de fuga da cadèa, e qual a inten-

ção dos presos ; S. Ex. não fez caso destas denuncias indi-
rectas, não deu providencia alguma.

O Sn. Martimio Campos : — Isso corria mais especial-
mente por conta do chefe de policia.

O Sr. Atiiaide : — Corria por contada primeira autori-
dade da provincia, a quem estou censurando, porque sendo
ella encarregada da suprema administração provincial, sen-
do responsável pela tranquillidade publica, pela segurança
da vida e propriedade dos cidadãos, em vez de dar as neces-
sarias providencias preventivas, occupava-se de círculos, de
eleições, etc., etc.

Se eu descesse ao chefe de policia, delegados e subdele-

gados, os nobres deputados dirião que estava tratando de
questões pequeninas, de miudezas menos próprias da ca-
mara ; assim, pois, hão de permittir que me occupe do
presidente da provincia, porque, delegado de um gabinete
que havia proclamado a conciliação e progresso reflcctido,
eu estou mostrando qual foi o progresso c a conciliação que
teve lugar na provincia de Minas.

Deu-se esto facto, mas o que constituo o principal objecto
da minha censura ê o seguinte: esses criminosos, que têm

por assim dizer diminuido a especie humana naquella pro-
vincia, evadirâo-se da cadêa ás 7 horas da noite ; entretanto
sô dia seguinte ás 7 horas é que se tocou a rebate, c se fez
então muito barulho, isto é, quar\doos fugitivos já devião
estar fôra de todo o periga ! fóra do alcance das diligencias
da policia, e com 12 horas de avanço em marcha; o que pro-
va não ter havido da parte de S. Ex. o menor cuidado, a
mais pequena providencia para que semelhante aconteci-
mento não fosse rcalisado.

Entretanto S. Ex. prestava toda sua attenção, redigindo
e corrigindo provas da folha a que me referi ha pouco ; toda
a actividade em colligir documentos encommejidados, em
mandar para esta camara primeiras e segundas vias das inju-
riosas representações sobre eleições do 19° districto, algu-
mas rascunhadas no palacio, omittmdo eoccultando outros

papeis porém, no intuito de arrastrar a camara á annulla-

ção daquella eleição,como se o procedimento de S. Ex.,con-
trario á expressa determinação da lei, pudessem servir de
norma !

Apenas verificada a fuga desses presos S. Ex. devia im-

mediatamente empregar medidas energicas para a captura

desses criminosos, e não deixar só aos cuidados dos subde-

legados, que não têm forças á sua disposição, nem os re-
cursos indispensáveis a essas diligencias.

O nobre deputado sem duvida sabe que a fuga desses cri-

minosos trouxe em resultado os ferimentos e tentativas de
morte que têm tido lugar nos repontros com as escoltas,

em um dos quaes foi ferido o official do corpo de policia, e

juntamente alguns soldados doseu commando. S. Ex., que
era fácil cm dar ordenança a mesarios eleitoraes, que envia-
va duase tres paradas com demissões, S. Ex. deixou de em-
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regar convenientes diligencias para a prisão dos evadidos
a cadêa, entre os quaes figura o celebre Veneno !
Pelo lado administrativo, S. Ex. houve-se qpm uma indo-

lencia inqualilicavel; e como não devo circumscrnver-me ás
simples observações, vou fazer uma synopses dos factos.

Sabe V. Ex.,' Sr. presidente, que a província de Minas

tem dispendido com a estrada do Parabybuna cerca de

2,000:000ü; sabe que cm um tempo em que os braços vão

sendo ceifados pela morte (falio dos braços dedicadas íi agri-

cultura, uma das fontes prineipaes da nossa riqueza), é de
toda a conveniência, <5 mesme uma necessidade continuar
com os trabalhos relativos ás vias de communicação; V.
Ex. sabe que ainda não houve presidente algum na pro-
vincia de Minns que deixasse de lançar uma pedra, por assim
dizer, na construcção dessa estrada, que deixasse deconsig-
nar alguma cousa que attestasse a todo o tompo a sua boa
vontade.

Nesses principios o Sr. Vasconcelos ordenou a construc

ção dü uma estrada qu«, partindo da capital da provincia e

passando nas proximidades de Itatiaia, fosse ter a Ouro-
branco, o dalii em continuação progredisso até unir-áe á
estrada feita até Barbacena, e que se denomina do Parahy-
bunn, a qual deve communicar a provincia do Rio tle Ja-
neiro com a de Minas mediante rodagem, e no futuro ligar
o Serro Minas Novas, c mesmo ir até ligar-se á estrada o
navegação do rio Jequitinhonha, auxiliando o commercio
reciproco entre a provincia de Minas e a provincia da Bahia.

Não sei as razõ js que determiiiárão a alguns Srs. deputa-
dos provinciaes a censurarem a administração do Sr. Vas-
conceilos por esta medida ; eu ouvi essas censuras na as-
sembléa daquella provincia , e também ouvi a defensa na
mesma occasião feita por outros senhores que esta vão pre-
sentes, e mais ou menos em dia com as vistas do nobre ex-

presidente daquella provincia.
Da defesa feita áquella admiuinistração conclui que os

factos, os abusos attribuidos ao Sr. Vasconcellos não estavíío
líquidos e averiguados; e pois aguardei as providencias do
Sr. Herculano, que não devia deixar <ie proceder activa e

prudentemente cm um negocio que ao mesmo tempo affec-
tava bs prineipaes interesses da provincia, e o credito da
administração do Sr. Vasconcellos; mas o que fez o Sr.
Herculano? Interrompeu os trabalhos da estrada, suspen-
deu a continuação da obra, e só muito depois mandou
examina-la por engenheiros. Mezes, annos, se forão pas-
sando, e sem que se justificassem os clamores levan-
tados-na assembléa, ou se mostrasse a improoedencia dei-
les pela justificação da presidência do Sr. Vasconcellos,
a provincia achou -se sem a estrada de Itatiaia, sem a da
serra de D. Vicencia, sem o dinheiro nellas despendido,
csem adiantar o passo em auxilio da estrada do Parabybu-
na, a cargo da companhia União e Industria, que por ulti-
mo também foi victima da inércia do Sr. Herculano, na

pretenção do minimo de interesse.

Suppondo que o Sr. Herculano procedeu dc boa fé, sus-

pendendo todos os trabalhos da. estrada, fazendo retirar um

grande numero de trabalhadores e empreiteiros, mandando
retirar todos os elementos de continuação dessa obra, o que
importou um prejuizo, um atraso dos melhoramentos da
provincia, um estremecimento na fé dos contractos, e um
niterregno esteril que tarde serã preenchido ou compensa-
do, pergunto: por que razão S Ex. deixou de procurar jus-
tiíicar esse seu neto de suspensão das obras da entrada?
Acaso o silencio, o mysterio importava indemnisar os cofres
provinciaes das dezenas do cont.is ali despendidas? Se o Sr.
Herculano procedeu em regra, que obstaonloachou em ser
franco, levando ao conhecimento da provincia as razões em
que se fundára para assim proceder?

Senhores, até hoje nada ha de positivo e terminante, o
deste procedimento sou obrigado a coNcluir do seguinte
modo : < Ou o Sr. Vasconcellos tem necessidade dejusti-
ficar o acto de mandar abrir aqudla estrada deixando inu-
tilisada a estrada da serra de 1), Vicencia, visto como o pro-
cedimento do Sr. Herculano importa 6 reconhecimento da
procedencia das accusações feitas na nssembléa provincial,
ou o Sr. Herculano aproveitando-se dessa circumsancia,
sem reflectir, sem atteader ao alcance das suas ordens, pro-
curou imprimir no acto do Sr. Vasconcellos um caracter
de erro ou irreflexão ordenando uma obra inútil ou desne-
cessaria, que devia custar á provincia de Minas centenas
de contos de réis. >

Eu pois, aproveitando esta occasião que me parece oppor-
tuna, peço, e espero que o Sr. Vasconcellos explique este

facto. de modo a satisfazer o publico, e aos que defenderão
a S. Ex., ou que, assumindo toda a responsabilidade da sua
deliberação mandando dispeuder esses dinheiro» na abertura
da nova estrada para o Ouro Branco, mostre que o erro não
esteve na direcç to, nos exames, na construcção, mas sim na
suspensão, no abandono, de obras que apenas chcgavão ao
meio ; mas sim na qrdom do Sr. Herculano. Tal tem sido a
conciliação executada naquella provincia pelo delegado do
governo imperial contra todos os interesses, que até nas
obras publicas nota-se reacyuo, mesmo naquillo era que con-
cordão os partidos, çor 

exemplo estradas.
A conciliação do Sr. Ilerculauo tem po» base a afilhada-

gem, o nepotismo.

U)u voz : —listamos na diícuísão da fixação das forças
de mar.

O Sn. Athaiih: : — Sei; mas trata-se do 1» artigo da pro-
posta, e alii tem sido o estylo discutir-se a politica j»cral.

Sr. presidente, igual procedimento teve o Sr. Herculano
a respeito da estrada que, partindo da capital da provincia'
se dirige íi cidade de Campos da provincia do Rio d.; Janeiro.
S. Ex. não pôde ignorar quo dessa estrada dependem os in-
teresses agricolas do provincia de Minas ; pois que por cila
verifiça-?e a exportação dos generos produzidos em uma
zona de 60 léguas do comprimento sobre 30 de largura.

A asseinbléa provincial em 1853 votou uma quantia
para melhoramento desta estra la ; em 185K rervtio esta
mesma quantia, e muitas vezes pela discussão reeomm: ndou
e fez sentir a S. l<x. a necessidnde dc empregar todos os
meios afim de melhorar a mesma estrada, isto principal-
mente para estreitar as relações com o município do Campe s
cuja reciprocidade do interesses com os municípios de
Minns não é objecto de duvida; c mesmo para fazer con-
vergir a exportação para essa e-trada, em que uma recebe-
doria na extrema aliance arreíadação dos impostos da pro-vincia sem occhsionar os vexames que a provincia do Rio de
Janeiro pôde soffrer com a recobedoria por falta da estrada ;
finalmente, porque na época em que nos achamos não é
dado a administração alguma recuar ante os -acri,:cios ten-
dentes a melhorar as vias do communicação. (Apniadot.)

Sr. presidente, muitas outras cousideraçõe* pretendia fa-
zer, mas devo agora circurnscrever mo tão. sóm oito li ma-
teiiaem discussão. Chamo a attençâo do nobre ministro da
marinha para o estado da barra do rioPflrahyba. S. Ex.
não 

pôde 
ignorar que uma grande parto do commercio da

provincia de Minas, tanto do norte como de léste, e alguma
parte que se demora ao sul' dos municípios de Marianna,
Ubâ, Pomba o Lcopoldina, como as freguezias do Ponta
Nova, Abre Campo, Anta, S. S-Wtião, llliã, Pomba, etc.,
faz todo o seu commercio por Campos, seguindo as cs-
tradas prineipaes que sc dirigem a S. Kidelis, o pontonavegável mais alto quo tom o rio Parahyha ; S. Ex. não
pódo ignorar que neste porto aetualmento aô toca um uni-
co barco a vapor, pelo quo não podendo este prestar-so ao
transporte dos immensos objectos quo cão exportados da
provincia de Minas, dã lu^ar a que fiquem elles ali para-
dos por muitos dias, e assim ro arruinam, se depreciem
na qualldado, e muitas vezes dimimião na quantidade.

Dir-se-ha que este inal poderia ser obviado se os barcos A
vela ou a remos podem encarregar-se des.^ serviço; mas
eu responderei que tul é o estado da barra, tal o estado do
rio, desde a cidade até S. João da Barra, que os barcos não
podem transitar sem perigo e imminentc ri-co, pela incons-
tancia dos canaes formados por bancadas do nrt*a, O molho-
ramento da navegação do rio Parahyba até (•". Fidelis, iute-
ressando direetamente no municipo de Campos, indirecta-
mente muito interessa áqucll;i parte da provincia de Minas.

Espero pois que o nobre ministro, tendo em consideração
este meu pedido, consulte os meios de que dispõe, a ver se
será possível tentar qualquer diligencia, ou emlim projeo-
tar-so algum melhoramento que auxilie a navegação do rio,
ao menos na parte que não ofloreco impossibilidade.

Igualmente chamo a atteiição do nobre ministro para o
estado da barra de Itabapoama. Sabe S. Ex. que são ex-

portados para ali alguns gêneros de proáucção mineira
cultivados no valle do rio Preto, S. João o Alto Carangolla,

porto este que é preferido por sua bondade navegável; en-
tretanto que pequenos óbices têm interrompido sua nave-

gacão livre.
Igual pedido faço a respeito da navegação da barra e rio

do ltapemirim,afim de facilitar-se a exportação dos generos
da provincia de Minas que ali vão ter.

Os melhoramentos que reclamo aproveitão íts provincial

s
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de Minas, do Rio de Janeiro, e do Espirito Santo; por con-
seguinte são de uma utilidade quasi geral.

Se para entes melhoramentos S. Ex, entende que são in-
dispensáveis autorisações especiae*, estou pronto a votar por
ellas.

Fallando nisto, não posso dispensar-me de fazer alguns
reparos e obervações sobre um outro objeeto. Consta-me

que no districto que eompreliende a barra de Itababapoama
existe um empregado militar, istoé, um militar de lu linha
encarregado da policia do porto ou cousa semelhante.

Ora, parecendo-me que a obediencia militar não está
muito de necordofcom o espirito de independência e de jus-
tiça que deve ter a autoridade encarregada de instruir os

processos [apoiados), eu quizera saber se não conviria antes
algum outro expediente.

Faço estas observações, porque parece-me que tendo-se
chegado a uma época em que se deve procurar dispensar
as excepções, a dar-se o que referi, cumpre remedia-la.
Tendo mostrado a principio que muitos programmas não

passarão de palavras desmentidas na pratica ; tendo mos-
trado que a própria politica de conciliação do ministério que
se retirou foi inteiramente falseada pelo Sr. Ilerculano;

julgo haver justificado meus receios na actualidade, entre -

tanto faço votos para que me engane nisto.
Não continuarei, Sr. presidente, porque não devo abusar

da paciência da camara, e porque sinto-me necessitado de
algum repouso. Peço desculpa aos nobres deputados, se por
ventura de qualquer modo os offendi, se no correr do meu
discurso empreguei alguma palavra inconveniente, ou que
os offenda, desde já dou-a como retirada, porque não é
minha intenção offender a pessoa alguma, nem mesmo a
empregados públicos , ainda tendo decensura-los. (Muito
bem.)

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia levanta-se a sessão.

Pies:»fio cisi 125 «le cvtasiSio*

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY.

Soni iRio.— E r pedi ente.. —Apresentação (le projectos. Obser-
vaçbes do Sr. Pereira Pinto.— Ordem do dia.— C reação de
collcyios eleitoraes. Discursos dos Sr*. Luiz Carlos, Alcan-
tara Machado, Mar Unho Campos, e Paranaguá. Votação.—
Fi vaçúo da força naval. Discursos doi Srs. Seryio de Macedo
e Alcantara Hlachado.

A' hora do costume, feita a chamada, e ae)iando-se pro-sentes os Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto, J. Mar-
condes, Pereira Pinto, Salathiel, Machado, Cerqueira Leite,
Cunha Mattos, VillelaTavares. Iiermogenes, Costa Pinto,
Bulcão, Sá e Albuquerque, Athaide, Gonçalves da Silva,
Salles, Luiz Carlos, Souza Leão, Cândido Mendes, Silvino Ca-
valcanti. Silveira Lobo, Franco de Almeida, Domingues, Ser-
gio de Macedo, Bezerra Cavalcanti, Pedreira, Mendes da Cos-
ta. Silva Miranda, Paiva, Benevides, Castello Branco,
Almeida Pereira, Nebíàs, ISorges Fortes, Fiusa. Belfort, Pa-
ranaguá, Martinho Campos, César, baião de Camaragibe,
Pego Barros, André Bastos, Pinto Lima, Madureira, Cyrillo,
Gavião Peixoto, Ferraz da Luz, Alcantara Machado, Delüno
de Almeida, Peixoto de Azevedo, Pinto de Campos, Jacintlio
de Mendonça, Dias Vieira, barão de Mauá, Augusto Chav s.
Torres-Homem, Bretas, Fausto do Aguiar, Tobias Leito,
¦Monteiro de Barros, e Barros Pimentel, abre-se a sessão.

Comparecem depois de aberta a sessão oa Srs. Pereira
1 ranço. Serra Carneiro, Rodrigues dos Santos, Araújo Jor-
ge, Fernandes da Cunha, Antunes do Campos, Costa Mo-
«ira, Calheircn, Santa Cruz, Augusto de Oliveira, Toscano
Barreto, Flavio Clementino,Bello, Carrão, Dantas, Ferreira
de Aguiar, Aragào e Mello, Pederneiras, Sampaio Vianna,
barao de 1 orto-Alegre, Tobias de Aguiar, Henriques, F.
Octaviano, Jaguaribe, Nabuco, Cunha Figueiredo, Para-
nhos, Augusto Corrêa, barão de S. Hento, Coelho de Castro,
\ iriato, Paulino, Araújo Lima, Diogo Velho, Brandão,
Gomes de Souza, Fernandes Vieira, Lima e Silva.

Falta, por achar-se incommodíkio, o Sr. Francisco
, Campos.

Lida a acta da sessão antecedente, <5 approvada.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Um officio do ministério do império, communieando que
S. M. I. digna-se receber sabbado 20 do corrente, pela uma
horto da tarde, no paço da cidade, a deputação desta angus-
tít camara que tem de apresentar a resposta á falia do thro-
no.—Fica a camara inteirada.

Outro do ministério da guerra, communieando que se
exigirão informações da presidencia de Pernambuco sobre a
representação de Christovão Starr e C.—Fica a camara in-
teirada.

Uma representação da camara municipal de Minas No-
vas, pedindo a adopção de um projeeto que crea uma pro-
vincia ao norte da de Minas.— A* commissão de estatística,

_ Um requerimento de João Caetano dos Santos, empresa-
rio do theatró de S. Pedro de Alcantara, pedindo a proroga-
ção por seis annos da graça que lhe foi concedida pelo de-
creto de 20 de Acosto do 1853, e que tem de findar em 15 de
Setembro de 1859.—A' commissão de fazenda.

E' lido, julgado objeeto de deliberação e vai a imprimir o
seguinte parecer :

A commissão de pensões e ordenados examinou com a
devida attenção o incluso decreto do governo imperial de 20
de Abril de Í855, pelo qual fora elevado a 1:000& o ordenado
de 720{j com que havia sido aposentado por decreto de 20 de
Agosto de 1853, o juiz de direito Luiz Paulino da Costa Lo-
bo, quedepois exerceu a magistratura por 12 annos. 9 me-
zes e 19 dias, segundo os esclarecimentos fornecidos pelo
supremo tribunal de justiça, viera a perder a vista inteira-
mente, ficando assim impossibilitado de continuar a prestar
serviços ao Estado, o de applicar-se a outro gênero de vida

que pudesse garantir-lhe os meios de decente subsistência, a

que sua posição é antigos hábitos lhe davão direito ; e con-
siderando attendiveis essas razões, e as mais que lúcida-
mente seachão expostas no parecer juntoda secção de jus-
tiça do conselho de estado que serviria de base ao menciona-
do decreto, è de parecer que pelos meios do estylo se appro-
ve o seguinte projeeto :

A asst-mbléa geral legislativa resolve :
c'Art. l.o Fica approvado o decreto de 20 de Abril

de 1855 que elevou a 1:000$ o ordenado de 720$000 com

que fora aposentado o juiz de direito Luiz Paulino da
Costa Lobo, comprchendida náquella quantia a pensão de
600S concedida por decreto de 13 de Maio de 1841, na con-
formidade da resolução n. 802, de l(i doOutubro de 1854,

que approvàra a referida aposentadoria.
Art. 2.» Revogão-se as disposições em contrario.
Sala das commssões da camara dos deputados,18 de Ju-

nho de 1857. — L. A Pereira Franco. —Francisco da Serra
Carneiro.—José de Barros Pimentel. >

APRESENTAÇXO DE projectos e indicações»

O Sn. Hermocenes : — Sr. presidente, pedi a palavra para
offerecer á consideração da casa um projeeto alterando a
divisão do 10o districto eleitoral da província de Minas
Geraes, que mando ã mesa. Não o motivo, aguardando a
discussão para expôr á camara a justiça e a conveniência da
matéria contida no mesmo projeeto.

L6-se, é julgada objeeto de deliberação, e vai a imprimir

para entrar ua ordem dos trabalhos, o seguinte projeeto :

« A assombléa geral legislativa resolve :
« Artigo único. O 10o districto eleitoral da província'rle

Minas Geraes, que tem por cabeça a cidade de Uberaba,
fica dividido em mais um segundo collegio, comprehendo
este as freguezias do Araxá, Desemboque, eS Francisco

das Chagas do Campo Grande, o qual se reunirá na matriz
da villa do Araxá ; ficando para este effeito revogadas as
disposições em centtario.

Paço da camara dos deputados, 19 de Junho do 1857—
Brunswick. »

O Sr. Pereira Pinto : — Levanto-me para ofTerecer á
consideração da casa um projeeto cujo fim é autorisar o

governo a fazer extensivo á província do Espirito Santo o
beneficio da navegação a vapor. (Apoiados.)

Sr. presidente, não enxergo o motivo por que sempre

que se tem contractado com a companhia de Paquetes a
navegação a vapor para o norte do império tem-se excluído
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desse beneficio a província que tenho a honra de represen-

tar. Explico esse íacto pela pouca attonçfio com que ató o

presente, e segundo já o disso nesta casa, íc tom olhado

para essa parto do paiz.
Quando em o anuo passado, ou ante-passado se celebrou

o ultime contracto com aquella companhia, lembro-mo que
houve a pretenção de esbulhar-se também das vantagens

da navegação a vapor as províncias do Rio Grande do Norte,

e da Parahyba; felizmente porém paraessas províncias ellas

possuião neste recinto representantes que bem comprehon-

dêrão sua missão, os quaes tenazmente so oppuzctüo a se-

melhante tentativa, o então força foi delia ceder, licando as

ditas provincias mantidas na posse da referida navegação.

A razão que se allegava para exclui-las do citado bene-

ficio era o míio estado de suas barras, mas nem esta causa

pôde ser plausivelmente exliibida em referencia ao Espirito

Santo, cujo porto, como bem o sabem quantos têm corífte-
cimeuto daquella província, é de franco aceesso, muito

commodo.e vasto, proporcionando assim toda a facilidade

á entrada e sabida dos navios, que ali acliõo igualmente se-

guro ancoradouro.
Está ella portanto no caso de gozar do beneficio que até

o presente lhe tem sido negado.
Não procede da mesma forma qualquer objecção tirada

das despezas que resultarião d'ahi aos cofres do Estado;

porque essa razão não deve prevalecer para que continue a
respeito da província do Espirito Santo uma exccpção no
meu entender odiosa. E tanto menos procederia, quando
as rendas publicas têm consideravelmente augmentado.

Se á província de que sou representante se tivesse pro-
porciopado lia mais tempo a navegação a vapor, estou corto
de que o seu estado teria muito mais prospero do que o ô
actualmente, e mais rápido teria sido o desenvolvimento
dos elementos do riqueza que possuo, como tem acontecido
com outras provincias, como Alagoas, Parahyba e Rio-
Grande do Norte, etc.

A necessidade da navegação a vapor para a província do

qqe trato tem sido reconhecida por todos os pi esidentes que a
têm administrado ; notavelmente pelo que ha pouco tempo
ali esteve o honrado c intelligente Sr. Dr. Fernandes de
Barros, o qual no seu bem elaborado relatorio assim se
exprime:

« E' para sentir-se que não exista ainda uma navegação

por vapor entre todos os portos da província ; pois te ella
existisse, estendida até Caravellas e para o liio de Janeiro,
tenho a convicção de que* a província adquiria um gran-
dissimo impulso, visto que por uma cruel fatalidade não
podem aqui tocar os vapores da companhia dos paquetes do
norte.

Portanto, Sr. presidente, penso que o projecto quç vou
submetter A consideração da camara ha de merecer a sua
acquiescencia ; e desdo já agradeço aos nobres deputados

que o honrárão com sua assignatura nas vistas de auxiliar
desta maneira os interesses da província do Espirito Santo.
Este facto convencerá áquella província de que se nosto te-
cinto possue ura representante dotado de pouco merecimen-
to (não apoiados), pôde desde já contar com o concurso e au-
xilio dos demais representantes da nação. (Apoiados.)

Lê-se, <5 julgado objectode deliberação, e vai a imprimir

para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte projecto :

_ 
« Art. 1.° Fica o governo autorisado a estender o benefi-

cio da navegação a vapor para o Norte ao porto da Victo-
ria, província do Espirito Santo, onde deveráô os paquetes
da companhia tocar na ida e na volta de suas via genst.

« Art. 2.» Para sor levado a effeito o disposto 
"no 

artigo
antecedente, fica igualmente o governo autorisado a lazer
as necessarias alterações no contracto celebrado com a res-

pectiva companhia, indemnisando-a convcnientemoute pela
nova condição da escala dos vapores no porto da Vlctoria.

c Art. 3.° Ficão revogadas as leis em contrario.
« S. R.—Paço da camara, 19 do Junho de 1857.— Anto-

nio Pereira Pinto.—F. A. da Silva Campos.—P. de A, Cer-

queira Leite.—M. Dantas.—DiasVieira. — J. Marcondes.—Luiz
Carlos.—J. B.Madureira.—A.C.da Cruz Machado.—./. J. pa.
checo—Fernandes da Cunha.—J. J. Landulpho Medrado.—SU
Beneuides.— Almeida Pereira.— Cândido Mendes de Almeida.
—Silvino Cavalcanti cie Albuqwrque. — Barros Pimentel
SalatlUel.—Villela Tavares.—Oliveira Bello.—Gavião Pei.ro-
lo.—Jacintho de Mendonça.—J. da Silva Carrão.—Rodrigues
dos Santos.—Antunes de Campos.—F. C. Brandão.—Bezerra
Cavalcanti,—Silveira Lobo.—Borges Fortes,—Aragio e Mello,

—Salles'Torrcs-Uomrm.— Pinto Uma,- Tonem,o Barreto.
Gomes de Souza. — Martinho Campos.— Tolhia? de Af/uiar.
liarão de Porto Alegre. — Alcantara Machado.—Pci.ooto de
Azevedo.j-Cesar.

Lê-se também, <5 julgado pbjecto de dol ibera ç~o, e vai
a imprimir para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte
projecto :

< A assembléa geral legislativa resolve;
« K' couceiK.lo A associação de caridade de-ta cúrte o

beneticio de 4 loterias, que serão extrahidas scuudo o pia-
no adoptado para as quo são destinadas aos ostabelepimen-
tos de caridade.

« Paçp da camara, 17 de Junho do 1C37.  Paes Bar-
reto, »

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

Entra em 1* discussão o sogninte projecto n. 9 desto
anno :

« Artigo único. O 8°distiicto eleitoral da província de Mi-
nas üeraes terá um quarto eollegio eloitoral, funccionará
na igreja matriz da villa de S. Romão, e será formado dos
eleitores da mesma villa e dos da freguezia da Barra do Rio
das Velhas, ficando revogadas as disposições em contrario.»

E' approvado sem debate para passar á 2a discussão. •

O Sb. Luiz Caiu.os : — Sr. presidente, sendo simplos e do
pura intuição o objecto de quo trata a resolução quo se
acaba de votar, eu me animo a pedir a complacência da ca-
mara dos Srs. deputados para que permitta quo entro ella
já em segunda discussão, dispensando para esse effeito o
respectivo interstício ; rqqueiro pois a V. Ex. se di^ne de
consultar a camara. °

Consultada a camara, e decidindo ollaauírmativamente
entra o projecto em segunda discussão.

O Sn. Luiz Carlos :—Sr. presidente, agradecendo a esta
augusta camara a acquiescencia que deu ao meu pedido, vou
ter a houra de mandar á mesa uma emenda, para sercon-
junetamente tomada em consideração.

Senhores, a utilidade da medida proposta funda-se na
grande distancia em que se acha a villa de S. Romão da
villa .Januaria , séde actual do eollegio eleitoral. Esta
distancia, e os máos caminhos, constituem um embaraço
material para o comparecimento dos eleitores, especialmen-
te se attender-se que, sendo as eleições quatriennaes feitas
em época asada ao desenvolvimento de febres paludosas portoda a margem do Rio deS. Francisco, essa cireumstancia
concorre^ poderosamente para aggravar aquelle inconve-
niente. Faiportaes razões que tive recommendação do cor-
po eleitoral do S. Romão para solicitar do corpo legislativo a
approvação da medida proposta.

Posteriorvnonto porém á apresentação do projocto foi
presente a esta augusta camara uma representarão da ca-
mara municipal de S. Romão, na qual pede a creação ali do
ura eollegio eleitoral, formado pelos eleitores da \illa cda
Barra do Rio das Velhas, e os de Morrínhos de Patacatil
freguezia esta que fica proximaávilla, e cujos eleitores sem-
pro ahi votuvão. Em satisfação pois nos desejo.- manifes-
tados pelos habitantes de S. Romão, tenho* houra de offõ-
recer a seguinte emenda.

Lê-se e apoia-se a seguinte emenda :

« Depois das palavras 
— o Barra do Rio d .s Velhas 

accrcscente-se — e Morrinhos de Paracatú. >

O Sn. Ai.cV^tauí Machado : — Entendo, Sr. presidente
que o projecto cm discussão é do surnma e grave importan-
cia, c que o nobre deputado não apresentou razões que jus-
tifiquem a necessidade de se fazer no 8o di^tricto eleitoral
da província do Minas a alteraçã» quo pretendo ; o não se
limitando o nobre deputado a augmentaro 8» districto elei-
torrl de Minas com mais um eollegio, cuja ncceslidado não
foi de fôrma alguma demonstrada, 

quer ainda ir bnlir oni
Morrinlios deParacatu, pertencente a um dietricto eloitoral
muito diverso!

Sr. presidente, esta matéria ó, como disse-, grave e impor-
tante ; conforme^ o que dispòo a lei de 19 <í« Setembrp de
18õ6, se deve evitar a multiplicidade decollegios, e só em
casos muito particulares podem clles ser creados. O gover-
no, autorisado pela lei já citada, quando fez a divisão dos
diatrictos eleitoraes procedeu a acurado exame, deu-se a
sérios estudos, consultou todas as conveniências, ouvio as
camarasmuuicipaes, munio-sede todos os esclarecimentos,
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e só (lepoisde ter por muito tempo pesado todo este negocio

é que fez a divisão das províncias em círculos, como deter-

minava a lei já dita de 19 de Setembro.

O Sr. Luiz C irlos : — Resta provar que estudasse.

O Su. Alcantara Machado : — Portanto entendo, Sr.

presidente, que não se deve fazer essa alteração sem um

motivo pilpitante.
O único fundamento apresentado, Sr presidente, em

apoio do projecto e da emenda é uma representação da ca-
xnara municipal de S. Ilomão; mas não ha representação das
outras municipalidades de que se compõe o 8o districto
eleitoral, como sejão Formigas, Salgado, etc. ; não temos
informação alguma do governo a tal respeito. Ainda ha

muito pouco tempo essa lei passou, não se fez ainda uma

experieucia suííiciente, não têm appavecido queixas.

O Sr. Silveira Lobo : — Queixas tem havido.

O Sr. Alcaxtarv Machvuo : — Mas a respeito do objecto

de que tratamos não tem havido.

O Sr. Luiz Carlos : — Houve.

O Sr. Alcantara Machado: — Por todas estas razões

estou, Sr. presidente, resolvido a mandar á mesa um reque-

rimento para que Acerca desta matéria seja ouvida a com-

missão respectiva.

Lê-se, apoia-se, e entra etn discussão o seguinte reque-

rimento :

< Requeiro que oprojecto e a respectiva emenda vão á

eommissão de estatística para dar seu parecer. - Alcanlctra
Machado. >

O Su. Luiz Carlos . —Sr. presidente, não posso compre-
hender o lim que tem em vista o illustre deputado com o

seu adiamento, a não ser a intenção de matar por essa fôrma
o projecto.

Se o 8° districto eleitoral estivesse no caso da regra esta-
tuida pela lei novíssima, isto ó, se constasse do um só col-
legio eleitoral, eu seria o primeiro a escrupuüsar na exi-

geiicia feita; mas a camara sabe que este districto se compõe
^de tres collegios eleiioraes, e portanto nenhum inconve-

uiente ha em dar-se-lhe um quarto, uma vez que com isso
se attenda á commodidade e legítimos interesses do corpo

eleitoral. Propondo esta medida, não sou levado por consi-
deração ou vantagem alguma pessoal; meu fim ó attender
sómente ás reclamações que tenho recebido, e são justas.

A cantara convirá sem duvida comigo que o governo na

formação dos diversos districtos eleitoraes nem sempre

consultou a commodidade do povo, distacando freguezias

próximas, eannexando outras mais remotas. Os eleitores
da villa de S. ltornão ficão a mais de 30 léguas distantes da
villa Jonuaria, e experimentão grande contrariedade na
viagem que devem empreheuder ; esra mesma razão milita
a respeito dos da Barra, em relação ao collegio de Formigas,
e é por tal motivo que solicitão esta medida, desejando que
se lhes addite a freguezia de Morriuhos, não só pela sua

proximidade, como porque formou sempre parte do districto
t.le S. Komão. Ora, como já disse, quando tive a honra de

ofíerecer o projecto não iiz menção desta ultima freguezia,
e a exigencia censta da representação posteriormente reee-
bida da camara municipal de S. Rumão.

Parece-me que não lia razão alguma plausível quejus
tiiique a opposiçáo ao pedido de meus constituintes, aliás
razoavel ej usto.

Xote a camara que 11a ultima eleição já deixárão de com-

parecer na villa Januaria, muitos eleitores de S. Komão,

pelos motivos que deixo ponderados, e certamente eemelhan-
te falta se continuará a dar senão fôrem attendidos seus

pedidos por prevalecerem as mesmas razões que a moti-
várão.

Senhores, eu não posso deixar de manifestar uma convic-

ção que tmho, e éque, se se quer que as eleições exprimão
o voto real da maioria dos eleitores, é mister que se attenda

tanto quanto for possível a suas commodidades, afim de que
o seu patriotismo se não arrefeça pelas çontrariédades a que
se sujeitão. A camara pois consultará bem o interesse pu-
blico, facilitando os meios de se obter uma maior somma
dos suífragios populares na eleição de seus membros.

Parece-me portanto, pelo que tenho tido a honra de expor

á camara dos Srs. deputados, que não lia motivo para que
se adie a discussão do projecto; entretanto, se em sua sabe-
doria julgar que deve ouvir o parecer da eommissão, ao
menos que se limite ao objecto da emenda, e não em pre-

juizo da resolução. Voa pois mandar neste sentido uma
sub-emenda á mesa

Lê-se e apoia-se a seguinte sub-emenda:

« A passar o adiamento, que se entenda em relação á
emenda o não ao projecto.— Dr. Luiz Carlos. >

O Sr. Alcantara Machado: —Sr. presidente, não me

parece que as razões apresentadas pelo nobre deputado

possáo proceder para que não seja approvaio o requerimen-
to que tive a honra de ofíerecer á consideração da camara.

Diz o nobre deputado que eu quero a morte do projecto.
Se assim fosse, o que se seguiria era <jue todas as vezes que
um projecto ou outra qualquer matéria se remettesse á com-
missão soffreria morte; mas isto não é exacto.

_ O que eu quero, senhores, é que se estenda esta mate-
ria, ppis a julgo muito importante. Como havemos de deli-
b#ar a respeito de um negocio que eu creio que, á excepção
do nobre deputado, nculium outro membro da casa estará
nas circunstancias de dar conscienciosamente o seu voto?
Eu pela minha parte não me sinto com os esclarecimentos
precisos para interpor de prompto o meu juizo a este respeito :
não sei se os interesses dos eleitores de Morrinhos estão con-
sultados no projecto. Ora, se eu que sou vizinho desse lugar

penso assim, como poderá o uobre deputado, que não só não
móra naquelle circulo, como mesmo nunca lá foi, estar
muito habilitado para decidir esta questão?

O Sr. Luiz Carlos : — E a camara municipal e o corpo
eleitoral de S. Romão não estavão habilitados ?

O Sr. Alcântara Macüado : — lia essa representação da
camara municipal, é verdade ; mas o nobre deputado ha de
reconhecer que muitas vezes appareccm opiniões das cama-
ras que não estão muito de accordo com os interesses dos
municipes.

O Sr. Lüiz Carlos : — E o corpo eleitoral ?

O Sr. Alcantara Machado : — O corpo eleitoral muda-
se, altera-se no seu pessoal de um momento para outro, e

quasi sempre exprime uma opinião política.
O Sr. Luiz Carlos : — Eo nobre deputado que mora na

Diamantina é que está habilitado para julgar isto !

O Sr. Alcantara Machado : — Sou vizinho desse circulo,
e conseguintemente estou, pelo menos, mais habilitado do

que o nobre deputado, que mora aqui na corte, e que nunca
foi áquelle lugar. Entretanto squ o primeiro que me reco-
nheço inhabilitado para julgar este negocio com toda a se-

gurança, e por isso peço que vá á eommissão.

O Sr. Lciz Carlos:—Ha ainda a 3a discussão.

O Sr. Alcantara Machado: — Vá o projecto á commis-
são, ella o estudará e dará e seu parecer.

Estou persuadido das boas intenções do nobre deputado;
mas quem nos diz que não haverá aqui algum interesse, não
digo da parte do nobre deputado, mas daquelles que repre-
sentarão ?

O Sr. Lciz Carlos — Será interesse legitimo.

O S». Alcantara Macbado : — Muitas vezes o interesse
dos partidos acoberta-se com o interesse político; e como
nós não estamos bem esclarecidos para emittir, convenien-
temente a nossa opinião sobre o assumpto de que se trata,
creio que <5 de toda a justiça que a camara delibere que
o projecto, conj unetamente com a emenda, vão ácommis-
são de estatística; ella procederá ás necessarias informa-

ções , consultará as commodidades dos eleitores com os
interesses do circulo, e dará o seu parecer como for justo ;
isto me parece uma cousa muito razoavel.

O Sr. Martimio Campos : — Sr. presidente, tomo a pala-
vra para apoiar o adiamento proposto pelo nobre deputado

da cidade Diamantina.
A necessidade deste adiamento é evidente desde que re-

flectirmosna matéria de que se trata. Sim, trata-se deal-

terar um principio muito importante que aírecta a eleição

dos districtos.

O Sr. Luiz Carlos : — Qual é esse principio?

O Sr. Martinuo Campos : — Ouça-me, eu nao tomei a pa-
lavra senão para dizer a minha opinião.

O Sr. Luiz Carlos : — Note que o districto d« que se
trata tem 3 collegios.

O Sr. Martiisho Campos :—Eu lá irei.
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Na eleição por districtos um dos princípios, sem duvida
o mais importante, consagrado pela lei, i o principio do um
collcgio único, principio sem o qual não é possível a eleição

por maioria absoluta. Nos districtos eleitoraes, nos quaes
por sua extensão não foi possível guardar-se este principio
cardial, o corpo legislativo foi obrigado a tolerar por cxcep-

ção a subdivisão dos collegios eleitoraes.

O Sr. F. Octaviano :—Apoiado.

O Sr. Mmvtihíio Caui-os — Conseguintemente compre-

hendeacamara que a matéria deste projecto é de grande
importância.

0 districto eleitoral de que se trata tem tres collegios,
ê verdade,mas so nestes collegios jásubdivididos não existe
a neèessidade de respeitar o principio da maioria absolwta
de votos na eleição do deputado, subsiste a necessidade,
muito importante também, de permittir uma eleição mais
livre, na qual os candidatos e os eleitores se possão plena-
mente entender sobre questões políticas; emtim, sobre todos
os interesses eleitoraes legítimos, e se não deixe toda a lati-
tude A influencia pessoal. Multiplicar os collegios é aggra-
var os defeitos da eleição de mais de um collegio...

O Sh. Luz Carlos : — A lei marcou a distancia de 30
léguas.

O Sn. Martinho Campos : — ... segundo os principios que
regulão esta matéria.

Temos ainda, Sr. presidente, uma outra razão de muito

peso. Todos aquelles que tiverem conhecimento pratic<f do
nosso processo eleitoral antigo, em que, por assim dizer, cada
freguezia, ou quando muito cada município era collegio,
comprehendeii com quanta repugnancia os eleitores rece-
bêrâo a nova divisão eleitoral; mas esta diíficuldade, sendo
essencial tolerar-se para o novo regimen eleitoral, não deve
ser aggravada com a idéa o esperanças de novas subdivi-
sões : é um principio incompatível com a maioria absolu-
ta essencial nesta questão de eleição por districtos.

Mas, Sr. presidente , prescindindo destas razões geraes,
entendo que os mesmos motivos quo induzirão o corpo le-

gislativo a não fazer por si a divisão eleitoral do novo regi-
men, autorisando o governo a fazê-la como mais habilitado

para ella, nos deve induzir também a procedermos hoie com
a mesma circumspecção. Não devemos pela simples indica-

ção de um membro da ousa resolver uma matéria em que
visivelmente a grande maioria da camara não tem os preci-
sos esclarecimentos e dados.

Não me parece pois, Sr. presidente, que haja motivo piau-
sivel para so rejeitar o adiamento, que apenas é paia que o |
projecto vá á com missão de estatística, commissuo que estou
certo não resolverá a matéria sem ouvir ao governo impe-
rial.

O Sr. Paes Barreto dá um aparte que não podemos
ouvir.

O Sn. Martiiniio Campos: —O nobre deputado compre-
hende que os eleitores, além do interesse político, têm a
attender os seus cominodos pessones, consideração muito
digna de respeito e attenção, mas só quando não prejudica
o serviço publico.

Julgo portanto de toda a necessidade que o projecto vA 4
cornmitsão de estatística, o que não procedamos a respeito
desta matéria com menos circumspecção do que procedeu a
legislatura passada. Voto pelo adiamento.

Nuo havendo mais quem peça a palavra, procede-se á
votação; c approvado o requerimento do Sr. Alcantara Ma-
chado e remettido o projecto e emenda á commissão de es-
tatistica, sendo rejeitada a emenda do Sr. Luiz Carlos.

Entra em primeira discussão o seguinte projecto 11. 6
deste anno:

« Artigo único. Haverá mais um collegio no 3" districto
eleitoral da província do Fiauliy composto dos eleitores
da freguezia da villa de Jerumenha, o qual se reunirá no
lugar qne pelo governo for designado. RevogSo se as dis-

posições em contrario. »

O Sr. ParasaguA : — Sr. presidente, offerecendo ú consi-
deraçãoda casa este projecto, tive em vista satisfazer uma
urgente necessidade de parto dos eleitores do 3» districto
eleitoral da província do Piauliy, que tenho a honra de re-

presentnr.
O 3o districto eleitoral compõe-se de 3 collegios; a altera-

çaoque faz o projecto refere-se ao 2» collegio, o qual com-

TOMO III.

prehende duas freguezia», a da villa de Jerumenha, eade
b. uonçalo. Ora, a villa de Jerumenha dista da séda do ool-
legio, qu« é a igreja matriz da villa de S. Gcuçalo.de 35a 1Q
léguas, e da sua extromidade cerca de 70 léguas.

O Sit. I<. Octaviano : — Que distancia ficade Theresina ?
o S". IWV..U: — De S. Gouçalo a Theresina ha

também .55 léguas ; mas Theresina pertence a um outro
districto, é a sede do 1« districto eleitoral. A alteração que
proponho nao sereiero ao Lu districto, não tira eleitores de
um para outro districto, diz respeito unicamente ao 3» cir-
culo, ou para melhor dizer, a um collegio do 3» circulo da
minha província ; é uma necessidade urgente quo não pôdedeixar de ser satisfeita, sob pena de se privar os eleitores
do município de Jerumenha do direito de representação
A sua concurrencia ú séde do collegio, onda ee acha aetual-
mente eollocada, é muito duvidosa, quaei que so púde affir-
mar que elles não hão de continuar a expór-se aos incon-
modos de uma viagem longa e penosa, como aquella quesão obrigados a fazer para irem ao collegio eleitoral. E se
forão A ultima eleição, estou persuadido que, além das con-
siderações do dever, que sem duvida são de grande peso,muito influirão as considerações pessoaes.

E uma fineza que lhes devo. e que lhes agradeço; eleito-
res houverão quo caminharão setenta e tantas léguas afim
de concorrerem para a minha eleição. E' pois evidente queo direito do eleitor em taes casos torna-so um ônus ni'<a-
dissnno. r

Como ia dizendo, distando a villa do Jerumenha da de
b. Oonçalo nuas de 35 léguas, e a sédo do Collegio distando
da sua extremidade cerca de 70, tem o eleitor que qui-zer concorrer uo collegio do caminhar 70 e tantas ou B0léguas de ida o volta, ou talvez 140 se morar na extremidade,

Eis as dificuldades com que lutão aquelles cidadãos paraexercerem um direito tão importante como 6 o de eleger o
seu representante no parlamento. Bem vejo que a lei de 9 de
betem bro de 1855, lio novo mecanismo eleitoral que estabe-
ieceu, procurou reunir os elementos da representação, con-
centra-los o mais possivel; mas esta regra que se acha prts-cripta no § 5" da referida lei, teve a conveniente modificação
no § 90, attentas as circumstaucias do paiz. A população do
império, principalmente em algumas províncias, acha-se
muito disseminada, e não era possível aeixar de considerar
isso na decretação da lei, e 11a organisação dos districtos
eleitoraes. Ora , se por um lado devemos attender á con-
veniencia ou á necessidade da concentração para que os
eleitores possuo discatir e combinar sobre os diíTcrentes in-
teresses que devem ser lepresentados, por outro lado cumpro
quo não sacrifiquemos as commodidadea dos mesmos elei-
tores.

^0 intuito de concorrermos para a rounião dos elementos
de urna boa edeolha, não v»mob tornar impossível o comia-
recimeuto daquollos que devem liup-la, porquanto não con-
correráõ ao collegio aquelles cidadão» qne morarem a gran-des distancias ; e então o resultado lia do ser que a eíei' ão
deixará de ser feita em alguma occasião pela maioria ; os
eleitores quo residirem na séde dos collegios eleitoraes
serão 03 que hão de concorrer para a eleição dos deputados,
ticando os outros inhibidos do importante direito do votar!
[Apoiados.)

Peço portanto a approvação deste projecto om 1" discus-
são, e nãomeopporoi, quando fôr su^mettido A 2", a qua
seja ouvido o governo sobro este objecto ; e noste sentido
mandarei um requerimento. Confio quo as informa, ves do
governo, que se desvela pela commodidade dos povos, não
podcrAõ deixar de vir om apoio da medida que tenho a honra
do offerecer A consideração da camarii, consagrada iio pro-
jeoto em discussão.

Lê-se, apoia-se o é approvado sem debate, o seguinte re-
querimonto :

« Requeiro que seja ouvido o governo sobre este projecto,
sem prejuízo da 1" discussão.—Paranagud. »

Não havendo quoin peça a palavra sobro o proiecto, pro-
cede-se á votação e é approvado para passar á 2a discussão.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

fixaçao dv i or<:a naval.

Continúa a discussão do art. Io da proposta do goverDO,
que fixa a força naval para o anno de 1858 a 1859.

8
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O Se. Presidente: — Tem a palavra ç> Sr. Sérgio do

Macedo.

O Sn. Sérgio 1)E Macedo (movimento (te attenção e curiosi-

ãade): Sr. presidente, tomando pela primeira vez a palavra

perante um auditorio tão respeitável como este, não pôde ser

attribuido a uma precaução banal de oratoíia o receio que
manisfesto, de que me faltem forças para sustentar a dis-

cussão no ponto elevado em que se tem mantido.

A natureza foi mesquinha comigo, e não tenho habito

al^um da tribuna. Em minha idade já ruio é fácil formar
iima educação nova. Por isso ninguém mais do que eu pre-
cisa da indulgência da camara. Nutrindo pouca esperança

de captivara sua attenção pelo brilho , da minha palavra,
temendo até que'seya muito incorrecta a minha dicção, visto

que tenho vivido tantos annos empai/es estrangeiros,'que

até seria deaculpavel se tivesse esquecido muitos dos precei-
tos da língua materna. Espero entretanto merecer não só

indulgência, mas alguma attenção por causa da importancia

das matérias que tenho de tratar.

A discussão do voto de graças, em que naturalmente tem

mais lugar o exame de todas as questões políticas, julgou-
se conveniente encerrar, nuo so para não tomar muito tem-

po aos ministros da corôa, mas até para que se ultimasse

110 tom do placidez e espirito de concordia e conciliação em

que tinha sido conduzida.

Devo mesmo dizer que o ministério manifestou a alguns

de seus amigos o desejo de se pôr termo âquelle debate ; e

foi essa a razão porque eu votei pelo requerimento de en-

cerramento que aqui se apresentou. Esse requerimento, po-
rém, teve cffeito sobre uma oircumstancia accesseria, sobre

a qual peço licença para dizer duas palavras.
A commissão de resposta á falia do throno disse no § 2o

do seu projeeto: c A concordia, senhor, que reina nos es-

piritos, e que attesta a união do todosos Brazileiros, ó a obra

fecunda d i política moderada e conciliadora do gmerno do

V. M. I. i,

Nestas palavras estava contida a apreciação da politioa do

ministério que acabou, o a commissão do voto de graças nos

propunha fazer a S. M.I. a declaração soleraue de que tinha

produzido os seus resultados. Segue-se porém a esta propo-
sição uma outra assim concebida: < Essa politi ca generosa

que a camara dos deputados confia será rcalisada com tino e

firmeza.... deve concorrer efficazmeute para o progresso e

felicidade do paiz. >

Estas palavras < será realisada com tino e firmeza > parece-
rão a alguns uma plirase que poderia ser interpretada como

uma denegação do-quo a política do ministério passado ti-

vesse sido conduzida com tino e íirmeza, e se houvesse rea-

lisado. O primeiro periodo destróe esta interpretação.

Entretanto pareceu que essas palavras continhão uma

proposição no estylo daquellas que os Frnncezes em suas ca-

maras denominão'couieui' muraille, uma dessas proposições,
a que a malignidade poderia dar um sentido que não cor-

respondesse nem ás intenções da illustre commissão, nem

aos sentimentos da camara. Por isso alguns membros

desta casa entenderão que seria conveniente declarar me-

llior o pensamento.
A razão por que esse periodo se prestava a essa inter-

pretação é que tinha havido mudança parcial no gabinete

quando perdeu o seu primeiro, distineto o muito lamentado

chefe. (Apoiados.)
Alguns escriptores tinhã® pretendido que a política de

conciliação 4o ministério tinha se resentido dessa falta,

e que alguma modificação tinha havido no systema pro-
clamado de concordia.

Poitanto, o meu nobre amigo deputado pela província

, do Rio de Janeiro, Sr. Teixeirà Júnior, julgou conveniente

apresentar uma emenda para tirar até a ultima idéa de du-

lida a tal respeito, e pedio-me que 
o coadjuvasse. Como

achei justa a idéa, assignei e fui acompanhado com o no-

bre deputado presidente da provincia do Rio de Janeiro.

Bastavão as nossas assignaturas para tirarem a essa

emenda toda a idéa de hostilidade, ou a mínima intenção

de apresentar alguma cousa que fosse desagradavel ao mi-

nisterio. Sei que o Sr. presidente do conselho assim o en-

tendeu. . .
Entretanto o Sr. Teixeira Jumor, temendo que a discus-

são se encerrasse sabbado, vio-se obrigado a offerecer a

emenda antes de ter conferenciado com, o nobre relator da

commissão do voto de graças. A discussão não foi encerrada

no sabbado, mas o foi logo na segunda-feira, antes que se

tivesse discutido publicamente essa idéa, de maneira que
foi explicada sómente em conversações particulares.

Ninguém entendeu, ao menos aqui na casa, qno na redac-
çuo da illustre commissão havia o projeeto de ofFender o «to-
verno passado, assim como na emenda não liavia a idóa de
trazer embaraços á discussão; uns consideravão a emenda
inútil, e na verdade o era, uma vez que se não tivesse em
vif;ta aquella possível interpretação. O nobre relator da com-
missão assim pensava, e 11a verdade não só o seu discurso

proferido nesta casa mostra evidentemente que aquella in-
terpretação não podia ser a sua, mas repetio isso mesmo nas
conversas que se suscitárão a respeito da emenda.

O Sn. Madiíreira :—Declarei francamente que a commis-
suo não teve èm vista envolver uma censura ao passado.

O Sn. Sérgio d:: Macedo :—E com este pensamento votou o
nobre deputado, e com elle alguns outros honrados membros-
O Sr. Paranaguá, e outros senhores pertencentes a opiniões
políticas differentes declararão que o voto de graças não ti-
nha a interpretação que um diário desta corte lhe quiz ciar,
e portanto a emenda não foi o que alguns suppuzeião.

O. Sr. Barros Pihektfl : — Mas dovia ser retirada logo
que os membros da commissão declarãrão o seu pensa-
monto.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Tal era para o fim minha in-
tenção, quando se requereu inesperadamentente o encerra-
mentô da discussão....

O Sr. Barrou Pihentel : — Devia ter retirado logo; isto é

que era proprio de um verdadeiro cavalheiro.

O Sr. Sérgio de Macedo:—Quando o nobre relator da com-
missão estava conversando sobre o modo de se retirar aemen-
da, mediante a promessa de tirar na redacção toda a,possibi-
lidade da interpretação maligna, foi, como disse, encerrada
a discussão de repente;

O Sr. Madure.n\ : — E' verdade. V. Ex. disse que por si
a retiraria, mas queria entender-se com os outros senhores ;
a esse tempo requereu-se o encerramento.

O Sr. Sérgio nu Macedo :—O que desejo estabelecer que
a emenda não foi apresentada nem com animo hostil ao mi-
nisterio, nem com desejo de protelar a discussão ou de crear-
lhe embaraços, e que a votação contra a mesma emenda não
tem a significação que a commissão quiz com efíeito dizer

que a potitica de conciliação não tinha sido praticada pelo
ministério transado com tino e firmeza; antes pelo con-
trario a illustre commitsíO declarou quo havia sido /'e-
cunda em resultados. O primeiro periodo explicava o segundo

por este modo.

O Sn. Madureira : —Já expliquei que no voto de graças
não havia censura ao passado.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Creio que sobre este 
'ponto

tem-se dito bastante para tranquillisar os espíritos.
Um pensamento tem dominado todos os discursos que se

tem pronunciado nesta casa ; é o da adopção franca o leal
do syatema do conciliação, concordia c paz em que temos
entrado, e cm quo espero continuaremos. A conciliação <5
um bem que todos aprecião.

Sobre a origem do systema do conciliação é que, parece,
não tem havido explicação cabal.

O Sr. presidente do conselho, com a eloquencia e autori-
dado de 6ua palavra, declarou-nos, no meio dos npplausos
da camara. que o systema da conciliação já estava em exo-
cução, e que o merecimento do ministério do marquez de
Paraná foi o proclama-lo como um programma de governo.

O Sr. F. Octaviaiso ; — A ultima phase do ministério do
Sr. Torres já foi de conciliação, porque nomeou adversurios

para lugares importantes de fazenda.

O Sr. Madiíreira : — O Sr. Eusebio em 1851 já tinha pra-
ticado a conciliação.

(Ha outros apartes.)

Vozes : — Deixem o orador continuar.

O Sr. Presidente : — Attenção!

O Sr. Sérgio de Macedo : — Permitta-se-me dizer duas

palavras sobre a origem do systema de conciliação.

Tem-se aqui repetido muitas vezes que a coroa do alto do
throno proclamou esse systema. Nada mais respeitável do

que o sentimento quo inspira essas declarações. Elias par-
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tem de todos os lados, da lealdade A coroa, e da persuasão
de que sempre todos os bens provém deli:*. Entretanto direi
que nem é oxacto avançar que a coróa num dia dado, o
n'um certo documento a proclamou, nem isso é político..

Senhores, a conciliação dos Brasileiros, a concordia do
todos os partidos não ó pensamento que a coroa proclamasse
um dia (apoiados) ; (5 pensamento irnmutavel da coríía

(apoiados), é o desejo permanente do imperador, que cila

por sua parte sempre levou íi execução.

Quando S. M. empunhou as redeas do governo, pela pro-
clamação da maioridade, liavia Brazileiros condemnados a
diversas penas, p até A morte, por crimes políticos ou por
crimes commettidos por causa de crimes políticos; porque
para ostes a nossa legislação não admitte a pena de morte,
e o imperador lhos perdoou. Todas as vezes que tem havido
crimes políticos no império o perdão não se tem feito espe-
rar. (Apoiados.) «

As amnistias quasi que seguem ao hasteamento da ban-
deira revolucionaria ou dabandeira da rebelião.

Senhores, o governo que tem a responsabilidade da tran-
quillidade publica pôde julgar do sem dever oc;istigomais ou
menos rigoroso, a repressão mais ou menos violeuta ; a co-
roa quer sempre o esquecimento, sempre proclama o perdão,
sempre o dá. (nfuitos apoiados.)

A proclamação pois da concordia e da harmonia como
systema de governo, como meio de obter o bem que o paiz
deve esperar da reunião das forças de todos os seus filhos....

O Sr. Dantas : — A coroa não se descobre.

O Sn. F. Oit vvi. no : —- Neste ponto o orador não está
descobrindo a coroa.

O Sn, Sérgio de Macedo : — Pelo contrario. (A/mados.)
O Sn. Pinto i>e Campos : — Está referindo-se ás expre-

sões da falia do throno, e isso é permittido. (Apoiados.)
O Sr. Sebgio de Macedo : —... estou mostrando que não é

político dizer que a coroa proclamou esse principio em um dia;
quem diz isto é que descobre a coroa (apoiados); porque então
podia ser accusada de o não ter feito ha mais tempo, du-
ranto que a verdade i que esse principio foi sempre procla-
mado por ella, é nella um sentimento immutavel. (Muitosapoiados. Cruza-se f/rande numero de apartes.)

_ Peço agora licença para mostrar que o systema de concor-
dia e de conciliação não data só do tempo da presidencia do
conselho do Sr. viseon.le de Itaborahy; data de muito antes
(apoiadose ajuntarel ainda que o Sr. marquez do Paraná,
que depois veio a ser presidente do conselho, deu largas pro-vas desse systema de conciliação na sua administração de
i ernambueo. (Apoiados.) Apenas a rebellião estava acabada,
ou talvez não estivesse ainda acabada, já o Sr. marquez de
1 araná entregava, na administração daquella província, os
empregos públicos a muitos membros conspicuos do partidoliberal. O meu nobre collega o Sr. Sampaio Vianna é tes-
temunha de que aconteceu isso em relação á alfandega de
Pernambuco.

O Sn. Sampaio Vianm :—Apoiado.

O Sn. Ser<;io de Macedo :— Porque se entendeu que de-
viao ser demittidos naquella repartição alguns homens per-
tencentes ao partido corservador, forão esses substituídos
por homens pertencentes ao partido liberal.

O Sr. Sampaio \ iasna : Se tirou até dos ferros alguns
liberaes para se restabelecerem em seus lugares.

O Sr. ,CarrX"> : K' bom signal sahirem dos feirospara
occuparem empregos públicos importantes. .

O Sr. Silveira JLoito: — Erão ferros injustos.

O Sr. Sampaio \ iamva Nuo entro nesse exame.

O Sr. Sebgio de Macedo:—Se erão injustos, mostrou-se
logo a vontade de fazer justiça, e a justiça í um dos meios 1
de obter a conciliação dos espíritos e a concordia dos ânimos.
(Muitos apoiados.)

O que 6 a conciliação? Tem sido aqui definida por orado-
res mais distinetos e mais hábeis do que eu; por conse-
quencia não entrarei nesta questão senão de passagem.

O nobre ex-ministro da justiça demonstrou com ò bel-
lo talento que possue que os partidos são necessários no
governo representativo; a uniformidade de opiniões é im-
possível, ha de haver sempre discordância; e lia certos
tópicos em que ella é continuada, não (5 interrompida.
Os homens estão continuamente em discordância, o mun-

do está entregue á disputa; e essa impossibilidade do obter
unanimidade nos sentimontos dos homens <S mais um dofei-
to da natureza humana, (5 mais uma lei natural cujo co-
nhecimento nos deve humilhar na presença de Deos, por»
que nos recorda a necessidado que temos ue sua constante
misericórdia. (Muitos apoiados.)

O Sr. Pivro DE Caiicos Muito bem.
O Sn. Sérgio de Macedo :—IJa pontos em que a diecua-

sao ha de existir sempre aberta. O principio de nosso go-vemo í o equilíbrio dos elementos simplices do poder a
monarchia, a democracia, e esse pequeno elemento facticio
aristocrático que existe no senado c em algumas outras
instituições. O ponto em que as forças dos elemento? sim-
plices se.aeliao perfeitamente equilibradas de maneira quea constituição possa funccionar ponderíbus librata íuíj 6
sempro objecto de divergencia de opiniões. Uns temem a
preponderância do elemento democrático, outros a do ele-
incuto monarchico.

O nobre orador pela província do S. Paulo que ante-lion-
tem nos deu prova do que nos fi nnnos que esteve afastado
desta casa não perdeu nada do brilho dè sua eloqüência, ex-
primio esso mesmo pensamento por outros termos que tam-
bem. são admittidos. Ha homens que se preoccupão mais da
ordem do que da liberdade, lia outros que se preoccupão mais
da liberdade que da ordem. O pouto em que tv ordem nãoij
senão garantidora da liberdade, e em que a liberdade não 6
senão garantidora da ordem, também 6 objecto de eterna
discussão.

O Sn. CarrJo : — Não á pOisivel aàmittir-se que a libor-
aads seja contraria á ordem.

O Sn. 1' usa : — A liberdade 6 conaequencia da ordem.

(Cruza-se grande numero dc apartes ; ha rumor, <• o Sr me-
tidente reclama por vezes a allençSo.)

O Sr. Sercio de Macedo : — Não ha ordem sem libei-
dade, nao ha liberdade sem ordem ; maio peritulosam liber-
latem quam quictamservilium está reconhecido como princi-
pio lalso; perwulosa libertas não é liberdade.

O Sn. Oaiirão : — Isto está dito, rédito c acreditado lia
muito tempo.

O Sr. Sérgio de Macedo Ha entre nós outro elemento
de continuada d iscussão, a centralisação o a descentralisação.
Ainguem quer uma centralisação completa nem uma ues-
central isaçao quo ponha em perigo a existência do império
(apoiados); mas o ponto cm que a centralisação é um bom
meio de governo e o ponto em que a descentralisação se tor-

de ífscussa 
4 U"'i0 d° impor!o lla<le scr8emPre um objecto

O Sr. V. I avares :—E'preciso que a centralisação nãoseja exagerada. '

O Sr. Sérgio de Mac:i:i>o : — Sim, senhor,

também o^e™.'* 
CAM"0S ' ~ N°m qm'^"trali.ação

O Sn. Sérgio de Macedo : — A parte quo no governo civil
devo_ ter o elemento religioso 6 também outro ponto de dis-
cussão. As questões estrangeiras, as questões financeiras
as questões administrativa», tudo isto suo pontos em que os
liomens se dividem. (Apoiados.) n

O Sr. ex-ministro da justiça mostrou a conveniência
da existência dos partidos organisados, disciplinados o arre-
gimentados, porque sô assim ha responsabilidade • do con-
trario ninguém é responsável, « então se cabe no perigode ver_ a sociedade dilacerada por grupos quo não pensão,
que nao tem systema, que não têm ordem nenhuma nas
suas pretençoes.

Ha ainda uma razão para que os partidos tomem uma
bandeira bem definida. O systema representativo quer o go-
verno da nação pela nação, o que os Inglezes chamão self-
government; a nação nao pôde ser consultada para cada
uma das questões que se agitãex; o meio do fazer com quo
seja governada segundo sua vontade <5 estabelecer pro-
grammas de governo, systemas de governos doa quaes os
actos governativos venlião a ser consequencía neeessaria^
Estes programmas 6 que são apresentados nos eleitores, os
eleitores escolhem entre clles ; dc maneira que a maioria
da nação, quando por meio de seus cidadãos activos mostra
que approva um systema do governo, espera que vá ser go-
vornada assim.



60

S *5-

SESSÃO EM 19 DE JIMIO DE 1857.

Isto não quer dizer que eu adopto a doutrina do mandato

imperativo dos eleitores. Esta questão foi muito debatida em
Inglaterra quando o governo se organisava, por assim dizer; ,
e Burke demonstrou que os deputados não erão os manda ta-
rios das localidades para irem pedir á nação taes e taes me-
didas em favor dellas, mas que cada deputado representava
a nação. O essencial é organisar o systema eleitoral de
maneira que produza deputados bons, deputados indepen-
dentes, os quaes juntos se decidão pelas luzes que tirão das
discussões, e não pelo que ouvirão dizer aos que os elegerão.

O Sn. Silveira Loro:—E'primeiro garantindo a liber-
dade do voto.

O Sr. Sérgio de Macedo:—Sim, senhor.
Um dos modos por que a organisação dos partidos obra

para o bom governo do Estado é interessando-os em cliama-
rcm a si os homens mais conspicuos pelos seus talentos,

pelos seus serviços, e pela sua independencia cie r.aracter; de
maneira que, quando um partido tem á sua frente homens
dignos da confiança da nação, tem toda a probabilidade de

que a nação escolha seus adeptos como os mais proprios para
a governarem. E' assim que os homens políticos, os nomes

proprios adquirem essa importancia, essa significação a que
com muita razão alludio o nobre ex-ministro de estran-

geiros.
E tanto isto é assim, que o esforço de todos consiste não

só em defender a reputação dos seus, e mostrar a excellen-
cia de seus actos, mas em depreciar os contrários, e mostrar

que governão mal; os partidos em opposiçâo não discutem
sómente os princípios abstractos, ou as theoms; olhâotam-
bem para cada um dos homens, e cada um dos actos do go-
verno, e se esforção por mostrar que as dificuldades podião
ser "melhor resolvidas, ou que boas medidas furão preté-
ridas.

A este systema recorrerão dous dos oradores que fallárão
nesta casa, e que por sua3 sympathias e precedentes perten-
cem a um partido differente daquelle que tem governado o
paiz desde 1848. Ambos com linguagem eloqüente e em al-
gumas occasiões com mais amargor do que devia permittir
a calma dos espíritos recorrerão a essa meio.

Quando vi entrado nesse systema o nobre deputado pela
província de S. Paulo, que a meu ver fallou com mais
amargor do que devia dos actos das administrações passa-
das, esforçando-se mais em censurar do que em citar factos"bons 

e mãos, lamentei que elle não tivesse chegado a este
recinto mais cedo. O nobre deputado era esperado com an-
xiedade, porque todos aguardavão com prazer os momentos
de ouvi-lo ; mas, além di&to, eu lamentei essa demora, por-
que talvez se o nobre deputado tivesse visto a impressão
que aqui produzio o nobre marquez presidente do conselho
de ministros, o modo por que forào aceitas suas palavras,
quando repetio o que já tinha dito na outra camara: « infe-
liz será aquelle que levantar o véo que encobre o passado
para ^reproduzi-lo no futuro, > talvez o nobre deputado ti-
vesse modificado muito a sua linguagem...

I h Sn. Deputado — A historia serve de luz para o fu-
turo.

O Sr. Sérgio de Macedo; — Sim, senhor; mas quan-do referimos o passado só corno historia, devemos referi-
lo com calma, com impareialjdade ; repetir o mal e o bem,
c nao fazer o mal peior do que na realidwde foi. Ora, esse
systema adoptado pelo nobre deputado me força de alguma
modo a entrar nelle; eu porém espero que serei bastante fe-
*l/ para tirar do meu discurso todo o azedume : em
roeu peito elle não existe ; pelo contrario, creio que sou

7ez um dos homens mais imparciaes pura fallar do pas-sacio, porque servi debaixo de todas as administrações quetem governado o paiz desde 1833. A minha posição não
exigia^que tivesse com os ministérios uniformidade He parti-cio, nao tinha nada com as questões internas; enviado do
imperador nos paizes estrangeiros só tinha um partido,era o do brazil. (Apoiados.) Eu portanto fallarei do passa-
a) sem amargor. 1

Tem-se já dito que, quando a opinião politica que se de-
nomina liberal esteve 110 poder, não realisou, e direi mes-
mo não procurou realisar muitos dos princípios que cons-
tituiao o seu programma politico. AB.-im, não procuroure\ogara lei da interpretação do acto addiconal á constitui-
çao; não procurou abolir o conselho de estado ; não fez a
reforma judiciaria; não fez uma reforma parlamentar tão

completa como annunciava, e até me parece que nem pro-
curou o triumpho do principio das incompatibilidades; não

reformou o systema da nomeação dos postos da guarda na-
cional; não adiantou certas operações financeiras que se
devião preparar de ante? mão. Não lhe levo isto em culpa ;
ha reformas que não podem ser levadas a efíeito por aquella
opinião política que as apresenta.

O meu amigo deputado pelo Rio de Janeiro fez aqui
menção de alguns exemplos do que neste caso se tem
dado no paiz que sempre se invoca quando se trata de

questões de organisação do governo representativo; mas

omittio um que creio bastante notável. O nobre depu-

tado lembrou que a emancipação dos catliolicos só foi

conseguida por sir Robert ,Peel e pelo duque de \\el-
lington, que a tinhão constante e fortemente combatido.
Permitta-se-me aqui uma digressão para mostrar que neste
caso houve um exemplo do que acabei de dizer a respeito
do modo por que na Inglaterra se entende o mandato dos
eleitores ; ali não se admitte o mandato imperativo, mas está
em uso quando um deputado abandona os principios em
nome dos quaes foi eleito procurar sujeitar-se a uma re-
eleição.

O mandato do deputado não pôde ser recusado na Ingla-
terra; o eleito é compellido até pela prisão a apresentar-se
na camara ; mas pôde, aceitando um emprego da coroa,
sujeitai-se a uma reeleição. Ora, como nem sempre ha em-

pregos sérios a dar, iinaginou-se um emprego que mio se sabe
o que é, cuja tradição se perde na noite cios séculos: é o de
intendente de Chiltern-IIundret.

O deputado que se quer sujeitar a uma nova eleição pede
este lugar, o ministério não lh'o recusa, elle apresenta-se

diante dos eleitores, e pôde ser reeleito ou não. Sir Robert

Peel, que já era ministro, recorreu a um desses meios; apre-

sentou-se a seus eleitores depois de ter mudado de opinião

adoptando a emancipação dos catliolicos, Elle era então re-

presentante da universidade de Oxford ; não foi reeleito ;
a universidade pelo contrario mandou em seu lugar um dos

protestantes mais intolerantes da Inglaterra, sir Robert

ínglis,

O Sr. Sali.es Torrf.s-Hojiew : — Não fui eu quem citei

este facto.

O Sn. Sérgio de Macedo : — Perdôe-me se lh'o attribuo

por erro de memória

Um Sr. Deputado— Foi o Sr. Villela Tavares.

O Sn. Sérgio de Macf.do :—Voltando á observação de que
as reformas as mais das vezes não podem ser feitas pelos

que mnis as apregoão, citarei o exemplo da reforma eleitoral

tio parlamcntode 1832. Esta reforma foi debatida mais do 50

annos ; uma vez era combatida pelo merecimento da mesma

reforma em si, e outras vezes pela sua inopportunidade. O

2o Pitt começou a sua carreira política propondo a reforma ;
seguio-se a revolução franceza, a guerra com a França, e

elle mudou inteiramente de systema. Uma das cousas que
fez mais impressão no animo do publico inglez foi uma

caricatura apresentando todos os reformistas da Inglaterra

a fazer rolar um cabrestante que passava para dentro da

Inglaterra um exercito francez.

Este facto fez sentir que o negocio era inopportuno, e

assim se adiou a reforma, até <jue lord Grey a conseguio.

Mas como era composto o ministério que conseguio apre-

sentar esta reforma? Lovd Grey era considerado como

um dos aristocratas mais ciosos dos privilégios de sua cias-

se; a redaeção do bill da reforma se attribuo a seu genro,
lord Durham ; o bill foi apresentado no parlamento por lord

John Russell, filho de uni dos duques mais ricos dn Ingla-

terra.
No ministério de lord Grey havia verdadeiros conser-

vadores; lordÜerby, hoje chefe do partido tory, fazia par-

to desse gabinete, assim como sir James Graham, conser-

vador moderado da escola de sir Robert Peel o outros, ^o

apresentando estes nomes é que se chegou a conseguir a

passagem dessa reforma. 1/
Ultimamente a reforma da lei sobre os cereaes da um

novo exemplo de que o partido que combate a retorma 6 que

depois pôde mais facilmente executa-la, porque ella é mais

bem aceita por elle do que por aquelle que a tinha apresen-

tade.
Isto pôde e tem acontecido no Brazil, e creio^que tem

acontecido por vezes. No tempo em que as exageraçoes poli ti -

cas estavão por assim dizer na ordem do dia, appareceu a idéa

da reforma da constituição no sentido federal. 0 partido li-

beral de então frnccionou-sc; creou-se um grande partido
com o nome de moderado, que se oppoz í reforma; mas esse
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mesmo partido depois da revolução de 7 de Abril foi quem
se incumbio de sustenta-la e conseguio fazê-la passar—

Um voz: — Depois da refórmn é que fraccionou o par-
tido liberal.

O Sn. Sercio »> Macedo:—Não, 9enhor, no tempo do

primeiro reinado appareceu o partido exaltado, que propu-
uha a refórma da constituição em sentido federal.

O Sn. F. Octaviino : — Em iinsde 1830.

O Sr. Sercio de Macedo . — A Aurora, que então se pu-
blicava, tornou-se conservadora.

O Sr. F. Octaviajso : —A Aurora no Rio, O Pharol Pau lis-

tano em S. Paulo, e o Universal em Minas.

O Sr. Sercio de Macedo : — Um dos homens mais dis-
tinetos do partido liberal nesta casa, e sempre eleito seu

presidente, o Sr. Costa Carvalho, hoje marquez de Monte-
Alegre, foi também um dos primeiros quo se pronunciárão
contra essa reforma intempestiva. Mas depois modilicou-so
o systema, e foi trnzido a termos convenientes, e ella então

passou. Mas quem se encarregou deste trabalho? Forão os

que se oppunhão á reforma, quando ella appareceu. Esta
impotência de um partido para fazer passar a.s recrio as

que apregoa pôde explicar a inacção que em tal matéria
observa quando governa o paiz o partido que tornou o nome
de Luzia, nome que espero desapparecerá para conservar se
o de liberal.

Dous nobres deputados, e creio que alguns mais, parecerão
abundar na idéa que o partido chamado conservador desap-

pareceu, logo que adopt'»u o programma de seus adversarios,
logo que executou as reformas que elles tinhão proclamado.
Se eu quizesse empregar o sarcasmo, em lugar de dizer que
o partido liberal não realisou a sua reforma porque não teve
tempo sufficiente, porque não julgou occasião opportuna,

porque temeu que apresentada por elle não fosse bem acci-
ta, ou por outra qualquer razão que plenamente o pudesse
justificar ; se eu quizesse ser sarcastico, digo, explicaria
essa sua inacção pela doutrina deste partido, ou ao menos
daquelles membros delle, isto é, que o partido que executa
uma reforma morre, e diria o partido liberal não executou
a reforma para não morrer. Estou porém longe do assim
pensar....

O Sn. V. Tavares :—Seria imparcial V. Ex. se dis-
sesse que o partido não realisou a reforma porque não
tinha por si o senado, o conselho de estado, etc.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Bem, não a apresentou,
porque vio que nã© passaria, porque a occasião não era
opportuna, ou por outra razão ; veja o nobre deputado que
confirmo o que disse, que a reforma apresentada por esse
partido....

_ 
L Sn. Deputado: — Quo não pôde conseguir nem a fu-

são das duas camaras.

O Sn. Sercio de Macedo s — Perdoe-me, & a verificação
da theoria que estabeleci; a reforma apresentada por esse

partido seria mal recebida, entretanto que quando 03 con-
servadores entenderão que era conveniente apresenta-la foi
bem recebida...

Um Sr. Deputado dá um aparte.

O Sn. Sérgio de Macedo :—Não foi este o resultado
que produzirão 11a casa as expressões do nobre deputado
porb. 1 nulo, nem foi este o systema seguido por outro
nobie deputado representante dessa opinião que se tem
charmulo luzia ou liberal. Ambos tratarão de lazer a enu-
meraçao dos actos que suppuzerão máos das administra-
ções conservadoras; das medidas quo essas administrações
dovião ter tomado e não tomárão ; tratárão de depreciar
successos que obtiverão os ministérios conservadores, sem
ajuntar a isto, como eu ajuntei, a imparcialidade de expli-
car os factos que se derão, e sem ajuntar outra piova de
imparcialidade, que consistiria em enumerar também 03
bens que essas administrações fizerão....

O Sr. Rodricues dos Stiros: —Não era esse o meu propo-
sito na occasião ; nem era mister fazer elogios, quando âó
citava a historia.

O Sr. Sercio de Macedo : — A historia devia compre-
hender o bem e o msl de cada um dos lados. (Apoiadot) O

plano pois de meu discurso não consistirá em refutar este
ou aquelle topico dos discursos dos nobres deputados a que

respondo; mas farei uma enumeração imparcial dos bons
resultados que o paiz tem colhido das administrações dono-
minadas conservadoras....

O Sn. V. Tavares : — De certo tempo para cá.

O Sr. Pinto de Campos: — E também de certo tempo

para lá. (Risada.v.)
O Sr. Rodrigues dos Santos :—Deos queira que o elo-

gio não seja mais amargo que a censura.

O Sr. Skrgio de Macedo: — Prom^tto que não; quando
se trava um combate tenho o direito do empregar minhas
armas, mas prometto não envenena Ias. °

Quando esse partido politico subio a* poder em fins de
1848, teve loço de lutar com a rebelião de uma grande pro-
vincia; teve de lutar com a violência dos cruzeiros inglezes,
violências que lhe causavão os maiores embaraços [apoia-
dos); teve de lmar com a febre amarella, com »> cholera,
com o principio da crise do trabalho, com o abalo que cau-
sou 110 mundo a guerra da Rússia, o diflieuldades íinan-
ceiras que delia se seguirão.

O Sr. ISarão de Maua' : — E a guerra do Prata.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Essa hei de enumerar "ntre

os ploblemas resolvidos. Os ministérios dessa cor pditica
vencerão essas diflieuldades ; ns questões que resolverão
forão muitas , o as que deixárão ainda não resolvidas licá-
não em rnuito bom pé. Eu vou enumerar essas questões,
e como naturalmente ?e esperará quo nas do política estran-
geira eu falle com mais algum conhecimento do causa do
que nas da politica interna, darei algum desenvolvimento
á exposição dos successos na politica estrangeira.

A primeira quostão que se achava pendente, nina com
uma solução já muito adiantada (vejão os nobres deputados

ue sou justo, dou á cada um a sua parte), era uma questão
e reclamações por parte dos Estados-Unidos ; o valor des-

sas reclamações subia creio quo a perto de 4,000:000$; já
se tinha vindo ao accordo de lixar uma quantia para essas
reclamações, em muito poucas das quaes convinlia o governo
do Brazil, e muitas iegfitava; m-sso momento que o nobie
marquez de Olinda, hoje prcsidoiite do conselho, eque ni-
quelle tempo tinha o mesmo lugur com a pasta dos n goci« s
estrangeiros, é nesse ponto que o nobre marquez toma a
questão, e conclue um tratado pelo qual se derão aos Estado»-
tinidos uns 530:000$, somma equivalente a pouco mais de
um oitavo das reclamações , para que com ella ficassem
saldadas todas us chitas.

A habilidade com que e;ste tratado foi redigido e levado a
i effeitn pertence ao nobre marquez do Olijida, ainda quo a
! negociação já estives-e começada pelo seu antecessor. Os
i resultados forão excellentos ; o governo americano tinha

do distribuir o dinheiro quo solho dava pro raí<i entiôos
reclamantes, do sorte quo se se reeonhfccsso que havião re-
clarnações fundadas cm justiça no valor do 1,0()0;('00$000,
cada um viria a receber metade daquillo a que tinha direito;
era pois interesse americano que as recjamn'çõc8 Injustas
fossem apartadas, para que as justas não.soííjeaseDi dimi-
nuição em seus direitos ; nomeou o governo dnquclle paiz
uma commisswo para examinar este negocio.

A commissão foi cortando reclamações injustas umas
sobre outras, deixou sòmente as justas, e a quantia consig-
nada para pagar as reclamações justas reeonheeidas pela
commissão am.-ricana (algumasdas quties tinhãosido admit-
tidas pelo governo brazileiro), essa quantia que, como acalo
dodizcr.era pouco mais do oitavo da quantia exigida, chegou,
o ainda sobejou dinheiro, segundo me consta, de modo que o

governo americano annunciou que se houvesse alguém mais

que tivesse reclamações contra o governo do Brazil appare-
cesse. Ficou evidente por abi a exorbitância do exigido sobre

que era justo, o foi essa uma negociação habilmente levada
a efleito, e que estabelecerá um prccedcnto salutar para
combater as preterições exageradas de homens a quem seus

governos, por se considerarem fortes, apoiâo irrellectidn-
mente,

Havia uma outra pendencia com os Estados Unidos; era

negocio de honra, relativamente a uma questão que aqui 6e

agitou por occasião da priâão de alguns marinheiros. Essa

questão estava complicada, e em mfto estado; mas foi resol-

vida com plena satisfação á honra do Brazil, como declarou

o ministro dos negocios estrangeiros no seu relatorio

de 183°- ^
Vou tratar agora do trafico de escravos, c do bill Aber-

deen A questão do trafico estava mal parada; o contraban-

;i
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do tinlia toma-lo proporções extraordinarias, proporções a

que nunca tinha chegado antes; o numero de escravos im-

portados nunualmenteno Brazil, que ató 1845tinha regu-

lado por 20,000, subio no anno de 1816 a 50,000, cm 1847

n 5H.000. em 1848 a 60,003, era 1849 desceu a 54,000, e

dajli foi a progressão rapida, reduzindo-se a 3,000, a 700,

e depois a nada.
Não trago este facto para attiibuir o augmento do trafico

Í3 administrações do partido liberal. Não, senhores; ara-
zíto Vleste ;'.ugm&nto foi o bill de lord Aberdeen. Eu susten-

tei de boa fé e.-fa thesô perante o governo inglez, e não posso
deixar de sustenta-la também aqui.

Sobre esse bill julgo d-ver dizer alguma cousa, dar al-

gumasinformaç54s á camara, que talvez ella já tenha tido,
mas que u".o creio inútil repetir. Era resposta a discar-
sos pronunciados no parlamento inglez, eu escrevi, sendo

o ministro era Londres, uma nota a lord Clarendon a 27

de Junho de 1851. Esses discursos tinhão sido pronun-
ciados pelos lords Palraerston e John Russell ás 3 horas da

madrugada, ás 9 da manhãa os li nos jornaes e ás 3 da tarde

estava a minha resposta no Foreign Office. Vou ler um

trecho delia em que vdeüno o que é o bill : < Parece-me

inútil (lendo) tornar à questão 
— se o governo inglez podia

ter o direito de expedir esse bill. — A discussão seria in-

termin ívtJ, posto que desde o principio pronuneiArão-se em

favor do 13rav.it as mais competentes autoridades ; taes

como :

«1.° Lord Aberdeen e o duque da Wellington, que com-
baterão, e ató protestárSo, depois de sua adopção, contra uma

medida semelhante baseada nas mesmas pretenções, e em

circumstancias idênticas, proposta ao parlamento em 1839,
contra Portugal;

2.o O eminente juiisconsulto inglez. depois chanceller
do1 reino, lord Truro, que combateu o bill contra o Brazil,
na camara dos communs ;

3.° Finalmente, o supremo tribunal.de appellação, com-

posto dos 15 rrandes juizes da Inglaterra, reunidos em
Westminster, o qual no processo doutra a tripulação da fa-
licidade, em 1.845, negou ás autoridades inglezas o direito de
visitar e capturar as embarcações brazilolra > que íizessom o

trafico de negros.
c Deixando pois a este bill de 1815 sen caracter de—um

expediente político—aceito por lord Aberdeen, contra seus

princípios e a s;u grande pezar, etc. »
. A câmara \è quo eu aponto lord Aberdeen como a primei-
ra pessoa cujos'princípios erão oppostos áquelle acto dc

violência, e devo assegurar que não conheço homern mais

justo e moderado do que lord Aberdeen; mas a doutrina do

bill tinha sido adoptada pelo parlamento, lord Aberdeen
submetteu-se a ella ea propôz para o Brazil como passára

para Portugal. O nosso governo, negociando opportuuameii-
te, podia ter impedido a sua apresentação o adopção ; se eu

quizesse ser injusto, diria que eraumpcccado da adminis-

tração de 1815 ou 1811, mas não o direi. O bill rclativamen-
te a Portugal tinha sido retirado, sujeitando-se Portugal a
um tratado no qual se encontrão clausulas a que o governo
imperial nao julgou prudente até agora sujeitar-se, nem eu

aconselharei.
No ministério inglez estavão então lord Aberdeen e o du-

que de Weliingtoil, e sabia-se que a opinião desses lords era

contraria a esse principio, e o governo do Brazil podia espe-

rar que tal medid i nao fo3se proposta, não fosse adoptada

por liomeus que a tínhão combatido. Portanto desculpo in-

teiramente, não faço disto ajrma de censura contra a adnr-

niatração daquelle tempo ; mas o certo é que o bill passou,
e que contia isso se não tomárão precauções. Devo decla-
rar também que quando o Sr. Eimpo de Abreu entrou para
O ministério depois do Sr. Ernesto Ferreira França, parece
que presentio e alguma cousa fez para evitar o mal, poriim
jft não era tempo.

Vou explicar como obra este bill, como é elle um expe-

diente politieo, uma machina de guerra. Os ministros in-

glezes, e sobre tudo o mais interessado nesta questão, sem-

pre sustentarão em suas discussões comido que o governo
ao Brazil sem a pressão do inglez não podia resistir ás in-
Uuenciasdo paiz interessadas no trafico de escravos. Nega-
va eu com todas as minhas forças a verdade desta impres-

são, e accumulava factos e raciocínios : não conivência. Ob-
servava então que a Inglaterra por nenhum tratado ou

principio tinha direito de fazer condemnar os navios bra-
zileiros pelos seus tribunaes; só o fazia como um acto de

guerra invocando o direito que lhe dava a não execução do

tratado, pois bem dizia eu : vós tendes a força; se para o fu-
turo faltarmos a essa execução tereis razão para nos fazer a
•'guerra.

A isto respondião-me os ministros inglezes: « Não dese-

jamos, nem nos convém fazer guerra ao Brazil, pttt-que en-
tão seriamos obrigados a lhe fazer mais mal do que deseja-
mos. Sem declaração fie guerra, se ordenássemos aos nossos
cruzeiros que aprisionassem ou queimassem os navios bra-
zileiros suspeitos de trafico, os proprietários desses, navios

terião direito de accusar os commandantes dos cruzei-

ros inglezes como piratas, e os tribunaes inglezes serião

obrigados a condemna-los como taes. >

Este temor resulta claramente da decisão dada a respeito

da tripulação do Felicidade. O tribunal declarou qúe tendo

sido aquelle navio aprisionado fòra de todas as regras, a tri-

pulaçSo estava no seu direito de legitima defesa atirando
como atirou pela borda.fúra os officiaes que o appreken-
dèrão.

(Ha alguns apartes.)

O Sn. Presidente :—Attenção.

O Sr. Sercio i>e Macedo :—O bill Aberdeen serve pois
para este effeito: um official inglez aprisiona ura navio
braseiro, queima-o, ou o faz julgar pelos tribunaes do
almirantado inglez; observa uma lei ingleza admittida

pelos tribunaes inglezes. que decidirão conforme a lei de seu

paiz. De maneira que a decisão dada sobre a tripulação da
Felicidade não pôde mais ter lugar.

O Sr. F. Octaviano : — De modo que o bill sanccionou a

pirataria.

O Sr. Si: ri. io de Macedo: —Não me servirei de termos
tão fortes : o bill é uma machina de guerra destinada con-
tra o Brazil para prejudica-lo sem se lhe declarar a guerra.

Pergunta-se agora: qual é o estado da questão? Quaes
têm sido as medidas ettergioas dos gabinetes que começarão

a sua existencia em fins de 1848? Não conseguirão do go-
verno inglez que quebrasse es.-a machina de guerra ; mas,

tendo conseguido por seuf sábios e energicos esforços pôr
efíectivamente termo ao trafico, ella se tem tornado uma lei
morta ; está depositada nos arsenaes para ser aproveitada

quando for conveniente.
O bill pois tornou-se um negocio inteiramente inglez, o

post.o 
-que nós tenhamos allogado que a nossa honra nacio-

nal é ferida pela existencia desse bill, não se tem querido
dar ouvidos ao Brazil, nem ha meio de trazer o goverpo in-

glez a um nccordo nesta parte, porque, repito, em Ingla-

terra todos os ministérios receião que relaxada a pressão

quo o governo inglez exerce sobre o Brazil por essa manei-

ra, o trafico reviva, e então a responsabilidade que resultaríi

de obrigar a Inglaterra a empregar meies mais violentos

contra o Brazil recahirá sobre quem tiver abolido o bill.

Creio que está bem entendido que esse bill é uma manei-

ra especial de fazer guerra, é uma ameaça constante, A

Grãa-Bretanha podia dizer : «Se fizerdes o que não quere-
mos, vos aniquilaremos com a nossa força. » Mas prefere
es3e outro meio de co<írção que nao a leva muito longe. ,

O Sn. D1STAS : — Certamente o nobre deputado não jus-
tiíica o bill.

(7/a outros apartes.)

O Sr. Sérgio de Macedo: — Eu justificar o bill 1 eu que
fui incumbido deobter a sua revogação 1

Passo a outra questão de política estrangeira, também de

alta importancia, a questão do Bio da Prata.
• O nobre deputado pela província do Rio do Janeiro tra-

tou de tirar do desenkee des?a questão uma grande_ parte
de seu merecimento. Respondeu-lhe o nobre ex-ministro

dos negocias estrangeiros com o talento quo o caracterisa.

Não insistirei nesse assumpto; vou sómente invocar um

testemunho mais imparcial que o testemunho do nós mes-

mos, qualquer que seja o lado político a que pertençamos.

Trago aqui nas paginas arrancadas de uma revista ingleza

acreditada , o Brilúh Qualcrbj Reoiew de Fevereiro de 1853,

o artigo que nesse volume occupa as paginas de 95 a 128.

Traduzirá dous pequenos topicos desse artigo.

Antes de o fazer, declaro que principalmente apresento

um delles, porque se acha nesta casa o nobre barão de Porto-

Alegre. O modo porque o estrangeiro considerou os serviços

quelezAcivilisaçãoe áhnmanidade talvez traga um babamo

de consolação ás saudades que devem pungir o seu coração
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quando, tratando-se deste assumpto, se lhe fazem lembrar
os camaradas que deixou no campo da batalha:' 

Diz o escriptor inglez na pagina 117 : < s guprras ante-
riores nos estudos do Rio da Prata forão afe}udas por cruel-
dadcâ e barbaridades da mais hedionda desdrtpção. Os pri-
aioneiros erâo massacrados, officiaea eruo torturados para
divertimento do povo, não se dava quartel. Nesta Occasião,

porém, a alliança do Brazil trouxe á contonda um exercito
bem disciplinado, e bem commandado, o na hora da derrota
foi ít sua humanidade, ordein, disciplina e obediência que
recorrerão as tropas de Rosas:—Rcndào-se aos calças azues

(a infantaria brazileira), e lies não ma tão:—era o grito dos
vencidos. Uma divisão de pouco mais do 3,000 homens foz

quasi 5,000 prisioneiros, e nenlium foi mele tado. O contin-
gente oriental do exercito de Rosas recusava render-so ás
forças de Urquiza, mas com a presença de um ofHeial brazi-
leiro (o capitão Petra) depôzas armas. »

Agora vejamos como este escriptor inglez aprecia os cf-
feitos da nossa poiitica no Rio da Piata:

< A indepeadencia do Uruguay, diz ellc a pag. 127, foi
estabelecida, o isolamento do Paraguay abandonado ; as
relações do Brazil cora esses Estados forão collocadas em
um pé conveniente; foi dado um exemplo do conduzir a
guerra cm um espirito de generosidade que já tem produ-
zido bons ('ffeitos; o despotismo egoista e tyrannia selvagem
forão punidos na quóda de Rosas; foi consagrada a política
de abrir ao commercio do mundo aquellcs rios; e nada
resta fazer que o bom senso, a moderação e a justiça não

' 
possAo cumprir facilmente.

c Nem deixão esses acontecimentos de ser instructivos
para a Europa, porque clles mostrão a impolitica da França
e da Inglaterra quando procurârão precipitar, por seus
agentes diplomáticos ou militares, acontecimentos em paizes
distantes, tão imperfeitamente conhecidos, e a curteza de
vistas que prohibia a intervenção da nação material, geo-
graphica e politicamento interessada. Elles também nos
ensinão a, dignidade 0 prestimo do império do Brazil no sys-
tema político do mundo, e com quantjo maior parte se devo
esperar concorra esse império para a massa da íelicidado
humana, promovendo antes o seu bem-estar do que ferindo
o seu orgulho, como até aqui se tem feito. »

Posso asseverar á camara quo praticamente conheci
quanto depois_ daquelles acontecimentos augmcntárão na
Europa a consideração e sy mpathia» dos governos o dos povosa noss o respeito, e parece-me que este resultado é uma cabal
justnicação de qunesquer sacriticios que nos tenha custado
a solução da questão do Rio da Prata. (Muitos apoiados.)

1 emos outra questão de política estrangeira, a navegação
do rio Amazonas.

Em 18õl começou a apparcccrnos Estados-Unidos a idéa
de franquear-se a navegação do Amazonas a todo o mundo
commcrcial. Uma proposta nos foi feita dirigida"ao minis-
tro do Brazil^ nos Estados-Unidos, o qual respondeu mos-
trando o direito exclusivo do Brazil para legislar nesta ma-
teria.

O povo dos Estados-Unidos, que é incansavel, pro-
curou por todos os modos adiantar essa questão. O governo

Unilos'>are0'a 
1llerer acompanhar a poiitica dos Estados-

Em uma nota que dirigio ao ministro do Brazil em I.on-
dres o secretario de estado do S. II. B„ lord Clarendon, da-

vou traduzir do aehão-se 
as palavras que

Devo dizer que essa nota foi publicada; as respostas não
o iorao; nao me julgo autorisado a publica-las integral-
mente, mas creio que posso fazer menção de uma parte"Começarei pela3 p,.lavras da nota ingleza. São as se-
guintes:

« O abaixo assignado não pôde deixar de exprimir o seu
pezar ao ver que este espirito da parto do governo da rainha
não acha reciprocidade no do Brazil, o qual pareço mais
ancioso em pôr obstáculos á abertura dos grande rios da
America meredional do que a bem receber o estabeleci-
mento de um systcaa livre, que tende no mais alto gráo a
promover os interesses e desenvolver os recursos do Brazil
e dos outros Estados pelos quaes correm esses rios. »

Agora a resposta do ministro brazileiro :

o 
* Segundo Lord Clarendou è a Grãa-Brotanha quo repre-

senta a liberdade de navegação fluvial, e ó o Brazil que re-
prescrita o principio do monopolio. No Prata é o Brazil que
poe obstáculos á navegaçH», é a Grãa-Bretanha quo veio tra-

i' essa liberdade. Emfim, o governo do Brazil tem ainda de

aprender que a livre navegação dos rios tende a def envolver
seus recursos o auguicntar seus interesses.

i < uo o mundo sabe que a G n« a - Br e tau t > a recusou sem-
p_re, ainda inebrio an.i ribeirinhas, ii navegação da parto do»
nos do quo cila possuo as duns margens; o que nu pane em
que só possuo uma das margens ti, concudfl a navegarão ao
listado quo possuo a margem oppÔÉta.

o exemplo do S Loureuço, cuja navegação é comnium
a Inglaterra e aos Estados-luidos nu parto em quo cada*margem. pertence a uma das duas potências, u é,exclu.,iva
a bandeira ingleza na parte em que ambas as mar^ors
até 4 foz pertencem A Inglaterra, o evemplo dos arraii.
jos leitos em 18-12 com os Estados-l.nidos ^obre :i navci/a-
ça<r do lio S. João, e cm 184'i sobre lido Columbia, bastão
para provar quaes sãoasdoutrinus sustentadas pelo 'tover-
no britannico. Poderia citar também o quo eile pratica
para com a França no rio Africano o Garnbia. Nunca
se poz em quostão ou sonegou que o principio do mono-
polio em matéria do navegação lluvial é a b.i c do direito
publico inglez.

O brazil ao contrario estabeleceu como base do seu di-
reito publico a liberdade de navegação no rio commum cm
tavor de todos os ribeirinhos. Nunca cessou do reclamar do
governador Rosas o tratado definitivo do paz prometido notratado preliminar de 1828, o no qual o direito de navega-
çao dos ribeirinhos devia ser doünido o estabelecido • iTostratados que concluio cm 1851 cum os Estados que se Íi"A-
rao contra aquollo governo ; o nos tratados que, sem sersolicitado, propôz e negociou çom as republicas ribeirinhas

s, o governo do Brazil fez tnumpbar osso prin-

« Assim mais liberal do que a Grãa-Bretanha é cllo quovai olrerecer aos ribeirinhos n navegação de um rio impor-
°"!fS m"Sel?s 

,P°S9ue 
n'uma ^tensío de mais doJ ,000 milhas. Ha amda uma dilTeronça entro a politiea dosdous paires. O S. Lourenço estava aberto aos Estadcs-Uni-<10S quando eruo colônias iuglezas ; a Inglatcira o fechouu Amazonas estava íechado por antigos tratados entre 113coro.is de Portugal o llespanha ; o Brazil o abrio

« Quanto ao Prata e seus «ffluentos : a Grãa-i'-retanhn
concluio com o governo de Buenos-Ayres em 1H4!) um tra-tado cujo artigo lo reconhece A Confederação Argentina oclaeito exclusivo do regular a navegação do Paraná e o di-
reit° em commum com a republica Oriental a-respeito danavegação do Uruguay, sem attenção alguma aos direitos
dos outros ribeirinhos, do quo nenhuma menção se fazAssim 6 a Graa-Bretanlm que foi no Prata sanccionar, porsua influencia, seu exemplo e ajustes solemncs, o prinoimado monopolio em iavor da navegação dos rios.. >

NSo fatigarei a camara com mais longos cxtractos dasnotas trocadas nesta polemica, quo oroio Yui sustentada
com dignidade. Eu o faria se estivessomos n^ma discussãoespecial sobro esta matéria, mas a camara dovo desciar vPrme passar a outtas. Ajuntarei sô .quo o resultado desta
polemica foi abandonar o governo britannico o terreno em
que se achava o dos Estados-Unidos, e declarar-lhe por meio
do seu ministro em Washington que não o seguia mais ca
pretenção de obter a navegarão do Amazonas, invocando as
estipulações do congresso de Vienna, ou princípios du di-reito publico_ universal; quo a Inglaterra reeoftheco aõBrazil o direto exclusivo do legislar sobro essa navcacão
na parte do rio que lhe pertence ; o portanto só acomna
nhará os Estados-Enidos cmquanto solicitarem do Bra- ilaquella navegação por meio de negocieçbcs, mas nunca ccirno
um direito.

A questão mareliou com vantagem nossa. Os Estados
Unidos, que nté ali reclamavão a navegação do S Iouiencõ
na parte ingleza como um direito, tratdrSo do obter comoconçu,rto por um tratado cuja duração foi limitada a 10 an-lios, C em quo o governo bntaunico reservou a si direitos
muito importantes.

Creio pois quo se espa quostão oíTerecer complicações em
qualquer momento, cila. se aclia collocada em um ponto da
luz excellcntc. .Julguei dever entrar nestas minuciosidades,
porque aqui se faliou em certosfactos pequenos qno pare-cem indicar a preteação- do cônsul inglez 110 Pará, de ter li-
vre d sua bandeira a navegação do Amazonas.

: OS.. F. Ootvvuko. — Pretenção que & tambom parti-ihada 
pela França. 1

O Sn. Seiuíio »b Mackho : — Se pois npparecer nessa
quostão o direito da força, nós temos razão para ter alguma
esperança na força do direito. (Muitos apoiados.)
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Deixando d* Mar de uma importante convenção, muito

conhecida para reprimir a falsificação de nosso papel-

moeda ou papel de credito em Portugal, passo a alguns

problemas de política interna qne forão resolvidos vanta-

íosamente no tempo dessas administrações.

A questão do meio circulante não tinha tido solnção ne-

nhuma. Não a trarei de muito longe; direi sómente que no

tempo dessas administrações sa tomárão medidas que consis-

tirão principalmente na ereação do banco. E' pois uma quea-

tão qne está, senão resolvida, ao menos optimamante en-

caminhada. .
Foi também resolvida uma questão ditncil a questão cios >

emprestimos em Londres. Também não fali arei nella com

minuciosidade, e certo é que, começada com alguma felici-

dado, direi mesmo, com muita felicidade, apparecerao dilli-

cuidados européas, que a nenhum de uôe podem ser expro-

bradas, a nenhum partido, a nenhum Brnzileiro, a nenhum

acto do governo do Brazil; essas dilBculdades foruo 
yen-

cidas de modo tão honroso e decoroso, que o Brazi. manteve

seu credito, o qual é hoje apreciado na Europa como opn-

meiro depois do credito inglez. _ . 
Fallou-se na pouquidade ou insignificancia de medidas

a respeito de colonisação ou da introdueçao de braços para

a agricultura. .Tá nesta parte se deu resposta conveniente ;

e como esta questão tem talvez de reapparecer ainda, nao

quero anticipar nada do que sobre ella tem de dizer o no-

bre ex-ministro dos negocios do império. Basta que se re-

conheça que passou a lei das terras, e se fez o seu regula-

mento'; que passárão varias medidas relativas á mtroduc-

cão de braços e á colonisação, e que se não se vencerão to-

das as difficuldades, é porque a questão contém difficuldades

que não é fácil vencer promptamente e que também aug-

mentirão com o furor das emigrações europeas para os

paizes onde se descobrirão minas de ouro, e que tem por si

outras vantagens, taescomoade ser colonia ingleza, que

tem a Austrália. . 
'

Èss?s ministérios organisárão a guarda nacional. JNao

di"o que seja perfeita essa organisação, não digo que não

precise ainda de reformas, de novas providencias, mas

erntim alguma organisação se deu para a tirar do cabos em

que se achava esta instituição por causa das legislações

""a'" 
forma judiciaria. 

---Varias medidas forão tomada*

tendentes a assegurar a independência dos magistrados de

l"instancia. Ha ainda alguma cousa a fazer; a ultima admi-

nistração tomou isso em consideração, e trabalhos existem

sobre esta matéria. A exprobração do nobre deputado de

S. Paulo nôste ponto só prova que as administrações con-

sêrvadoras querião o progresso e as boas reformas.

O ensino publico também foi reformado, mereceu a at-'

tencões do govei*no, e medidas proticuas se adoptárão, cujos

bons resultados a camara já louvou 110 voto de graças qne

acaba de approvar.

Adoptou-se o código do commercio , organisárão-se os

regulamentos competentes c os tribunaes commeiciaes, e

delles vos asseguro, seníiores, que tem vindo grandes bens

ás nossas praças de commercio.

Medidas financeiras de grande alcance so tem tomado, de

modo que as finanças se achão n'um pé exccllente. Adop-

tárão-se novas pautas das alfândegas de que se esperao van-

tagens renes. .
Ke«uláião-se as promoções no exercito, melhorou-se a

condu to do todas as praças e creou-se o conselho naval, ins-

titui ão que responde a uma das necessidades em quehon-

tem fullou e nobre ministro actual dos negocios da marinha.

Senhores, os nossos officiaes de marinha, bravos diante

do inimigo e diante dos elementos, nao se tem apresentado

3ias lides* políticas ; sua condição os tem conservado lora

dessas posições, e é com pezar que vejo essa classe não ser

representada nesta casa (apoiados), e é por isso em grande

parte que os ministros não são tirados delia, mas suas luzes

tem sido procuradas.
Mc lidas muito profícuas se teiQ tomado em lavor desse

s írviçv» nacional; não só se tem augmentado os arsenaes e a

e-quadra, e augmentado muito efficientemente, mas tam-

b^m se tem tratado de melhorar muito o pessoal.
Devo fazer menção de um facto que também minha posi-

ção de ministro do imperador nas cortes da Europa c nos

Estados Unidos deu-me lugar de apreciar. Os nossos ofli-

ciaes de marinha que forão mandados sorvir nas esquadras

das nações mais civilisadas todos se têm distinguido e têm

sido apreciados. (Apoiados.)

JUNHO DE 1857.

Em um combate nos mares da China contra uma quana-
dade e'xtraordinaria de piratas, combate em que os ofticiaes
inglezes mostrárão grande energia e coragem, o segundo
mencionado na competente parte official foi um Brazileiro,

que muito lamento ter abandonada essa nobro profissão.

Vozks : — É o Sr. Carneiro Leão.

O Sr. Sérgio de Macedo : — O mesmo aconteceu na es-

quadra franceza a respeito de dous outros officiaes brazi-

leiros (Rocha Faria e Ponte Ribeiro), que voltárão desse

servido condecorados com a Legião de Honra por feitos de

galhardia militar. Emtim, senhores, todos merecerão a esti-
-ma de seus chefes, todos sahirão cobertos de favores e de

actos de benevolencia.

Quando eu representava em Londres o governo de S. M.
dous officiaes brazileirosme forão mandados para estudarem
ali o systema de construcção de machinas de vapor. Pedi
ao homem mais eminente da Inglaterra nessa proíissão,
Mr. Penn, que os admittisse nas suas officinas, e elle mos-

troureluctancia, dizendoqueessesofiiciaes, a excmplodos de
outras nações, irião antes perturbar os obreiros do que
aproveitar. Finalmente cedeu estipulando uma somma para
admitti-los em suas officinas. Paguei-lhe adiantado o pri-
meiro quartel Via somma convencionada, entrárão os offi- ¦

ciacs para o estabelecimento, passou-se o primeiro quartel,
decorrerão muitas semanas; mandei avisar Mr. Penn para
que mandasse receber a segunda prestação. Veio elle para
declarar-me :

« Não quero receber mais nada, estou muito satisfeito

com a acquisição que fiz ; esses officiaes se apresentão nas

officinas ás 6 horas da manhãa, tomão o avental e traba-

llião como qualquer obreiro; longe de perturbarem o ser-

viço, são auxiliares excellentes, aproveitão muito, e dão _
bom exemplo. >

Vozes : — E' bom que o paiz saiba o nome desses officiaes.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Os Srs. Mattos e Braconnot.

O Pr. F. Octaviano : — Já estão empregados, e o forão

pelo Sr. ex-ministro da marinha.

O Sr. Sérgio de Macedo:—Honra seja feita a S. Ex.

Um outro official (o Sr. Leitão da Cunha) foi estudar cons-

trucção naval, e também se tem distinguido pelos seus co-

nhecimentos.
Pudera ainda levar por diante a enumeração dos actos

dessas administrações conservadoras, que nos fazem alimen-

tar uma grande esperança na nossa marinha. (Apoiados.)
Entendo que o Brazil é potência essencialmente marítima

(Apoiados.)
O nobre ministro da marinha mencionou hontem acir-

cumstaneia de achar-se elle á testa de uma repartição em

cujas matérias não é professional, e citou, com muita ra-

zão, a Inglaterra, aonde também este facto se dá, pois que

ali o ministro da marinha, que é o primeiro lord do almiran-

tado, em resçra não é ofiicial da armada. Nos Estados-Uni-

dos é isto até prohibido por lei, porque os officiaes de mar e

de terra não podem ter emprego» civis ; c então o que acon-

tece é que as repartições são- competentemente montadas, e

os trabalhos de suas differontoa secções entiegues a homens

profissionaes.
Eu oliego ao ultimo problema de que tenho de fallar, re-

solvido polis administrações chamadas conservadoras, A

questão foi começada, seguida por uma serie de actos.e

amadurecida até o ponto de ser proclamada a resolução

desse problema como um meio de governo, um programma

politico, isto é, a conciliação.
Também quando digo que a outra opinião política 

estando

no poder não resolveu este problema, não entendo lançar-

lhe uma censura. _
Reconheço que poderião haver- razões para o nao poder

resolver, e mesmo que não seria tempo de o resolver.

O Sr. F. Octaviano : —Apoiado, esteve sempre em épocas

de lutas.

O Sr. Sérgio ..e Macedo Sim, senhor ; mas não ar-

madas; o certo é, poróm, que um cidadao, ou talvez dous,

ou digamos todo um ministério, comprehendendo urna reu-

nião de cidadãos muito estimaveis, tentou em 1847 a reso-

lução desse problema; retiro-me ao ministério organisa-

do em 1847 pelo Sr. llollanda Cavalcanti, hoje visconde de

Albuquerque. ....
Esse programma foi aceit0 *elft °Pima0 conservadora,

nem podia ella deixar de o aceitar na posição em que se
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achava (Apoiados.) O programma porém não foi levado a

•ffeito, c o ministério cahio. Por essa occasião se publicárão
aqui dous opusculos escriptos com grande energia, com

paixão, e ajuntarei, com habilidade, cada um no seu ponto
de vista. O folheto dos chamados saquareinas ou conserva-

dores lamentava a quéda desse ministério, porque tinha

esperança que elle resolvesse o problema da conciliação.

O partido porém que continuou a governar, ou os orgãos

desse partido, ou a pessoa quo se incumbio deiesponder

áquelle escripto, avaliou assim este pensamento. {Juooimen-

to de atleuçao.)
< A conciliação dos partidos tal qual foi entendida e an-

nunciada não ó uma invenção de hoje ; ella pertence por
uma longa filiação histórica á grande familia do utepias

dadas ao mundo era diversos tempos por espiritos sonhado-

res, que collocados na espera do ideal perdião de vista a
humanidade, a experiência, e devaneavão para as sociedades

condições inexequiveis de vida e equilíbrio. Ella já existo
debaixo de outro nome na republica de Platão, na cidade

do Sol de Campanella, na Oceana de Harrigton, na Utopia
de 

rl 
liomas Morus, na paz perpetua deSaint Pierre, e nas

doutrinas socialistas de SaintSimon, Owen eFourrier. E'
sempre a mesma pretenção chimerica de fazer passar a
egloga e o romance para a vida real. Faça-se o que se fizer,

a existencia dos partidos, e suas lutas continuas não são

accidentes passageiros, cuja volta a sabedoria do estadista

possa distrair. » (Sensação.)
Aqui temos, senhores, que o problema^ quo com tanta fe-

licidade chegárão a resolver, por uma serie de actos, as ad-
ministrações chamadas conservadoras, foi tentado em vão

por uma das chamadasliberaes, e ridicularisado por um dos

orgãos desso partido na imprensa em uma discussão solgm-

nc. .Repito, não faço uma accusação ; podia não ser possi-
vel naquella época, e ser possivel depois. Estou certo que
não ha um Brazileiro que no irmnento que considerasse

possível a rcalisação desta idéa, a não tivesse abraçado de
todo o coração. (Apoiados.)

Tenho feito uma longa enumeração dos bens que as ad-
min/strações chamadas conservadores iizerão ao Brazil;
das questões complicadas felizmente resolvidas ; das ques-
tões melindrosas felizmente encaminhadas; e das medidas

protícuas adoptadas o realisadas. Não fiz accusação ao
outro partido. Eu não só posso ser, ma3 tenho obrigação
de ser imparcial. Creio quo fui imparcial (apoiados), ao
menos fui moderado. {Apoiados.)

O Sr. Silveira Loro :—Imparcial não, moderado sim.

(Apoiados e não apoiados.)

O Sr. F. Octaviano:—Foi moderado, e procurou ser im-

pixcial.

0 Sr. Sérgio de Macf.do :—Pareeo-me quo executei o quo
prometti. Tinha o direito de empregar as minhas armas

para o combate a quo fui provocado; prometti não enveno-
na-las, creio que as não envenenei. (lluilos apoiados.)

Uma yoz ;—Antes as adoçou do mais.

O Sr. Skkcio de Macedo : -Senhoras, se a situação actual

se apresenta como risonlia debaixo de muitos aspectos, não
deixa o pai/, da estar, senão lançado já, ao menos ameaçado
de mui séjias difüculdades. Para se resolverem 6 conve-
niente que se reunão todas as furçaB; por isso não serei eu

ue as dividirei, não serei eu que aconselho a inutilisaçâo
e uma parte dellas. (Apoiados; muito bem.)
Temos hoje diante de nós, além de algumas difficuldados

internacionaes, outras internas relativas principalmente á
condição commercial c industrial do paiz. As finanças se
apresentão prosperas, porque u renda cresco, e excede 4 des-

peza.
Sei que a isto é preciso ^ dar-se o desconto que com

toda a razão deu o meu antigo amigo deputado pnr esta

província, pessoa tão versada nestas matérias, e cuja dou-
trina todos os dias tenho occasião de apreciar.

Eu farei menção de algumas das diffleuldades que, ou já
nos batem á porta, ou nos esperão de muito prompto. Não
entrarei em certos desenvolvimentos, não as discutirei, nem
mesmo apresentarei opinião alguma s respeito do modo de
as resolver, não só porque me considero pessoa muito in-
competente 

(não apoiados), mas porque sendo membro da
commissão de comemercio, uma grande parte destas dif-
ficuldudes estão em estudo nessa commissão, reunida A de
fazenda, c eu não devo anticipar pada antes da me ter illus-
trado com as opiniões de collegas tão conhecedores dessas

TOMO III.

matérias como aquelles que formão as duas commissões do
que sou o mais inutji e menos habilitado membro,

Os Sm. Sampaio Vi,iuna e BarXo uf.Mauá Não apoiado.
O Sr. Sérgio de Macimo Todos os dias, ou quasi todos

os dias temos longas confareneias sobro estas matérias, e
posso dizer á caraara aue os trabalhos marchão, e que creio
podoremos apresentar-lhe diversas resoluções dignas da sua' attenção. °

1 As difficuldades a que me reSro são estas A questãodo meio Circulante e do banco apresenta lioja cortas com-
plicaçoes; apparecem certas doutrinas exageradas de um
lado e do outro; umas o serão com efeito, outras não o
serão.

Em 1861 temos de pagar o quo restar dos emprestimos
do 1824. Temos em via de execução, e lutando com diffi-
culdades para leva-las a effeito, 4 empresas do estradas do
ferro, todas as quaes dosej amos fazer marchar. (Apoiados.)
Aproxima-se cada vez mais a crise que devo vir da falta da
braços. (Apoiados.) Esta criso vai produzindo outra, a que
já se fez allusão aqui, que ó a falta de producção dos gene-
ros alimenticios. Dahi vem a necessidade de grande impor-
tação do estrangeiro do gêneros dessa ordem, o que devo
tender a desiquilibrar o nosso systema commercial.

Estas difliculdadep devem ser encaradas por todos com
prudência. (Apoiados.) O seu conhecimento nos deve forti-
licar no sentimento de conciliação e de moderação que to-
d os_ parecem ad optar hoje, embora játenhão nascido e ve-
nhao ainda a nascer dissenções de opinião sobre diflerentes
matérias que dividão o paiz em partidos bem pronuncia-dos, embora o seja com novas denominações, ou com novas
bandeiras, ou com pessoal differente.

Digo que devemos abordar estas questões com coragem
econfiança; c nisto aceito o conselho dado pelo nobre mi-
nistro da fazenda —não devemos desconfiar dae nossas
forças. (Apoiados.) Creio, senhores, que o futuro do Brazil
deve ser grande e gloiioso, e se me engano peço que me
deixem morrer neste engano. (Apoiados; muito bem.)

Julgo quo depois da maneirs por quo me tenho expressa-
ao, da benignidado com que tenho sido ouvido pela camara,
devo ter a satisfação ou o desvanecimento de acreditar que

! se não disse bem as cousas que disse, lallei de objectos in-
teressantes, fallei cm um sentido que merece o assenso

J deste nobro auditório. (Apoiados; muito bem ; muito bem.)
(O orador é comprimcntado por muitos Srs. deputados.)
Vozes : — Votos, votos, votos.
O Sr. Alcantara Macii vdo Permitta-me, Sr presi-dente, que lamente a infelicidade que tonho do ser obrigado

a fallar em uma hora tão adiantada, tão imprópria; di»*o,
Sr. presidente, que a hora é imprópria, não só porque acaba
de occupar a atteução dacamara um de sous mais dignos
membros, o hábil diplomata que tão dignamente renresen-
tou o Brazil na capital da altiva Albion, o qual discutindo
magistralmente os mais importantes pontos da nossa poli-tica interna e externa, por tal fôrma prendou a attenoão
da casa, que ella se acha como. quo fatigada de por tanto
tempo ser_ obrigada a sustentar-se na# elevadas regiões
em que foi conduzida; senão porque a pêndula me annuri-
cia quo pouco tempo tonho para fallar; assim pois, sem
fazer a respeito mais algumas considerações, peço A cama-
ra que releve que eu não coda a palavra, d que delia me sirva
para fazer breves reflexões sobre a actualidade.

Individualidade,Sr.presidento.bem insignificante sem du-
vida, do grande partido liberaldeílinas, ao qual, desde onl-
vorecer de minha vida política estive sempre lidado prin-
cipalmente no longo ostracismo e nas duras provações por
que clle passou nesses dias dolorosos quo ilormom a noite
do passado ; desse passado quo, segundo a bolla o eloqüente
expressão do Sr. presidente do conselho, convém não ser
revolvido, c a ponta de cujo véo jámais deve ser levantada
para bem do nós todos: eu entendo, Sr. presidente, quedevo A casa^ ao paiz, e mais ainda áqnelles que para aqui
mo mand&rao, uma explicação relativamente A condueta
que tenho do ter neste parlamento e do que penso sobre a
actual situação política.

Nao creia V. Ex.t Sr. presidente, que eu venha aqui des-
dizer dos principios liberaes, e fazer-lhos carga ; não, Sr.
presidente, esses princípios, alguns dos ouaes jà foriío
adoptados (como muito bom disse uma das glorias da dopu-
tação paulistana) por aquelles mesmos que outr'ora mais os
combaterão, fazem honra a quem os segue; eu 

pois continúo
a ser-lhes íiel; mas não tendo na actualidaae applicaçã

9



66

de suas exigências, por isso me alisto na bandeira

ultimamente levantada do - progresso moderado, - o dou

minha plena adlissão 4 política de conciliaçao e de concor-

dia • continuando porém a julgar aecessaria a reconsidera-

cão de algumas leis, taes como as de 3 de Dezembro, do

conselho de Estado, e outras que não oiferecem ao cidadao

brazileiro as garantias promettidas na constituição.

Também, julgo necessário, Sr. presidente, que se com-

plctèm as conseqüências da lei do 19 de Setembro de 1855,

que não podem ser outras do que as eleições directas, de-

vendo consultar-se este melindroso negocio de tal maneara

cue nem o que se chama o proletarismo nem a alta aristo-

cracia dinlieirosa preponderem. As qualidades exigidas para

jurado convenientemente melhoradas talvez fossem as que

devesse ter o votante da eleição directaj a occasiao porém

não ó opportuna paia tratar assumpto tão grave, e nem eu

iulgo que essa reforma se deva fazer já; estudemo-la, me-

ai temo-la, e depois da sancção da «spenencia, adopte-

^'presidente, eu também não sou daquelles que pen-

são oue os partidos se extinguiruo, se acabarão, c que vol-

tãmos a idaPdede Saturno. Não, Sr. presidente; em paires

constítucioxiaes não se pôde, nem se deve pensar de uma tal

maneira ; os partidos regularmente orgamsados sao neees-

Sr OS nas monarchias representativas, como vemos na In-

srlaterra na Bélgica, Sardenha, etc.; o que empecc o pro-

eresso e prosperidade das nações, são as paixões, os ranço-

res os odios políticos, como nesses tempos nefastos que

felizmente já vão longe de nós. E que forão arredados de

sobre nossas cabeças pela sabia política desse estadista

cuia morte ainda lioje nos angustia ; política continuada

pelos illusWes collegas que o sobreviverão.

Sr. presidente, eu hão me peijo de dizer que se hoje te-

nho a honra de me sentar nas cadeiras dos brs. deputados,

e do alto desta tribuna fallar á naçao, o devo á lei que

sob os auspícios do Sr. marquez de Paraná ioi publicada e

executada por seusdigos successores.que acomprehendeiao

nerfeitamente, embora um ou outro de seus delegados, nas

numerosas províncias do império, se pudesse ter desviado

deste dever sagrado.

Tendo, Sr. presidente, por esta maneira me declarado fa-

voravel á política do gabinete que se dissolveu a á de Maio,

aproveito o ensejo para declarar pela segunda vez que dou

mínha franca e leal adhesão á política de conciliação> e de

^ncordia enunciada no programma do actual mimsterio,

no qual tenho plena confiança, e ao qual darei meu fraco

apoio, certo de que elle desempenhara o empenho que

contràlno para com a alta vontade que o escolheu e para

com o paiz cuja felicidade espero que elle procurará fazer.

Tendo Sr. presidente, definido a minha posição nesta ca-

raara, edeclarado os motivos porque apoio o actual governo,

eu pretendia em seguida fazer algumas humildes reflexões

em referencia ásquestões daactualidade, isto é, fallar a res-

peito da colonisação, da crise economica, e do negocios ec-

clesiasticos em relação ao bispo eleito para a Diamantina, e

dirigir um voto de agradecimento áquelles que me elevá-

vão a este augusto recinto ; mas observo que a camara está

fatigada, que^eseja aenccrração desta discussão s por isso

não vou por diante, pedindo porém Sr. presidente, a ella e

i V Ex que me dispensem ainda alguns momentos de sua

benevola attenção para ou dar uma ligeira resposta ao

illustre deputado pelo districto eleitoral de Ubá quo honteyi

tão graves accusações fez ao presidente de Minas, o Lxm.

Sr. conselheiro Hereulano Ferreira Penna,

Propondo-me, Sr. presidente, a impugnar as acousaçoes

feitasPao Sr. conselheiro Penna, declaro que o faço única-

mente porque as julgo injustas o improcedentes. ISao te-

nho, Sr. presidente, com o Sr. conselheiro Penna senão

relações de simples civilidade; nunca solicitei, nem recebi de

S Ex- o menor favor : ao contrario, na eleição em vntude

d° aual tenho assento nesta casa, elle me não foi favoravel;

bem antes fez 0 pôde a favor do candidato que concorria

comiao. Faço, Sr. presidente, estas observações para que a

camara*veia que 0 eu disser a favor do illustre accusaao

mo 6 unicamente inspirado pelo sentimento da justiça e da

imp arcialidade. Sr. presidente, não tendo ainda sidopuMi-

cado o discurso do nobre deputado pelo districto de Ubá, e

não tendo eu tomado apontamentos quando elle fatiava,

minha resposta não será tão satisíactoria como desejava,

nem talvez acompanhe com precisa exactidao a ordem em

aue forão expostos os factos em que se baseou o nobre accu-

sador para fundamentar suas arguiçoes; irei poisresponden-
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do-lhe á proporção do que me for oecorrendo sem guardar nst
minha resposta o methodo seguido pelo illustre orador.

Começou, Sr. presidente, o nobre deputado por reconhe-
cer que a nomeação do Sr. senador Hereulano Ferreira
Penna para presidente de Minas não podia ser melhor,>e que
elle mesmo a applaudira, porque o illustre nomeado, não só

pela sua alta posição social e altos cargos que tinha occu-

pado no império, senão por seu caracter moderado, era o
mais proprio para desempenhar, na melindrosa <5pocada
eleição que se ia proceder para execução da lei de 19 de Se-
tembro, a política de moderação e de conciliação do gabi-
nete que então dirigia os destinos do paiz; mas que em vez
de assim proceder, contra a geral expectação, desagradou n
Gregose Troyann©s, e só cuidou de arranjar seus parentes-
Em verdade foi para mim sorprendente esta accusação, pois
nunca tinha ouvido fallar que o Sr. conselheiro Penna se
tivesse distinguido pelo sentimento do nepotismo; talvez

pudesse-se dizer com maior fundamento alguma cousa em
contrario; hias quereis ouvir, senhores, o como o nobre de-

putado provou sua asserção?
Foi com a nomeação que o Sr. Vasconcellos (então pre-

sidente de Minas), dous outresúias antes de largar apre~
sidencla, fez do Sr. Dr. Francisco de tal Penna, para direc-
tor do Jardim Botânico do Oaro 1'ieto. Sr. presidente,
quando ouvi o nobre orador, que aliás dispõe de profunda
cópia de conhecimentos e de muitos recursos oratorios,

produzir uma tal prova para fundamentar o nepotismo do
Sr. cosellieiro Hereulano, ou não pude deixar de balbnciar

entre dentes o verso de Iioraeio, sempre expressivo para
casos taes : « Risnm teneatis ? » Ora, eis o Sr. conselheiro

Penna responsável por nomeações feitas pelo Sr. conselheiro

Vasconcellos, cuja vontade por uma força magnética do
novo calibre era já dominada pelo Sr. Hereulano antes de
chegar ao Ouro Preto ! Deixo a camara avaliar a força deste
argumento ; e só direi a respeito do cidadão escolhido pelo
Sr. conselheiro Vasconcellos paradirector do Jardim Bota-
ilico, que eu o conheço, quoé um medico talentoso, estimavel

a todos os respeitos, o bein conhecido nesta côrte, onde na
fatal época do cliolera prestou relevantes serviços A huma-
nidade.

Passemos, Sr. presidente, á outra prova apresentada pelo
illustre deputado para comprovar o nepotismo do presiden-
to de Minas, e foi o ter elle nomeado para tabellião da cidade

deltabiraum sujeito recommendado pelo illustre sogro do
mesmo presidente poucos momentos antes de seu passa-
monto. Sr. presidente, esta accusação me parece tão pueril,

que creio não vale a pena de sobre ella eu dizer uma só pala-
vra;foi também apresentada mais como prova de nepotismo

a nomeação que S. Ex. fez de um seu parente para official

de seu gabinete, aceumulando este outros empregos ; a tal

respeito direi que não ha lei alguma que prohiba o quo fez

o Exm. presidente de Minas, e o acto de que o accusa o no-

bre deputado tem sido praticado por muitos outros presi-
dentes, e sem ir muito longe direi que o official de gabinete
da presidencia do Rio de Janeiro se acha nas mesmas cir-

cumstancias daquelle de^Minas.

Outra accusação, Sr. presidente, foi feita ao Sr. conse-

lheiro Penna pelo seu illustrado accusador, o foi que em

vez de concorrer para que fosso nomeado secretario da pro-
víncia o official-maior da secretaria, concorresse para que
o fosse o Sr. Catão (hoje muito digno presidente do Espí-
rito Santo). Esta accusação, Sr. presidente, é de tal sorte
futil que eu o creio que é abusar da paciência da camara
fazer sua refutação; todavia direi que o lugar de official-
maior de secretaria não dá direito a ser-se nomeado secre-

tario, cujo emprego é todo de conhança. Visto como falia-

mos no secretario nomeado em substituição ao Sr. Bhering,

vem a proposito responder á outra accusação feita ao Sr.

conselheiro Penna pela demissão do Sr. Catão do lugar de

secretario, logo depois das eleições primarias procedidas a

2 de Novembro, e de sua reintegração logo depois da eleição

de 2 de Dezembro. Não entrarei, Sr. presidente, 
cm discus-

são com o nobre deputado relativamente ao convite que os

eleitores de Baependy íizerão ao Sr. Catão para se apresen-

tar como candidato por aquelle districto, e de tudo mais

que por occasião de fallar nesta matéria aprouve-lhe trazer

ao conhec"mento da casa ; limito-me sómente a dizer que,
se o acto de demissão e reintegração do Sr. Olympio Ve-

riato fosse censurável, não era ao presidente de Minas que
se devia censurar, mas sim ao governo geral.^

Passemos agora, Sr. presidente, 
á accusação feita ao Sr,

conselheiro Penna por ter mandado interromper os traba-
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lhos da estrada do Itatiaia. A tal respeito bastai ia sómcntcdi-
zer-se que o nobre deputado, quando fez esta censura, disse
logo que não sabia em que fundamento ée apoiou a presi-
dencia para mandar sobrestar nesse* trabalhos ; pois, Sr.
presidente, se o nobre deputado confessa que não sabe se
houve ou não fundamentos para ser tomada uma tal reso-
lução, como vem accusar ao presidente por este motivo ? O
que posso informar á casa, Sr. presidente, dque o Sr. conse-
Jneiro Ferreira Penna tornou essa resolução depois de pro-
ifuudo estudo, baseado em pareceres dos mais hábeis unge-
nheiroa da província.

Outra aeeusação, Sr. presidente, fez o illustre deputado.ao
Sr. conselheiro Ferreira Penna, que se eu a não ouvi.-se cm
\erdade j&mais acreditaria que cila pudesse ser produzida
pelo distineto orador, e foi a da fuga dos presos da eadêa do
Ouro I reto! Desde quando são os presidentes das provin-
cias responsáveis pela fugida dos presos, uma vez que estes
se achao em uma cadea forte com todas as condições de se-
gurança, e estuo debaixo da immediata inspecção do chefe
do policia, a quem a lei incumbe especialmente este serviço?
Lsta acousação é de tal ordem que sua melhor refutação é
sobre ella não dizer uma só palavra.

Sr presidente, nada direi a respeito das accusações queo nobre deputado fez A presidencia de Minas relativamente
aos acontecimentos 

que se derão em algumas freguezias do
districto eleitoral de Übá ; esta matéria foi nesta casa pro-imundamente discutida e pela imprensa. O paiz está bem in-
lormadode tudo qaanto se passou ali nessa oeeasião ; por*tanto a luz que resultou dessa discussão, eas eleições ul-
timamente procedidas em Minas a 17 de Maio para se pre-
encher a vaga que no senado deixátão os Srs. marque-
zes do Paraná, e de Valença, eleições onde no circulo do
nobre deputado baqueou completamente a influencia de
seus amigos são a melhor resposta que se lhe pôde dar.

Sr. presidente , a hora já vai muito adiantada, o cansaço
da camara o manifesto , como também o é o desejo que clía
tem de encerrar a presente discussão ; por isso deixo do to-
mar era consideração algumas outras cargas feitas ao presi-dente de Minas nesta camara, e só digo que elle se deve en-
cner de satisfação quando ler todas as accusações que aqui
ine forao feitas , pois que todas ellas juntas não provão queo Hxm or. Ilerculano Ferreira Penna se deslisasseda senda
da_moderaçao; e praticasse acto algum violento ; atai res-
peito não direi mais uma s6 palavra, e concluirei o meu dis-
curso approvando a proposta cm discussão. (Muito bem.)

Vozi:s : — Votos, votos, votos.

Cedendo da palavra os oradores inscriptos, e indo-se pro-ceder a votação, verifica-se não haver casa, pelo que encer-
ra-se a discussão, e dada a ordem do dia levanta-se a sessão.

Sessão om 20 «le .9unho.
<1

PHES1DE>DIA 1)0 SR. VISCONDE DE 11.4EPENDY.!

Summario. — Expediente. — Xegocios de Minas. Discurso do
Sr. Francisco Campos, — Ordem do dia. — Licença a Elias
José Pedroso. Discurso dos Srs. 11 enriques, e Viriato. Vota-
çào. Fixação da força naval. Votação.— Dispensa de
eis dc amortização. Votação.— Loterias ao theatro Lyrico.
Votação — Naluralisaçllo. Discursos dos Srs. Rodrigues dos
San os Gonçalves da Siha, Paes Barreto, MarUnho Campos,
Castello llranco e Oliveira llello. Yolaçno - Autorisaçnò
para permutaçno de terras. Votaçio.— Fechamento das por-ias nos domingos. Votação.

As' 11 horas da manhãa, feita a chamada, achando-se pre-
sentes os Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto, Je-
suino Marcondes, Pereira Pinto, Salathiel, Cunha Mattos
Cerqueira Leite, Bulcão, Iíermogenes, Costa Pinto, Men-
des da Costa, Gonçalves da Silva, Francisco Campos, To-
bias Leite, Athaide, Pacheco, Carrão, Silveira Lobo! Pai-
va, Augusto de Oliveira, Sá e Albuquerque, Fausto' Coe-
lho e Castro, César, Bretas, Tobias de Aguiar, Torres-Ho-
mera, Machado, barãade Porto-Alegre, Silvino Cavalcanti
Benevides, Augusto Chaves, Luiz Carlos, barão de Cama-
ragibe, Rego Barros, Souza Leão, Villela Tavares, Salles
Cyrillo, Aimeida Pereira, Martinho Campos, Paranaguá)
Alcântara Machado, André Bastos, Pinto de Campos, Sam-
paio Vianna, Nebias, Flavio Clementino, Borges Fortes,
1 edreirs, barão de Mauá, Domingues, F. Oetavinno, Dius
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Vieira, Almeida Franco, Serra Carneiro, Ilenriques,
Fiusa, Brusque, Toscano Barreto, e Dantas, abre-se a
sessão.

Comparecem depois de aberta a sessão os Srs. P>elfort,
Madureira, Barros Pimentel, Pinto Lima, Fernandes Vieira,
Paulino, Callieiros, Araújo Lima, J. dc Mendonça, Bran-
dao, Perruz, ua i-.uz, uaviao l'eixoto, Uomes de bouza,
Lima e Silva, Pereiru Franco, Teixeira Junior, A!itunes
de Campos, Cuulia Figueirodo, Monteiro de Barros, Candi-
do Mendes, Fausto, Augusto CoirSa, Cruz Macliado, Ro-
drigues dos Santos, Santa Cruz, Fernandos da Cunha, Cas-
tello_ Branco, Viriato, Hello, Costa Moreira, Aragao Mello
Sergio de Macedo, Silva .Miranda, Para 11 hoe, Bczeria ("aval-
canti.

Lida aactada sessão antecedente, <5 approvada.

O Sn. 1" Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Um officio do ministério do império datado de 15 íe
Junho, remettendo ooflicio do presidente da província de
Santa Catharina de 10 de Maio, acompanhando o projecto
n. 11 que autorisa ao dito presidente a admittir e auxiliar
pensionistas, o o parecer da secção dos íiegociosdo império
do conselho de èstado. — A'commissSo do assembliSas prn-
vinciaes.

Tres ditos do mesmo ministério, datados dc 16 o 17 dõ
correute, communiei.ndo ficar o governo inteirado deter
esta camara approvado as eleições do 4» districto do Ceará,
12° do Rio de Janeiro e 1° da Parahyba, — Fica a camara
inteirada.

Outro do mesmo ministério datado de 15 do corrente, re-
mettendo a consulta do conselho de estado sobro o decreto
n. 14 da assembliía provincial de Santa Catharina, que auto-
risa a aposentadoria dos empregados provinciaes.—A' com-
missão de assembléas provinciaes.

Outro do mesmo ministério, datado de 17 do corrente,
remettendo uma representação da camara municipal da
cidade da Parahybuna, provincia de Minas Geraes, pedindo
que o numero de eleitores da respectiva freguezia seja ele-
vado a 20, correspondente ao da 787 Votantes qualificados no
corrente anno. —A' commissão do constituição e poderes.

Um requerimento do conselho da Sociedade Auxiliadora
da Iudustria Nacional^ pedindo que se habilite o governo
com os meios necessários para poder, por meio de medida»
adequadas, promover a regeneração da raça cavallar 110
paiz, a respeito de cujo objecto remette um memorial pu-
blicado por ordem esob os auspícios da mesma sociedade.

A' commissão do industria e commereio.

Outro de Joaquim Pinto Guedes, tenente do lo batalhão
dc artilhnria a pé, pedindo passagem para o corpo do esta-
do maior da Ia classe do exercito. — A' commissão de ma-
rinha o guerra.

Outro da sociedade do Musica do Rio de Janeiro, pedindo
a concessão do seis loterias, cujo produeto, applicado em
apólices da divida publica, sirva para soccorrer á sociedade.

A' commissão de fazenda.

Outro dos guardas da alfandoga da curte, pedindo aug-
raento de seus ordenados. — A' commissão de ponsões e
ordenados.

APRESENTADO e discüssXo de requerimentos.

Continúa a discussão do roquerimento do Sr. Silveira
Lobo, relativo a

NEGOCIOS DE MINAS GERAES.

O Sr. l1 rancisco Campos : — Sr. presidente, levantando-
me para continuar a discussão adiada do requerimento do
meu particular amigo e muito distineto deputado pelo 20o
circulo eleitoral da provincia de Minas Geraes, com quem
aliás tenho o prazer de achar-me sempre de accordo, julgo
do meu dever pedir ao meu nobre amigo permissão para fa-
zer algumas considerações, 

que poderá» parecer oppostas
áquellas que o mesmo nobre deputado fez em relação aos
actos do Sr. conselheiro Penna.

O Sr. Silveira Lodo: —Agradeço sobremodo a attenção
do nobre deputado.

O Sr, Francisco Campos : —Tendo dc fazer estas con-
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siderações no sentido que acabei de indicar, devo ainda de-
clarar á casa que tenho plena convicção dos motivos emi ¦

nentemente patrioticos que induzirão o meu nobre amigo a
apresentar este requerimento, assim como que não pon!-o
eu duvida os escandalos e excessos praticados por alguns
agentes subalternos da administração na provincia de Minas
e denunciados nesta tribuna pela voz patriótica do nobr»

deputado.
Permittirá também V. Ex., Sr. presidente, que eu apro-

yeite 
a opportunidade para tomar em consideração algumas

increpações, algumas censuras acrimoniosas que outros
honrados membros da deputaçuo do minha provincia enten-
dêrão, segundo me pnrec<*, sem fundamento algum, dirigir
ao mesmo Sr. conselheiro Penna.

Confesso a V. Ex , Sr. presidente, que o pronunciamento
acrimonioso feito por esses honrados membros a quem
acabo de referir-me causou-me verdadeira sorpresa á vista
dos motivos pelos quaes os nobres deputados o manifes-
tárão

Minha sorpresa porém desappareceu, Sr. presidente, logo
ue pude notar que esses nobres deputados pela provincia
e Minas que um tal pronunciamento íizcrfio achavão-se

ainda pouco penetrados do peusamento generoso de con •

Cordia e moderação que parece possuir' sespiritos na actua-
lidado.

Ciieguei mesmo a convencer-me, Sr. presidente, de que
só em um caso esses nobres deputados aceitarião esse pen-
samento ; seria no caso em que restabelecido o systema de

governar que se fundava no antagomismo, no odio e na
exclusão politica; i perado por esses meios o extermínio
completo de seus adversarios, os nobres deputado» se
achassem sós no terreno, depois de haverem feito desappa-
recer da scena os seus adversarios.

Sr. presidente, nestas circumstancias, V. Ex. e a casa
permittirâõ que eu, que aliás nunca recebi nem solicitei do
Sr. conselheiro Peuna favor algum....

O Sn. Silveira Lobo : — Nunca solicitei nada de S. Ex.

O Sr. Ataaide: — Nem eu.

O Sr. Fr incisco C oitos ;—Acreditem os nobres deputado3
que das minhas palavras não se infere o contrario; estou
apenas explicando as relações em que me acho para com a
pessoa do Sr. conselheiro Penna.

Uma voz : — Para mostrar stia sinceridade.

O Sr. Francisco Campos: —Permitta a camara que eu,
que não tenho mesmo a honra de entreter com S. Ex.
estreitas relações, tome sobre mim a tarefa de, senão dis-
sipar, pelo menos attenuar o effeito de algumas fortes
censuras que lhe forão dirigidas.

O Sk. Atuai de : — O modo ó mostrar que não houverão
fados.

O Sn Francisco Campos: — Entrarei nessa analyse, te-
nhão um pouco de paciência

Débil, Sr presidente, quanto aos meus proprios recursos,
e na ausência além disso dos dados e informações especiaes
a que me condemnão as minhas nenhumas relações com o
governo da provincia, o que sobre tudo me peza 6 o receio
de^provavelmente não poder com tanta vantagem quanta de-
sejava escudar o nome e a reputação de S. Ex. contra as ag-

ressoes violentas e immerecidas que lhe dirigirão os nobres
eputados pelos districtos de S. João de El-Rei e de UM.

O Sr. Atuaide : — Não foião aggressões violentas.

O Sr Francisco Campos :— Sr. presidente, a primeira
accusação que se fez ao Sr. conselheiro Penna é a de incon-
sistencia politica. Senhores, forão tão violentas as agressões
feitas neste sentido, que me parece generoso dizer alguma
cousa em favor de S. Ex.

O Sr. At\vrti:: — Está arrumado.

O Sr. Silveira Lodo : — Salvo se já houve sentença
contra o litígio que a imprensa estabeleceu.

O Sr. Francisco Campos: — Ainda não tem força de sen-
tença.

O Sr. Atuaide : — Logo, continua litigioso.

O»Sr. Francisco Campos : — Felizmente para mim posso
entrar na apreciação desta questão com todo o desembara-
ço e liberdade de espirito.,.. j

O Sr. Atuaide : —Como os mais.

O Sr. Francisco Campos : — .... porquanto no meu curto
passado não se poderá descobrii facto algum que a este res-
peito me colloque em posição desfavorável.

O Sr. Silveira Loro : — Apoiado.

O Sr. Francisco Campos : — Antes posso affirmar que os
nove melhores annos de minha vida (porque nelles foi a mi-
nha mocidade), consagrados ao culto de principios que
estavão fóra do poder, quandq aliás não tendo compartici-
pação alguma pessoal nos erros e glorias do partido que os
esposava me achava em posição menos difficil paracolheral-
guma vantagem, fazem prova de que sei ser severo para co-
migo mesmo e que acima da conveniência pessoal colloco
a da consciência e do meu dever.

O Sr. Silyeir\ Lobo:—Apoiado; é essa a verdadeira
norma do homem de bem.

O Sr. Francisco Campos:—Assim pois, Sr. presidente,
não serei por certo eu quem se incumbira hoje nem em
tempo algum de fazer o elogio ou a apotheóse da inconsis-
tencia politica.

O Sr. Silveira Lobo : — Da versatilidade.

O Sr. Francisco Campos : — Pelo contrario ; reconheço e
admiro toda á virtude e nobreza que ha nos caracteres fir-
mes que, tendo uma vez esposado os principios que julgão
mais acertados, mais convenientes ao paiz, sabem acompa-
nha-los com lenldade e conservarem-se tieis a elles atravez
de todas e das mais difliceis vicissitudes.

Mas, Sr. presidente, tendo eu adoptado para mim essa
norma de conducta , reconhecendo eu todo o valor da con-
sideração que aeabo de fazer, não desconheço comtudoqae
em muitos casos a inconsistência pôde ter uma explicação
razoavel e ao mesmo tempo honrosa.

O Sr. Silveira Loiio : — Em muitos casos, a respeito do
mesmo indivíduo, não.

O Sr. Francisco Cami-os : — Não desconheço que em
muitos casos a inconsistência é mais apparente aue real.

Sr, presidente, esta consideração que acabo de lazer e que
se realisa em paizes onde o systema constitucional se acha
mais adiantado, onde as phases da politica são mais dura-
douras e estáveis, tem sobretudo applicação ás sociedades
novas que se estão ainda constituindo e organisando, cujas

phases políticas são portanto mais variaveis e se transíor-
mão com mais rapidez.

Nus sociedades desta ordem, onde de ordinário os parti
dos se exagerão, onde são induzidos a erro3 graves, não ir.«

parece justo que, sem maior exame, se faça sempre da in-
consistência um crime, umlabéo infamante, principalmente
contra caracteres essencialmente moderados que tenhão en-
tendido não dever acompanhar invariavelmente os nossos

partidos políticos em todas ps suas exagerações, em todos cs
seus erros; e que por ventura assim procedem mesmo para se
conservarem tieis ao principio de moderação que constitue o
fundo de seus caracteres, caracteres aliás que....

O Sr. Atuaide : — Que a maromba...

O Sn. Frincisco Campos:—... prestando-semenos a res-

ponsabilidade dos principios propriamente politicos, dedi-
cão-se mais especialmente ao ramo administrativo do ser-
viço publico.

Sr. presidente, entendo que encarando a questão por este
lado, devo satisfazer-me com a apreciação que tenho feito,
devo sobretudo satisfazer-me com essa apreciação por honra
do prnprio paiz, pois que se trata de um servidor do estado
cheio de intelligencia e de serviços. (Apoiados.)

O Sr. Atiiaidk : — Por ora deixou as cousas no mes-
mo pé.

O Sr. Francisco Campos: — Se o nobre deputado quer
levar a questão para o terreno odioso.,..

O Sr. Atiiaide:—Não apoiado.

O Sr. Francisco Campos: — ....declaro-lhe que nem

aceitarei nesse terreno a discussão, nem procurarei defen-

der ao Si. conselheiro Penna de accusações que não sej ão
dignas delle,

O Sr . Atuaide : — Quaes forão ellas ?

O Sr. Francisco Campos : — As que me parçceu que po-
dião conter-se no aparte do nobre deputado.

O Sr. Athvide : — Ainda o nobre deputado não mostrou
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que o presidente de Minas pertence a credo algum político.
Está endeosando a maromba.

O Sr. FrvnciscoCampos: — O aparto do nobre deputado

justiiica a administração do Sr. Penna, nus circunstancias

especiaes em que S. Ex recebeu o governo daquella pro-
vincia.

O Sr. Athaide : — EUo sempre foi assim.

O Sr. Francisco Campos : — E quanto ao endcosamento

da maromba fallão por mim os meus precedentes, c nem tal

endeosamento existe em nada do que tenho dito.

Sr. presidente, entrarei na parte dos factos ou das censu-

ras baseadas em factos que os honrados membros por Ub& e

por S. João de El-liei entenderão dever dirigir uo Sr. con-

selheiro Penna.

O Sr Atüaide:—Já declinou da matéria do requeri-

mento ?

O Se Francisco Campos :—A seu tempo; não tenhare-

ceio que eu deixe de fazer as considerações que me parece-
rem justas.

O Sp.. Athaide : — Estou lembrando.

O Sn. Francisco Campos : —Maravilhou-me sobremodo,
Sr. presidenta, a observação pelos nobrea deputados feita

de que o Sr. conselheiro Penna manifestára verdadeiro

furor de agiadar ao partido liberal da província de Minas !

Esta accusação sobretudo maravilhou-me, porque é fácil

de ver o quanto ha nella de exagerarão.

O Sn. Athaide : - Não andei neste terreno, vá n quem
toca; ao contrario disse que tinha tinha sido fatal a ambos

os partidos.

O Sr. Silveira Lodo : — A ambos, bem.

O Sr. Francisco Campos : — Porquanto na provincia de
Minas, que tem uma população de perto de dous milhões de
habitantes o uns poucos de mil empregados de pura de-

pendencia do governo, adistiibuiçãe d|s empregos entre um
e outro partido não guarda talvez a proporção de 10 por mil
em favor do partido liberal; e foi o proprio nobre deputado

que levantou esta accusação que se incumbio dc destrui-la,

pois entrando na enumeração dos numerosos factos prati-
cados pelo Sr. Penna em proveito da opinião liberal, enu-
luerou apenas oito casos em uma provincia que tem, como

já disse, uns poucos de mil empregados de pura confiança
do governo, e estou bem certo que lhe seria muito difficil
enumerar muitos outros.

Certamente, Sr. presidente, o Sr. conselheiro Penna te-
ria feito uma administração mais proíicua âs verdadeiras
exigencias do serviço publico na província de Mina^, so-
bretudo no que respeita á administração das justiças lo-
caes, se, nimiamente preso á conveniência do neutralidade,

elle não houvesse julgado indispensável guardar a este res-

peito uma parcimônia tal, que em muitos casos era incom-

pativel com as conveniências desapaixonadas da justiça.
Òccupar-mo-hei ainda de outra increpação apresentada

pelo nobre deputado pelo districto de S. João. Trouxe o no- 
'

bre deputado como indicativo desse mesmo furor-de agradar
ao partido liberal o facto de ser o Sr. barão de Entre-Rios
excluido da municipalidade de S. João d'El-Rei. Sr. presi-
dente, devo confessar que não tenho conhecimento algum

pessoal do nobre barão de Entre-Rips ; estou por<5m infor-
mado de que ó uma pessoa muito recommendavel [apoiado),
e qüe o município de S.João d'El-Rei teria ganho realmen-
te muito se o nobre barão pudesse fazer parte da camara
municipal. (Apoiado?.)

Devo entretanto declarar quo o Sr. conselheiro Penna 
1

não ordenou essa exclusão senão depois de ter bem averi-

guado que, na occasião em que se procedeu á eleição de ca-
maras municipaes o anno passado, 

o Sr. barão de Entre-
Rios não tinha ainda o domicilio legal, 

porquanto o nobre
barão até pouco antes dessa eleição nmda tinha conser- 1

vado o seu domicilio no munioipio da Parahyba do Sul, da

provincia do Rio de Janeiro, onde até íunccionava como ;

membro da municipalidade e como juiz de paz do districto. j
Foi em vista desta informação que o Sr. conselheiro Penna
ordenou essa exclusão.

Sr. presidente, se eu quizesse ser menos justo com S. Ex.,

podia trazer outro facto coctra-imlicativo do furor a quo
alludio o honrado membro ; é um facto perfeitamente ana-
lojço occorrido no município de minha residencia. Foi eleito
ali para o cargo de vereador um cidadão igualmente muito
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rucommendavel, adepto da opinião liberal, e que tinha até
mais de dous ar.nos de residencia no termo; mas como a sim-

pies residencia material não importa domicilio, não obstante
a camara haver expedido o diploma a esse cidadão, houve re-
clamação, discutio-se e provou-te essa reclamação, e ojiobre
conselheiro presidente da provincia ordenou a exclusão
desse vereador para dar assento a um supplente da opinião
saquarema. Talvez que nesse facto se pudesse encontrar
mais espirito dc partido do que no apresentado pelo nobre
deputado de S. João; eu comtudo não enxergo na intenção
de S. Ex., tomando esto expediente, outro motivo senão o

; de attender & justiça.
' Occupar-me-hei agora de alguns outros factos nrguidos
' ao Sr. Penna pelo nobre deputado do S. João de El-Rei.

Disse o nobre dep tado q>ie sem motivo algum plausível
S. Ex. havia demittido o delegado de policia do termo da
liaependy, para substitui-lo pelo sogro do promotor publico

j 
des3a comarca, devo dizer que o honrado membro está mal
informado a esto respeito. A demissão que teve lugar não
foi a do delegado, foi a de um simples subdelegado contra
o qual houve denuncia do promotor publico ; e o subdele-

1 
gado não foi substituído pelo sogro desse promotor,quo aliás

! o um cidadão muito distineto. E' verdade que esse cidadão
foi nomeado, mas para o lugar de 2o ou 3o supplente do
delegado de policia, cuja vacancia se abrira pela morte do
cidadão que o occupava. Devo accrescentar que o sogro do
digno promotor publico não tem ainda exercido as funcçôes
do cargo de delegado de policia, que continúa a ser occupado

| pelo Sr. José Ignacio da Silveira, que não deve parecer
i suspeito ao honrado membro.

O nobre deputado arguio por ultimo á presidencia de ha-
ver abusado da autorisução concedida ao governo provincial

| pela lei provincial n 720 de 1855, para estabelecer e alterar

j a divisão territorial de alguns districtos de certas parochias.
Disse o honrado membro que o Sr. Penna excedera os po-
deres dessa lei provincial, porquanto o seu aeto importou
igualmente alteração de divisas parochiaes, e para tanto não
estava S. Ex. autorizado.

Entendo, Sr. presidento, que também esta accusacão é
destituída de fundamento ; porque me persuado de que essa
autorisação c ntenba, senão litteral, pelo menos virtual-

j mente ínculdade ao governo p»i)i esse íiin. Era is>o uma
conseqaencia necessaria do neto que estabelecesse usdivi-
sa« dos districtos entre si; pprquantoestundoesses districtos
encorporados a certas e determina Ias parochias por es?a
mesma lei, ou por outras que as cret'irão, e (pie essa não re-

j vogou, indispensável uiente o neto que modificou as divisas
1 dos districtos devia affectar As das parochias, a que as leis
i respectivas as havião encorpor:id'>.

Sr. presidente, tenho agora de tomar em consideração
algumas increpações feitns pelo nobre deputado polo dis-
tricto de Ubá. Minha tarefa a este respeito se acha muito
facilitada pelo meu illustre amigo, deputado pelo districto
da Diamantina, que se occtipou na sessão anterior de re-
futar muitas das proposições do mesmo nobre deputado.
Limitar-me-hei, portanto, a algumas rcíloxfies Acerca da
nomeação, destituição e reintegração do Sr. < "atão 

no logar
de secretario do g verno da província de Minas-Gernes.

A respeito do nobre deputado é quo pôde se realmente di-
zer, que não fez mais do que mostrar um infundado furor
dc aggressão contra o Sr.( conselheiro Penna; por qunnto pre-
tendeu torna-lo responsável por netos do governo imperial,
e até pelas faltas que por ventura tenha commettido o car-
cereiro das cadeias publicas da capital.

O Sr. Athaide : — E que relação tem isso coin o reque-
rimento que se discute ?

O Sr. Francisco Campos :—1, que relação official haen-
tre os actos do ministro que nomea, destituo e reintegra o
Sr. Catão e o Sr. Penna, que não tem parte oílicial cm seme-
lhantes act03?

O Sr. Atiuide:—Eu provei que esses actos furão exigi-

dos pelo Sr. Penna.

O Sr. Francisco Campos:—£r. presidente, a este respoito

só tenho a dizer que esses actos fazem muita honra ao nobre

ex-ministro do império, que os praticou, e que melhor do

que eu dará a razão do seu procedimento.
O que é, porém, de extranhar mais no procedimento do

nobre deputado é que, censurando no governo provincial por
actos que não são seus, o nobre deputado como que se julgou
com o direito de indicar ao governo as pessoas quo, de pre-
ferencia a outras, devião ser nomeadas.
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O Sr. Atiiaioe :—Quiz mostrar que a conciliação não era

tal como se annunciava.

O Sr. Francisco Campos : — Reconheço para qualquer

membro desta casa, para qualquer cidadão brazileiro o di-

reito amplo de censurar qualquer escolha feita pelo governo,

que fôr má ou inconveniente aos negócios públicos; porém

censurar o governo porque, tendo aliás feito uma nomeação,

que ao próprio nobre deputado pareceu boa, visto que reco-

nheceu a aptidão e merecimento pessoal do nomeado, deixou

com tudo de nomear outro indivíduo certo e determinado e

uma pretenção, que se não funda nem cm lei, nem nas con-

veiiiencias de governo.... ¦

O Sr. Athaioe : —Não neguei ao governo o direito que

tinha de nomear.

O Sr. Francisco Campos : — .... que para a nomeação de

empregados de pura contiança deve ter e tem a mais ampla

liberdade.... (Apoiados.)

O Sr. Atiiaide E eu lhe concedo toda a liberdade.

O Sr. Francisco Campos apenas limitada pela con-

dição constitucional de merecimentos e aptidão pessoal

(apoiados), limitação que funda? para a camara e para o paiz o

direito de legitima censura, de que ha pouco fallei.

O Sr. Atiiaide: —Repito que não contestei a liberdade

de nomear; o que provei foi que não houve conciliação.

O Sr. Francisco Campos : — Em que prejudicou a conci-

liação a nomeação do Sr. Catão ? Com razão mo parece que
aos nobies deputados sí) agradará a conciliação depois do

completo extermínio de seus adversarios !...

O Sr. Athaide : — Isto e do nobre deputado.

O Sr. Frvncisco Campos : — A justiça desta minha ob-

servação sobresahe tanto mais quanto o nobre deputado

censura por offensiva da conciliação....

O Sr. Atiiaide : — Isto è que é traduzir á vontade o pen-
samento allu io !

O Sr. Cruz Machado — Não censura.

O Sr. Francisco Campos a nomeação de um cidadão

distineto, cuja moderação e merecimento pessoal o nobre

deputado reconhece, só porque o nomeado não compartilha

suas opiniões políticas.

O Sr. Athaide : — Está levantando um castello para der-

ruba-lo á sua vontade.

O Sr. Francisco Caiipos: — Sr. presidente, sou chegado

á parte mais difHcil de minha tarefa, em que tenho de offe-

recer algumas considerações sobre as que fez o meu nobre

amigo.

O Sr. Presidente : —Devo lembrar ao honrado deputado

que já está lindo o tempo destinado para a discussão de rc-

querimentos.

O Sr. Francisco Campos : — Tenho de offerecer conside-

rações, que julgo importantes. Não posso prometter a V.Ex.

ser breve na exposição dellas, e não desejo exigir da camara

uma prova de bondade a que não tenho direito. ¦

Uma voz ; —Tem todo.

O Sr. Francisco Campos : — Portanto resigno-me á inter-

rupção, até porque considero que a camara tem de oecupar-

se com a fixação de forças de mar, para cuja discussão se

acha na casa o Sr. ministro respectivo.

O Sn. Presidente : —O nobre deputado continuará o seu

discurso no proximo subbado. Fica a discussão adiada pela
hora.

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

ELIAS JOSÉ PEDROSA.LICENÇA

Entra em Ia discussão o seguinte projecto n. 16 deste

anno.

A assembléa geral legislativa resolve :
Art. único- O governo fica autorisado a conceder ao

Dr. Elias José Pedrosa, lente da faculdade de medicinada

Bahia, um anno de licença com todos os seus vencimentos,

para continuar na Europa a tratar de sua saúde ; revogadas

as deposições em contrario.
Paço da camara dos deputados, em 10 de Junho de

1857.— Villela Tavares.—Pedreira. >

O Sr. Augusto Chaves requer que o projeeto tenha uma

só discussão.

Consultada a camara, deeide-se pela afiirmativa.

O Sr. Viriato motiva a seguinte emenda, que 6 apoiada

e entra em discussão :

< Requeiro que se accrescente, depois dar, palavras —

Pedrosa, lente da faculdade de medicina da Bahia,— as

seguintes — e ao escrivão da descarga da alfanaega do Ma-

ranhão Manoel José do Amaral, e Cunha.—S. U, — \ i-

ria to. »

O Sr. Henrique» :— Sr. presidente, tendo-se decidido

que seja votado em uma só discussão o projecto que conce-

cie licença para continuar na Europa tratando de sua saúde

o empregado da província da Bahia Dr. Eliaa José Pedrosa,

lente da faculdade de medicina, parece-me que a camara

não estã convenientemente habilitada para dar um voto

consciencioso sobre a emenda agora oíTerecida ao projecto
Acerca de outro empregado pelo nobre deputado pelo Ma-

ranhão. (Apoiados.)
O projecto dado para a discussão foi offerecido por uma

comraissão que examinou todos os documentos justificativos
da pretenção, e emittio sobre esta o seu juízo, e como sem a

precedencia dessa formalidade aliás indispensável, sem

base alguma, que nos esclareça o conduza a uma decisão

justa, poderemos votar sobre o objecto da emenda? Como

poderemos conscienciosamente dizer que o empregado do

Maranhão, de que trata a emenda está nas mesmas circum-

stancias, tem o mesmo direito que o da Bahia ?

O Sr. Viriato : — Tem tanto direito como esse da Bahia.

O Sr. IIenriques : — Acredito no que diz o nôbre depu-

tado; mas essas cousas aíFectão bastante o serviço e os

dinheiro» públicos, e parecem que não podem ser assim

decididas a esmo ; o nobre deputado nada nos disse sobre

os s-rviços o natureza da moléstia desse empregado, cir-

cumstancia» aliás a que muito cumpre attender.

O Sn. Viki ito : --«Peça um exçime de sanidade.

O Sr. I!enriques:—Não; o nobre deputado deve saber

que essas licenças tão prolongadas para fóra do paiz e á,

custa do thesouro se não concedem com facilidade; qual-

quer moléstia não pôde dar direito á elln»; o empregado

da Bahia consta que está cego. (Apoiada.) Em circum-

stancias taes a camara obrará com justiça não denegrindo

a licença pedida; clle tem em seu favor longa antigüidade

e muitos ?erviço3.

O Sr. Augusto Chaves : — Tem 20 anno» de serviço.

O Sr. Henriques : — Não sei se as mesmas razões mili-

tão a respeito do empregado da alfandega do Maranhão.

Pôde ser que não tenha prestado tantos serviços, pôde ser

um serventuário novo, c sua enfcrmidáde tal que mesmo no

Maranhão em 3 ou 6 mezes possa ser radicalmente curada ;

e nesse caso bastará recorrer ao govorno. Parece-ma por-

tanto'que essa pretenção deve ser apresentada u commissao

da casa, e aguardarmos o seu juízo para resolvermos como

mais justo fôr.

O Sr. Viriato-.— Sr. presidente, o honrado deputado

p<da 

"província 
da Parahyba, que impugnou a minha emen-

da, disse que duvidava do direito que tinha esse emprega-

do da província do Maranhão o Sr. Amaral e Cunha para me-

recer o mesmo favor que impetra o empregado da Bahia,

que ha de ter o meu voto ; que não_ sabia se era real a mo-

lestia do empregado publico, se o impossibilita de servir,

se faz necessaria uma viagem á Europa para seu curativo,

e finalmente quantos annos de serviço tem. Accrescentou a

consideração de que a emenda não pôde passar sem que a

commissão dê o sou parecer a respeito delia. Julgo queres-

ponderei ao nobre deputado de maneira a dissipar todas as

suas duvidas o a leva-lo a votar a favor da emenda.

Não contava com a discussão do projecto; _e por isso não

vim preparado com os documentos que provno a moléstia

desse empregado publico. Elles porém 
existem na secre-

taria.

Uma voz : —O projecto foi dado para a ordem üo dia.

O Sr. Viriato : — Não estava sciente disto. 
.

E' certo porém que esse empregado da província do Ma-

ranhão está no caso de ser attendido. Se o nobre deputado

não acredita no que lhe affirmo, pôde reclamar da mesa es-

«es papeis e documentos, e por elles se convencerá de que
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esse cidadão é um bom empregado de fazenda, que serve lia
muitos annos, que tem gasto sua mocidade no serviço publi-
co, que se acha com a sua saúde gravemente alterada, e nSo
tem meios para tratar delia como cumpre. E* pobre, como
são quasi todos os servidores do Estado.

Quaesquer que sejão as condições em que se ache o em-

pregado da Bahia que requ^reu o favor da camara, essas
condições não suo mais vantajosas para mover a casa do que
as do empregado do. Maranhão. Está elle no caso de mere-
ccr a mesma graça <^ue ao outro se quer conceder ; como
deputado pela província do Maranhão afíirmo-o, e esteja o
nobre deputado certo que elle tem por si os mais fundados
motivos para dirigir-3e hoje a esta camara.

(Recebendo o» documentos.) Felizmente, senhores, achão-
se aqui os documentos que provão a moléstia desse empre-
gado da província do Maranhão, e se estes provarem com
effeito a necessidade do favor que elle pedo á casa, para
que o parecer de uma commissão para darmos o nosso
voto á emenda ? Os documentos com quo é instruída a
petição não 

pão tantos que demandem muito tempo para
serem examinados; achão-se diante de nós, qualquer col-
lega nosso que ponha duvida, ou que se arreecie de dar o
seu voto em favor da emenda, pôde recorrer a esses docu-
mentos e ver....

O Sr. Ca.m>ii>o Mendes :—Todos os deputados do Mara-
nlião sabem isto.

v _ O Sn. Viriato : — .... e ver se a esse empregado não as-
siste o mesmo direito para alcançar o favor como O empre-
gado publico da Bahia....

O Sn. Cândido MendbÍ :— E' muito bom empregado,
está realmente doente, merece ser attendido.

O Sn. V. Tavares: — Se tiver direito a «amara lhe ha
de fazer justiça; mas submetta-se ao processo ordinário.

O Sr.. Viriato: — Para que sujeitar-se este negocio ao
rigor das formulas, se podemos fazer logo justiça? para queremetter isto a coramissão, esperar pelo parecer que ella
der? para que retardaria distribuição da justiça, senhores?
Sem duvida que o exame das commissõcs da casa é mui va-
lioso em certos casos, mas na matéria presente não é elle
necessário; o que se quer saber é a realidade do facto, o
que se quer sabei & se esse empregado publico está doonte,
se tem muitos annos de serviço, se (5 bom empregado, se
está impossibilitado de fazer sssa viagem a expensas euas.

O Sn. Caindido Mendes : — Apoiado.

O Sr. \ ibiato : — São estes os pontos principaes em
uma_ matéria tão simples e que se procura indagar. Apre-
sentao-.se documentos que comprovão a aflirmativà feita pormim da tribuna; porque pois não conceder-se a este empre-
gado a mesma graça que se ha de conceder, fazendo justiça,*o empregado publico da Bahia, c emiguacs circumstancias ?

O Sn. V. Tavares :—Mas que pressa <5 esta?

O Sr. Viriato:—A pressa 6 justificada pelo motivo quelevou esso empregado a fazer a sua petição
O Sn. V. Tavares:—Pois vão os papeis á commissão; ella

03 examina e dá logo o seu parecer.
O Sr. Viriato :—Perdôc-me V. Ex.; quando se 6 debaixo

da dor e do soífnmento, quando se tem a infelicidado do ser
visitado por grande moléstia, aperda do tempo (! prejudicialirreparavelas vezes, não só para nqucllo quo soíTre tal iufeli-
cidade, como para o serviço publico, quando o paciente é
empregado publico e bom servidor de sua patria. (Apoiados )
Para que pois uma demora desnecessária? Os documentos
repito, achão-se sobre a mesa; quem quizer examina-los
pôde o fazer; e esporo que, á vista delles, a casa conceda a
esse empregado publico do Maranhão o mesmo favor que se
vai conceder, e com justiça, ao empregado da província da
Bahia. Tenho muita fé no bom senso da casa, na equidade
de suas decisões, para esperar que passo a minha emenda.

E' lida, apoiada e entra também em discussão, a seguinte
emenda:

< Igual favor seja concedido ao guarda-múr da alfandega
de Pernambuco, Dr. Luiz Carlos do Carvalho Paes do An-
drade.—Sá e Albuquerque. >

Julga-se a matéria euflicientemente discutida, e sendo

posto a votos o projecto é approvado, ea emenda do Sr. Viria-
to fica empatada. 

(Reclamações.)

O Sr. Presidem::: — Ha 8:j Sr3. deputados na casa o
tendo votado 37 próe 37 contra a emenda, segue seque ai-
guns senhores deisárão de votiír, o quo não <5 permittido
pelo regimento. Vou pois subuiettor de novo á votação a
emenda. v

Consultada de novo a camara, é approvada n. emenda por43 votos contra 39, assim .como 6 também approvada a quese reíere ao guarda-mór da alfandega de Pernambuco.
O projecto é adoptado e vai á commissão de redacção.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

FIXAÇAO DA I OIU:\ NAVAL.
Procede-se A votação do art. 1» da proposta do governo

que lixa a íorça do mar para o anno financeiro de 18.58 a1859, cuja discussão licou encerrada na sessão antecedonte
O artigo e approvado, bem como, sem debate, o art. 2o.

E' lido, apoiado, entra em discussão, c sem debate 6approvado, o artigo additivo da commissão.

A proposta passa á 3a discussão.

O Sn. Pauamaubí (pela ordem) pode dispensa do interstício
atim do que a proposta seja dadajpara ordem dodia antes do
prazo marcado no regimento.

A camara approva este requerimento.

Estando esgotadas as matérias dadas para a 2" parte doordem do dia , volta-se ás da 1". 1 
a

DISPENSA DE LEIS DA AJIOSTIZAÇXO.

E' lido, entra cm 1» discussão e sem debate é approvado oseguinte projectq n. 3 desta anno: 1F 
0

« A assembléa geral legislativa resolve :
« Art. l.o Ficão dispensadas as leis de amortização paraque a mesa administrativa do collegio dos orphãos do San-

^oMçao 
tle Jesus da cidade da Bahia, possa adouirirate 150:000^ em bens de raiz, com a condição le convcrtó-losem apólices da divida publica no prazo que o governo

timbro'de'1845rm°a 
U da lc' 3ü!' lad,iSo-

* 
£*t. 

2-° lievogão-se as leis em contrario.
bala das commissões, 30 de Maio de 1857. — IA deSampaio Viaima.-F. de Salles Torres-lhmem. - Barão deMaud. »

O Sn. Sampaio Viamina (pela ordem) requer dispensa de in-
tersticio e urgência para que o projcctoentreimmediatamen-
te em 2" discussão.

A camara approva este requerimento, o entra por con-tseqüência em 2" discussão o projecto, o qual é appro-
vauo sem debate, e passa á 3" discussão.

LOTERIAS AO TI1EATRO LÍRICO.

E' lido, entra cm 1" discussão, e t5 approvado sem debate
o seguinte projecto n. 15 deste anno: '

« A assembléa legislativa resolve:
Artigf» único. Fica concedido por Espaço do 3 annos

contados do anno de 1857, á sociedade Nova Empresa Lv-
rica, desta corte, o benoticio liquido do 12 loterias nor
anno para a sustentação das representações quo constarem
do seu contracto com o governo imperial. Estas loterias se
rão extrahidas mensalmente, segundo o plano das concedi
das a outros estabelecimentos. Ficâo revogadas as diBon
sições em contrario. Paço da camara, 25 de Maio do 1857 »

O Sn. Pacheco (pela ordem): _A matéria deste pro-
jocto <5 muito simples; qualquer pôde conhecer a sua cou-
veniencia ou nao conveniência; eu pedia por conscquencia
a dispensa do interstício para entrar em 2» discussão.

, Consultada a camara, & approvado este requerimento, e
entra o projecto em 2" discussão, na qual ó approvado sem
debate, e passa á 3" uíscussão.

NATUR VUSAÇÕES.

E' lido e entra em Ia discussão o seguinte projecto n. 17
deste anno:

« A assemblóa geral legislativa resolve:
« Artigo único. Fica o governo autorisado a mandar pas-sar carta de naturalisaçãò aos Portuguezos José Pedro de

Carvalho e Manoel Francisco de Miranda, moradores na
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Granja (província do Ceará). Revogadas a» disposições em

C°«1 
Sala*das sessões, 12 de Junlio de 1857. — S. Gonçalves

da Silva. ,

A pedido do Sr. Gonçalves da Silva tem o projecto uma só

discussão.

O Sn llor>m(.LE8 dos Santos : — Desejava ser informado

se ha requerimento na casa a respeito desta naturalisação.

Pensei que era um parecer de commissão dado sobre algu-

ma pretenção, mas leudo o projecto, vejo que elle é offere-

cido por 11111 dos nossos honrados collegas. Julgo que isto

não basta ; é mister que esses estrangeiros tenhão pedido a

naturalisaçSo (apoiados) ; r.ão me parece muito airoso que

vamos dar naturalisação a quem não a pede....

Uma voz ; — li que pôde rejeitar.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Se aca30 esses indivíduos

requererão á camara, não duvido approvar o piojecto ;>no

caso contrario votarei contra, porque tenho meio, nem

mesmo quero arriscar a nacionalidade brazileira a ser re-

jeitaíja pelos estrangeiros.

O Sr- Gonçm-ves da Silva.-Sr. presidente, quando

apresentei o projecto que se discute, nao só baseei-me na.

pratica constante seguida nesta casa, como mesmo no de-

seio desses individuos.de cuja naturalisaçSo se trata, listou

informado por diversos meios que elles já a requererão por

intermédio do governo, que devolveu uma das petições por

não lhe ter sido açnexado o documento comprobatorio do

casamento de um desses estrangeiros com Brasileira. Para

evitar demora na obtenção da carta de naturalisaçao, foi que

submetti semelhante projecto á consideração da camara.

Um v voz : — Havendo casamento com Brazileira é desne-

cessario.

O Sr. Go.-WM.VE8 da Silva:—Sei perfeitamente que em

virtude da lei'que ao caso reg.í, 6 nessa circumstancia des-

necessário requerer ao poder legislativo, o governo só por si

pôde deferir, provada a exigencia legal; mas quiz cortar

delongas ; e rio entretanto, se a capara julgar que não deve

admittir , ou autorisar a pretendida naturalisação, decida

conforme entender em sua sabedoria....

Uma voz: — Assim vai-se baratear esse favor.

O Sr Gonçalves da Silva : — Nessa parte não concoido

com o nobre deputado. Apresentei o-projecto, Sr. presiden-

te como acabo de dizer, porque sei que os pretendentes já

solicitárão a graça, que não foi satisieita, ou concedida por

n&o estar instruída a petição com o documento a que alludi.

O nue posso affiançar, é que elles não arecusárao ; pois mo

incumbirão deobtè-la; porém, repito, se se entende que

não deve conceder-se, decida-se isto mesmo, com o que me

conformarei; nada mais simples, nem mais natural.

O Sn. Rodrigues dos Santos: — A explicação que deu

o honrado deputado autor do projecto não me satisfaz e

*penso 
que também não pôde ter satisfeito a consciência da

""o 
nobre deputado confessou o facto que eu receiava que

existisse ; declarou que nSo havia petição desses estrangei-

ros requerendo a dispensa da lei para serem naturalisados.

Dis^e mais, que constava-lhe (sem affirmar com a sua au-

toridade que para mim mereceria todo o respeito) que
'elles tinhao-.se dirigido ao governo, e que o governo indo-

ferira seu requerimento por faltar a próva de uma das con-

dições legaes. Ora, se acaso o nobre deputado pudesse

asseverar este facto, eu modificaria um pouco as minhas

idéas a respeito ; mas o nobre deputado disse apenas que

constada. Dando porém o facto como verdadeiro, peigunto:

têm esses estrangeiros as condições da lei para serem natu-

ralisadost são elles, como disse o nobre deputado, casados

com brasileira? têm do residencia o lapso de tempo marcado

: lei ?

Sr* se me responder pela affirmativa digo então : nao e

mister a dispensa; ide ao governo. Se se me responder

nela negativa, se elles não têm essas condições, entendo

oue não devemos baratear este favor a quem não nos pe-

dio Os estrangeiros que uão estão nas condições da legis-

lacSo do paiz para serem natmalisados, só o podem ser com

dispensa da lei por motivo muito particular. Ora, eu mio

veio esta especialidade nos indivíduos de que se trata, e

muito menos nos outros de que trata a emenda que foi

apresentada.

Portanto, desejando que a nacionalidade seja aprefciada,

repugno baratea-la, porque aquillo que se barateia nao se

ama. \rotarei pois contra o projecto.

O Sr. Presidente convida a deputação quo tem de apie-

sentar ã S. M. o Imperador a resposta á falia do tlirono a

cumprir sua missão.

(JtelirOo-se da sala os senhms da deputaçüo.)

O Sr. Paes Barreto Direi muito pouco em sustentação

do projecto que se discute. _ , .
Sr. presidente, antes de ouvir ao nobre deputado pelo

Ceará, também senti os mesmos cscrupulos que acaba de

manifestar o honrado membro que me precedeu ; como elle

chtendi que não devíamos autorisar a naturalisação de es-

trangeiros, que nada tinhão requerido á camara, e sem

sabermos se elles solicitavão semelhante iavor. Mas^ desde

que o nobre deputado nos assegura que os estrangeiios de

que se trata solicitüo essa graça, e que mesmo já a re-

quererão ao governo imperial, meus escrupulos se deá-

vanecem; e não tenho a menor duvida em votar pelo pro-

jecto.
Devo crer, Sr. presidente, que o nobre deputado residente

na comarca da Granja, e representante por esse circulo, não

apresentaria o projecto que se discute, se por ventura não

tivesse certeza de que os estrangeiros que elle menciona

desejão naturalisar-se cidadãos brazileiros ; devemos mesmo ,
acreditar, visto que o nobre deputado nos assegurou que

foi a pedido desses indivíduos que elle apresentou este pro-

jecto.
Senhores, não é esta a primeira vez quo a camara auto-

risa a naturalisação de estrangeiros sem que estes a tenhao

requerido por escripto. A camara tem entendidoque para

isso basta que os individuos de cuja naturalisação se trata

sejão morigerados, homens úteis ao paiz, e que algum mem-

bro da casa affirme que elles desejão pertencer á sociedade

brazileira. Que. razão haverá para que neste caso a camara

se aparte dos precedentes por ella estabelecidos ?

O Sr. Martiniio Campos Porque são novos.

O Sr. Paes Barreto : — Sômente pela suspeita de que

esses indivíduos podem rejeitar a naturalisação que se lhes

concede? E, senhores, pergunto eu, pelo facto de requerer

um estrangeiro a naturalisação, tica inhibido de rejtíita-la

^ 
o"receio do nobre deputado pôde realçar-se mesmo no

caso de se ter dado o requerimento ; e então para_ evitar um

tal inconveniente seriamos levados a não permittir a na-

turalisação de estrangeiro algum.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Nesto caso não ha desar

para a camara.

O Sr. Paes Barreto : — Também não ha desar na liypo-

these vertente, porquanto a camara concede a naturali-

sação, suppondo que estes estrangeiros querem fazer parte

da sociedade brazileira.

O Sr. Sampaio Vi<Nna : — A differença 6 que em um

caso offerece-se, no outro concede-se.

O Sr. Paes Barreío :—Mas o nobre deputado tom algum

motivo para pôr em duvida a palavra do nosso collega, de-

putado pelo Ceará, que aftirma que estes individuos soli-

citãoa honra de naturalisar-se cidadãos brazileiros, e que

mesmo o encarregarão de promover perante o corpo legis-

lativo a concessão deste favor ?

Pela minha partedeclaro á camara que confio plenamente
nas informações que nos forão dadas pelo nobre deputado

do Ceará, o por isso estou resolvido a dar o meu voto em la-

vor do projecto que se acha em discussão.

O Sr. Martiniio Campos : — Sr. presidente, não sou des-

favorável a naturalisações de fôrma alguma : creio mesmo

que este pensamento não pôde entrar na cabeça de nenhum

homem sensato, amigo do nosso paiz. (Apoiados.) Do que

temos de nos queixar A que não se tenha por todos os mei03

favorecido a colonisação ha mais temp') ; nao creio, porém,

que a naturalisação seja o grande canal que nos ha de tra-

zer a colonisação.

O Sr. Oliveira Bello : — A naturalisação traz popula-

ção.

O Sr. Martiniio Campos : — A colonisação é que nos

ha de trazer a naturalisação. E3ta é a regra. Entendo, Sr.
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presidente, que alguma modificação è necessaria na nossa
lei de naturalisação.

Essa lei exige um prnzo de residencia razoavcl; mas
desgraçadamente exige uma declaração prévia, muito longa.

Conviria talvez moditica-la no sentido do que oindividu» quo
tenha o prazo de residenoia ali marcado, desde que assignar
o termo de querer ser cidadão brazileiro, possa requerer a
sua carta. Por uma medida geral, nestes termos, estou

prompto a votar, e com ella os nobres deputados iicar&õ

satisfeitos, é justa ; mas estas medidas individuaes não

oflerecem nenhuma vantagem, nenhum interesse publico.
No caso vertente mesmo, Sr. piesidente, note a camara a

confusão q*e so dá. O nobre deputado, que declarou que foi
incumbido de requero» a naturalisação destes indivíduos,
disse que um delles era casado com Brazileira. Se é assim,
como devo crer que <5, c se esse indivíduo tem dous annos
de residência, não precisa de favor da assembléa geral para
sernaturalisado ; não tem mais do que requererá sua carta.

O Sn. Oliveira Bello : — Nem precisa os dous annos de
residencia.

O Sn. Martimio Cahpos : — Lembra bem o nobre deputa-
do, nem precisa os dous annos do residencia. Entretanto,
na pratica abusiva destas resoluções individuaes segue-se o
inconveniente que já so tem dado—do poder legislativo ofle-
recer titulos de cidadão brazileiro a estrangeiros obscuros

que os tem rejeitado. Apoiados.) Vai mesmo, Sr. presiden-
te, tendo um ofíicio naturalisar-se ; e esta idéa torna a na-
turalisação odiosa eantipathica a uma grande parte de Bra-
zileiros. Cumpre por todos os meios não fomentar essa an-
tipathia entre os nossos patrícios e estrangeiros que nos
vèm ajudar a engrandecer o nosso paiz ; uma medida geral
porá termo a este mal.

O nobre deputado, Io secretario, que sustentou a resolu-
ção levantou um principio, Sr. presidente, contra o qual
temos precisão de protestar. Não ó conveniente de fôrma
alguma que se erija como regra que a informação de um
collega nosso <5 bastante para a camara decidir. Este princi-
pio colloca-nos em posição difficil em relação uns aos ou-
tros. (Apoiados.)

Se em geral eu quero provas, se quoro documentos, e não
autoridade, no que toca a pretenções pessoaes me parece quoé da dignidade do próprio deputado que se apresenta pro-
pondo ou sustentando q favor não querer impor a suaopi-
nião á camara, principalmente em matérias em que provas
capitaes se podem exliibir.

Por todos estes motivos, Sr. presidente, eu me vejo obii-
gado a insistir na opinião_ que já uma vez aventei na casa,
opinião que muito folguei de ver hoje corroborada com a
autoridade do illustrado deputado de S. Paulo que lia nou-
co fallou.

Solicitaria da nobre commissão uma medida geralnos
termos que já tem, por assim dizer, a approvação tacita da
assembléa geral, quando por vezes têm dispensado na lei da
naturalisação.

Tenlio concluído.

E' apoiada, e entra igualmente em discussão, a seguinte
emenda additiva :

«Estenda-se o mesmo favor aos subditos portuguezesbnilnerme Jorge da Motta, o Faustino Fogaça da Silveira—Mendonça Castello Branco. — Sd e Albuquerque.*

, 90^;-CA8TKIf'*° b«a«co: — Depois, Sr. presidente, dadeclara çao que fez o nobre deputado que acaba de faliar de
que deseja a colomsaçuo, e que ella traz como consequeúcia
a naturalisação, não posso comprehender a força dos arzu
mentos do mesmo nobre deputado quando quer quo recuse
mos a naturalisação de estrangeiros como os de que se trata
os quaes já estão lia muito tempo no paiz, sendo mesmo al-
guns casados com Brazileiras, otc.

Se a colonisação traz como conseqüência immediata a na-
turalisação, e se esta nós não a podemos negar, como liave-
mos de recusa-la a estrangeiros quo estão 110 nosso paiz' ha
muitos annos, qu<S são casados com patrícias nossas, quo
têm filhos, e que têm dado provas ('• que desejão o interesse
e prosperidade do Brazil ?

O Sn. Martinho Campos : — Se V. Ex. quer uma medida
geral estamos de acoordo.

O Sn. Castello Branco:—Disse o nobre deputado quenão deviamos estabelecer como regra que sirvão parabase de qualquer decisão da camara as informações forne-

TOMO III.

cidas pelos nossos collegas. Posto que. Sr. presidente, esta
proposição do nobre deputado possa e deva talvoz per mesmo
adinittida como regra, mo permittirá que lhe observo quemo^parece quo nenhuma applicação pôde ella ter 110 caso

I rata-se, senhores, de ostrangeiroB que residem no Bra-
zil ha muitos annos, o quizerem naturalisar-se cidadãos
ünuilciros; desses alguns jA so dirigirão ao governo reque-
rendo carta de naturalisação; mas achando se demorada adecisão deste negocio, ou porque fossem desencaminhados
seus papeis, ou por qualquer outra ciroumstancia, vèm íi
casa um collega nosso, e pede que promovamos a sua natu-
ralisaçao.

Ora, se este nosso collega que conhece bem o facto nue
sabe que estes estrangeiros se querem naturalisar, e 

'estão

nas condicções de ser cidadão brazileiro, não podem apre-
sentar informaçõesque valhão para a camara decidir, então
não sei quando taes informações possão ter valor.

Accresce ainda, Sr. presidente, que a respeito dos dous
estrangeiros em favoi do quem apresentei um artigo additi-
vo, devo informar que ambos são negociantes ; quiT residem
lia muitos annos no Brazil, e que estão casados com Brazi-
leiras. Um delles (5 estabelecido na capital da minha provin-cia, tem ali boas propriedades.

O Sn. Sa e Albuquerque : — Apoiado.

O Sn. Castki.i.o Biianoo : - E já tom prestado relevantes
serviços ao propno governo da província.

0 Sr. Cimi v Fk.li:iiu:do : — Apoiado.

O Sn. Castello Branco : - E' casado, tem filhos, e hamuitd tempo que deseja ser cidadão brazileiro.
O outro é também negociante, nutre o mesmo desejo de

naturalisar-se, <5 casado, e ha muito tempo reside 11a co-
marca de quo sou juiz de direito, de sorte que tenlio tido
oeeasiao de observar o interesse e dedicação que mostra ,este estrangeiro pela prosperidade do nosso paiz. Assim
pois, creio que ambos estão muito 110 caso de ser attendidos
approvando a camara o artigo additivo quo offereci a res-
peito delles. v

t 
e8^as razões votarei pelo projecto e pelo meu artigo

O Sn. Oliveira Bello: —Sr. 
presidente, não me oppo-nhoaqueo corpo legislativo facilite a naturalisação do»

W™' a qUGm -a const!tu!Ç&> do império permitteadoptarem a nossa nacionalidade. Mas o preceito da cons-tituiçao está regulado por uma loi especial onde so achão
prescnptos certos requisitos ou condições com que se deve

jrtea^0' 
cuja co,i,pBtonda

Essa k-i, que creio sor do 1832, foi tão previdente mieconsignou algumas excepçOes a favor dos estrangeiros o eseacliao no caso de alguns daquelles do quo tratão o p 
™

jecto e as emendas que estão am discussão. Alei oxiffnnnnos estrangeiros provam que são maiores «lo 21 annos íe iJa-de ; que so acliao 110 gozo dos direitos civis como cidadãos
do paiz a que pertencem ; que tèm declarado na camara domunicípio da sua residencia seus princípios religiosos sua
patna, e que pretendem lixar seu domicilio 110 Brazil;'que
tem residido 110 Brazil por espaço de 2 annos consecutivos
depois deleita a declaração na camara municipal; o final-
mente que, ou épossuidor de bens de raiz,ou exerce almimn
prohssao util, etc. 6

Depois consagra varias oxcopçõos da prova de alguns des-tos requisitos a favor dos estrangeiras 
que houverem in-ventado ou introduzido alguma industria no paiz, ou quetiverem adoptado um Brazileiro ou Brazileira, ou que ti-

verem feito campanhas, vu que fôrem casados com Bnizi-
le.ras, etc., etc. ; de sorte quo estes não precisão do esperar
dous annos depois de feita a declaração L camara munici-
pal,_ para obterem do poder executivo a carta de paturali-
saçno, nem precisão portanto do favor de uma dispensa do
corpo legislativo (apoiad-s): basta-lhes provar sómcnte quedeclararão na camara do municipio de sua residencia seus
princípios religiosos, sua patria, e quo pretende fixar seu
domicilio no Brazil : nada mais. (Apoiados.)

Provado e3te requisito, requerem ao poder executivo a
carta de naturalisação, e a obtêm logo sem difficuldade
alguma.

Aquelles, porém, que não têm a seu favor alguma das
excepções legaes, e que por isso estão sujeitos Aprova d' 3
dous annos de residencia depois de feita a declararão 11a ca-

10
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mara municipal, esses sim, precisão do um neto legislativo

dispensando o lapso de tempo c a prova dos outros requi-

»Ít0S.
Fazendo estas considerações, Sr, presidente, não <5 minha

intenção oppôr-me á naturalisação do todas os estrangeiros,

de que tratou o projecto e ns emendas. O que eu quiz só-

meute, em vista da discussão que tem havido, e na qnal vi

confundirem-se alguns princípios da lei, foi restabelecer es-

ses princípios, e requerer a V. Ex. que quando houver de

pôr a votos o projecto, o faça por partes, porque desejo vo-

tar pela dispensa da prova daquelles requisitos a que estão

sugeitos, os quaes não tem a seu favor algumas das excep-

ções da lei, porque entendo que o corpo legislativo <5 com-

petente para dispensar a prova desses requisitos. Quanto
aos outros, julgo desnecessário, ocioso,'que a camara lhes

conceda um favor de que não precisão.
Assim, pois, não duvido votar pela dispensa daquelles

ein prol de quem se interessa o nobre deputado pela pro-

vincia das Alagoas, porque pela exposição que fez, esses

estrangeiros estão no caso em que, segundo minha opinião,

o corpo legislativo é o competente para os favorecer; nã.o

estão comprehendidos em nenhuma das excepçoes da lei.

Votarei também pela dispensa a favor de um dos estran-

geiros, por quem se interessa o nobre deputado pela proviu-
cia do Ceará, porque se acha em idênticas circumstancias.

Mas, quanto ao outro por quem este mesmo nobre deputado

também se interessa, liei de votar contra, porque tendo em

seu favor uma das excepçõesda lei, isto é, sendo casado com

Brazileira, não precisa de medida legislativa para obter a

sua naturalisação ; basta-llio fazer na camara municipal do

município de sua residencia a declaração de seus princípios
religiosos, de sua patria, e de que pretende fixar seu domi-

cilio no Brazil e fazer perante o juiz de paz uma justificação
muito simples coin as certidões dessa declaração e do seu

casamento. A' vista de tal documento pôde esse estrangeiro

obter do poder executivo, em pouco tempo, a sua carta de
naturalisação, sem dêpendencia de favor algum do corpo
legislativo.

E para que, senhores, tendo nós uma lei tão previdente a

respeito de naturalisação de estrangeiros, ha de o corpo le-

gislativo occupar-se todos os dias a fazer actos ociosos cou-

cedendo aquiilo que já por essa lei está concedido?

(Apoiados,)
São estas as considerações que eu tinha a fazer, e o meu

voto será na conformidade dellas.

Como disse em principio, não me opponho á naturalisa-

ção do estrangeiros; ao contrario, desejo que por meio da

naturalisação o nosso paiz adquira aquiilo de que tanto pre-
cisa, isto é, população activa e util; considero mesmo a
naturalisação como um meio seguro de obtermos boa popula-
ção; porque ella se não concede sem critério e sem exame

de certos requisitos, que attestem as qualidades do estran-

geiro; quero, porém, que se restabeleção os preceitos da
lei, e que o corpo legislativo não faça concessões ociosas,
dando dispensas, fazendo excepções, que já estão consagra-
das em lei.

Não havendo mais quem peça a palavra, indo-se pôr a vo-
tos, conhece-se não haver na casa numero legal de Srs.'
deputados, por ter sahido a deputação a desempenhar a
sua missão no paço imperial.

Em consequencia suspende-se a sessão até regressar a
deputação.

A* 1 hora e meia volta a deputação e continúa a sessão.

Procede-se á votação do projecto e é approvado om todas
as suas partes, bem como a emenda additiva, c sendo adop-
tado vai á commissão de redacção.

AOTORISAÇXO PARA l'ER!IUTAÇÃO DE TERRAS.

E' lido, entra em discussão, e sem debate é approvado,
o seguinte projecto n. 92 do 1856:

« A asseinbléa geral decreta:
< Art. 1.° Fica o governo autorisado para permutar o

terreno da camara municipal da cidade de Porto-Alegre,

província do Rio Grande do Sul, em o qual existem obras e
estabelecimentos de marinha, pelo proprio nacional arren-
dado á mesma camara, no qual está situado o matadouro

publico. /
* Art. 2.° O governo fará incorporar o primeiro dos

ditos terrenos nos próprios nacionaes, a que fica pertenceu-

JUN1I0 DE 1857.

do,_ epôr o segundo á disposição da referida camara mu
nicipal.

« Art. 3." Ficão senj effeito as leis e disposições êm
contrario.

Paço da camara, 22 de Agosto de 1856. — A. J. Jlen-
riques. — C. C. de Campos. »

O Sr. Paf.s Barreto requer dispensa de interstícios e ur-

gencia para que o projecto entre já em discussão.

Consultada a camara, decide-se pela affirmativa; e o pro-
jecto entrando em 2a discussão é approvado sem debate, o
passa á «3a discussão.

FECHAMENTO DAS PORTAS ISOS DOMINGOS.

E' lido, entra em discussão, e sem debate ó approvado o
seguinte projecto n. 52 del856 :

« A assemblóa geral decreta :
« Art. l.o E' prohibido conservar abertos nos domingos e

dias sanetif içados quaesquerestabelecimentos commerciaes,
oflicinas o fabricas ; exceptuão-se :

§ l.o Aquelles onde se venderem generos alimentícios,
de primeira necessidade.

« § 2fi As boticaa, cocheiras, o depósitos de carros e
objecto3 fúnebres.

Art. 2.0 Os infractores pagarão a multa de 259 a 50®,
que lhes será imposta pelos meios estabelecidos nas luis em
vigor, e o dobro, na reincidência.

Art. 3.o Ficão revogadas as disposições em contrario.
Paço da camara dos deputados, lido Julho do 1856.

—Francisco C. Brandão. »

O Sr. Presidente •. — Está esgota.ia a ordem do dia.

O Sr.. Madureika (pela ordem) : — A deputação que em
nome desta camara teve de apresentar aS. M. Imperial a
resposta ao discurso da coroa, cumprio a sua missão. Sendo
introduzida no paço imperial com as formalidades do estylo,
e achando-se na presença de S. M. o Imperador, coube-me a
honra, como orador dessa deputação, de ler o voto de graças,
ao qual o mesmo augusto senhor se dignou responder pelo
seguinte modo:

« Agradeço muito á camara dos Srs. deputados o leal e
franco apoio que aliauça ao meu governo.

A coadjuvação da assembléa geral legislativa fará de
certo com que o mais feliz êxito recompense os esforços do
meu governo, para que, firmando-se a coucordia dos Brazi-
leiros, e desenvolvendo-se a riqueza de nossa patria, seja
cada vez mais apreciada a sabedoria de nossas institui-
ções. >

O Sr, Presidente •. — A resposta de S. M. o Imperador
é recebida com muito especial agrado.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

Sessão em 33 «1c «Iniiho.

PRESIDENCIA DO 8R. VISCONDE DE BAEPENDY.

A's 11 horas da manliãa, feita a chamada, aehão-sc
presentes os Srs. visconde de Bacpendy, Paes Barroto, Sa-
lathicl, J.Marcondes, Pereira Pinto, Torres-Homem, Ser-
gio de Macedo, Machado, Cerqueira Leite, Sampaio Vian-
na, Pacheco, Augusto de Oliveira, Sá e Albuquerque, Sou-
za Leão, Costa Pinto, Villela Tavares, Ilermogenes, Athai-
de, Gonçalves da Silva, Domingues, Baptista Monteiro,
Silveira Lobo, César, Alcantara Machado, Cunha Figueire-
do, Fiusa, Delüno de Almeida, Peixoto de Azevedo, Bretas,
Pederneiras, Franco de Almeida, Cunha Mattos, André Bas-
tos, Fernandes Vieira, barãode Porto-Alegre, Cyrillo, Paiva,
Silvino Cavalcanti, Augusto Chaves, Salles, Benevides, Bul-
cão, Bello, Kego Barros, barão de Camaragibe, Diogo Velho,
Ferreira de Aguiar, Brusque, Almeida Pereira, Pinto do
Campos, Nebias, Pedreira, Ilenriques, Ferraz da Luz, J. de
Mendonça, Serra Carneiro, e Jaguaribe.

O Sr. Presidente declara não haver sessão por falta dc
numero, e que a ordem do dia é a mesma.
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PRESIDE1ÍCJA DO SR. VISCONDE DE RAEPENDY.

Scmuiuo.—Expediente. — Parecer de mmmissào. Votaçclo.
— Eleição do Rio Grande do Norte. Urgência. Discurso do

Sr. Rodrigues dos Santos. — Projecto dc transferencia

de districlos. — Ordem dü dia.— Aposentadoria. Votação.—

Creação de nova província. Discursos dos Srs. Fiusaye César.

Adiamento.— Fi xação de forças de mar. Votação. — Rcdac-

çbes. Votação. — Fixação de forças de terra. Discurso do
Sr. Nebiat.

A's 11 horas damanliãa, feita a chamada, c aehando-se

presentes os Srs. Dias Vieira, Paes Barreto, j. Marcondes,
Pereira Pinto, Salathiel, Cunha Mattos, Sampaio Vianna,
Luiz Carlos, Cerqueira Leite, Bretas, Sérgio Macedo, Cy-
rillo, Fernandes Vieira, Costa Pinto, Oalheiros, Cunha Fi-

gueiredo, Pacheco, Augusto do Oliveira, Sá e Albuquerque,
César,Souza Leão, Monteiro de Barros, Torres-IIomem, Serra
Carneiro, Cândido Mendes, Silveira Lobo, barão de Mauá,
Rodrigues dos Santos, Almeida Pereira, Jaguaribe, Villela
Tavares, Silva Miranda, Bulcão, Machado, Diogo Velho,
Flavio Çlementino, Ferraz da Luz, Toscann Barreto, Fer-
reira de Aguiar, Coelho de Castro, Rego Barros, Borges
Fortes, Sailes, Gonçalves da Silva, Doíningues, Augusto
Corrêa, Aragão e Mello, barüo de Porto-Alegre, Athaide,

Gavião Peixoto, André 3astos, F. Octaviano,Fiusa, Pedernei-
ras, Belfort, Pinto de Campos, Castello Branco, Paranaguá,
IJello, Nebias, e visconde de Baependy, abre-se a sessão.

LOm-se e approvTio-se as actas das sessões de 20 e 22.

Depois da aberta a Cessão comparecem os Senhores
J. de Mendonça, Araújo Lima, Silvino Cavalcanti, Au-

gusto Chaves, Barros Pimentel, Antunes de Campos,
Costa Moreira, Mendes da Costa, Viriato, Madureira,
Fernandes da Cunha, Pinto Lima, Martinho Campos, Bap-
tista Monteiro, Pedreira, Aleantara Machado, Henriques,
Benevides, Tobias de Aguiar, Pereira Franco, Gomes de
Souza, Teixeira .Júnior, Bezerra Cavalcanti, Barbosa da
Cunha, Carrão, Peixoto de Azevedo, Brusque. Dellino de
Almeida, barão do Maroim, Franco do Almeida, Lima e
Silva, Brandão, Paranhos, Paulino, Cruz Machado, Fausto,
e barão de S. Bento.

O Sn. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Um officio do ministério da guerra, informando que nada
consta na secretaria do estado a respeito do recrutamento
feito^ nas ireguezias <le Villa-Nova e Paracatií, provincia de
Sergipe, dentro do 3 60 dias anteriores á ultima eleição ali
havida. — A quem fez a requisição.

Outro do Sr deputado Dantas, communicando deixar de
comparecer il sessão de hoje. — Inteirada.

Um requerimento de Ilenriquo Corrêa Moreira, cidadão

por tuguez, pedindo para ser naturalisado cidadão brazileiro.
— A' commissão de constituição.

Outro dos empregados do correio de S. Paulo, pedindo
augmento de seus ordenados.— A' commissão de pensões e
ordenados.

Outro do offícial da secretaria da faculdade de medicina
da corte Antonio José de Souza Rego, pedindo augmento de
ordenado.—A' mesma commissão.

Outro do tenente do lo batalhão do infantaria Francisco
de Paula Pimentel, pedindo que so lhe conte o tompo que
servio no corpo de policia da corte.—A' commissão de ma-
rinha c guerra.

Outro de D. Emmerenciana Rosa de Brum, pedindo quo
lhe sejão trocadas 16 notas que possue do extineto banco do
Brazil, no valor de 1:620#—A' commissão de fazenda.

Outro dos guardas da alfandega de Paranaguá, provin-
cia do Paraná, pedindo augmento de seus vencimentos.—A'

commissão de pensões e ordenados.

Outro de Frederico Rohlkc, fabricante de pianos nesta
Corte, pedindo a concessão de uma loteria em beneficio de
seu estabelecimento. — A' commissão de fazenda.

Outro da commissão promotora do novo instituto dos

surdos-mudos, pedindo uma subvenção annual de 5:000!}

para a manutenção do instituto. — A' mesma commissão.

APOSENTADO RI 4 ¦

Lê-se, entra em discussão o sem debate <5 approvado o se-

guinte parecer:

^ < Liicas Thomaz de Aquino, allegando ter prestado ser-
viços ao Estado desde 1823, em que começou por exercer o
lugar de escrivão da armada, do qual passou depois para
empregos da alfandega, que continuou a occupar até o anno
de 18.50, em que foi demittido de thesourciro da alfandega
do S. José do Norte, por ter havido difficuldade da sua parte
em reforçar de prompto sua fiança, conforme o exigira a
thesouraria da fazenda da respectiva provincia, pede ao corpo
legislativo que, attenta sua avançada idade, e as circum-
stanciasem que se acha, se digne aposenta-lo no cargo que
ultimamente servia.

A commissão de pehsõese ordenados, a quem foi presen-
te o requerimento do supplicante, que dispen'eou-?e do com-

provar suaâ allegações mediante os necessários documentos,
entendendo (jue nãí> podem ser concedidas aposentadorias
senão a indivíduos que eíTectivamento occupnndo cargos

públicos, estejSo naimpossibilidaile de continuarem a func-
cionar, e de mais reunão em seu favor as condições exigidas

pela respectiva lei, caso cm que ao poder executivo compete
conhecer das circumstancias dos pretendentes,"ó de parecer
que o supplicante não pôde ser attendido.

Sala das commissõesdacamarados deputados, 20 de Ju-
nho de 1857.—L. A. Pereira Franco.—J. dc Barros Pimentel.
—Francisco da Serra Carneiro. >

eleiçòks do r:o grande do norte.

(2» districto.)

Lê-se, e arcqnerimentodo Sr. Paes Barreto vai a imprimir
no Jornal do Commercio, o seguinte parecer 

-.

A commissão de poderes, tendo examinado o diploma
do Sr. Luiz Francisco da Silva, as actas e documentos re-
lativos á eleição do 2o districto eleitoral da provincia do

Rio Grande do Norte, apresenta o resultado do seu tra-

balho.
« A camara municipal da cidade do Assú, cabeça deste

districto, que tem dous collegios, os do Assú o da Impera-

triz, em vez de limitar-se a sommar os votos mencionados

11a acta do collegio da cidade da Imperatriz, como lhe cum-

pria em face do disposto no art. 87 da lei do 19 do Agosto

ae 1846, tomou ein separado os votos delle, por nãocons-

tar da neta quo tivesso tido lugar a ceremonia religiosa

presciipta pelo art. 72 da mesma lei, o por haverem vota-
do mais do 53 eleitores, tendo a froguezia de Porto-Alegre
dado 8 em vez de 5, o a de Páo do Ferros 20 em vez de 17,
e expedio diploma de deputado ao Sr. Luiz Francisco da
Silva, enão ao S. José Xavier (Iareia dc Alnjoida, a quem
éompetia. A camara municipal do Assú incorreu em res-

ponsabilidade por esta infracção de lei expressa.
« Co\legio da Imperatriz —Comprohende cinco ireguezias,

a saberda Imperatriz, quo deu 10 eleitores, do Apody 12,

de Patú 9, dc Porto-Alcgre 8, o de Pão de Ferros 20.

« Dos 58 eleitores (faltou um de Páo do Ferros), obtive-

rão votos osSrs. :

Josó Xavier Garcia de Almeida. ... 58
Manoel Lúcio de Brito Guerra. ... 35
Luiz Francisco da Silva 13

« Recahirão 10 votos em outros.

« O collegio tomou cm separado os votos dos 8 eleitores
de Porto-Alegre, porque constava de um protesto do juiz de

paz presidente da mesa parochial que forão apuradas 43

cédulas excedentes ao numero dos votantes quo eoinpa-
reoôrão.

c Eleiçãs primaria. — Contra as eleições das freguezias da

Imperatriz, de Apody e de Patú, não ha reclamação ai-

guma.
« Tendo a de Porto-Alegre dado 8 eleitores em 1842, e 9

em 1844, e contendo a qualificação muito mais de o mui-

tiplos de 40 votantes, podia ter dado não 8, porem 9eleitores.

No contra-proteato dos mesarios se declara quo o sup-

posto excesso ae 43 cédulas procedeu 
de haver o mesmo

juiz de puz, autor do protesto, 
deixado de riscar nomes de

cidadãos que votárão, e por isto forão mencionados entre os

que não comparecêrão.
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« E demais, tendo o ultimo eleitor 240 votos, e o primeiro
supplente 74 apenas, 43 cédulas de menos nao alterão o re-

sultado da eleição.
c As arguiçõeá feitas pelo Sr. L. F. da Silva contra a

eleição desta freguezia são :

« l.« A promptidão e celeridade com que em um só dia

so fizerão a Ia e 2a chamadas. Para se conhecer a futilidade

dest i arguição basta lembrar que se trata de uma pequena
freguezia que deu 8 eleitores.

2.° Não «e ter declarado a hora em que no dia seguinte

se faria a 3" chamada.
« O contrario está expressamente escripto nas actas jun-

tas por cópia pelo mesmo.
« 3.® Terem sido inutilisadas e não apuradas duas cedu-

Ias sem se dar o motivo.
« E' obvio o único motivo que podia autorisar isso, o ex-

presso no art. 50 da lei; está portanto sub-entendido. E duas

cédulas de menos não podiâo influir n'uma eleição em que
o ultimo eleitor tem 240 votos, eo le supplente 74 apenas.

« 4.a Terem muitos votantes votado duas vezes, o que diz

achar-se provado pela confissão dosproprios mesarios, inse-

rida no corpo da neta.
« A commissão examinou com todo o cuidado a acta otíe-

recida poi cópia pelo mesmo candidato, e nella não encon-

trou o menor fundamento para tão grave accusação.
« 5.a Terem dous eleitores obtido cada um 241 votos, e

dons supplentes cada um 46 votos, e não se haver recorrido

á sorte para regular a preferencia entre elles.
« O sorteio neste caso não teria fim algum. Quando se elle

torne preciso para designar a competencia de um dos em-

patados, sua falta affectará o acto a que deverá preceder,
mas não constitue vicio ou defeito da eleição parochial.

« Tendo a freguezia de Pão de Ferros dado 20 eleitores

em 1852, queé o numero dado em 1844. com o accrescimo

da 5a parte permittido pelo art. 52 da lei, sem reclamação,

embora não constass*e (e ainda não conste) quantos dera em

1842, o queinduz a crer-se que deu 17, como em 1844, e

contendo a qualificação, não somente 20, porém 32 multi-

pios de 40 votantes, podia ter dado, como deu, 20 eleitores.
As arguiçSea feitas contra a eleição desta freguezia

pelo Sr. L. F. da Silva são:
i 1.« Ter sido presidida pelo 4o juiz de paz, estando pre-

sente o 1°, que, sendo administrador das rendas provinciaes,
se considerou dispensado das funeções de juiz de paz.

« Das netas consta que o 4° juiz de paz presidio á eleição

no impedimento do Io, que se achava na administração das

rendas provinciaes, do 2o, que estava doente, como parti-
cipou, o por falta do' 3o, que se tinha mudado para fóra da

parocliia.
« Se o 1° juiz de paz foi nomeado empregado de fazenda,

c aceitou o emprego, renunciou o cargo de eleição; s<?por<$m
foi eleito juiz de paz sendo já empregado de fazenda, era-lhe

permittido escusar-se ; como tudo é expresso em diversas

decisões do ministério do império, e ordens do thesouro.
Em todo o caso não se põe em duvida que o lo não fez

reclamação alguma, e sanccionou com sua presença e voto
a legitimidade da presidencia do acto.

i 2.° Excesso de 728 votos, que se verifica multiplicando-

se o numero das cédulas pelo dos eleitores, e sommando-se
03 votos de todos que tiverão.

A commissão, em vez de excessos, acliou 10 votos
de menos. E conferindo a cópia das actas remettida offi-
cialmente, com a cópia, offerecida pelo Sr. L. F. da Silva,
verificou que nesta falta o 5° supplente com 245 votos, ha
erro de 10 votos de mais em um eleitor, e de dous de menos
em um supplente, e accrescimo de 6 nomes, a- saber : Pe-
dro Leite da Silva 215 votos, outro de 213, dous dc 200,
um de 80, e outro de 40 ; sendo de notar-se que depois deste
da 40 votos se lè digo Pedro Leite da bilva20, o que parece
ter tido por fim inutilisar o que se escreveu desse nome

em diante até o digo. A cópia, portanto, que deu lugar ao
apparecimento do excesso de 728 votos, não merece fé al-

guma. por estar viciada, e nem pôde ser anteposta á re-
mettida oíficialmente, e competentemente autorisada.

« 3.® Terem dous mesaiios deixado de assignar a acta.
« Na cópia ofFerccida pelo candidato, em a acta da apura-

ção, faltão na verdade os nomes de dous mesarios, quede-
vião tê-la assignado; porém na officialmente remettida es-
tão cinco aspignaturas.

i 4." Estar o nome de João Felippe de Andrade escripto
em dous lugares, em um como eleitor, em outro como sup-

plente, achando-se cancellado o primeiro nome, que o in-

cluia no numero dos eleitores, e substituido por outro.
Como prova se appella para o livro das actas, que não se
tem presente ; todavia observa a commissão qua João Fe-
lippe de Andrade éo Io supplente, e que tanto na cópia das
actas offerecida pelo candidato, como na officialmente re-
mettida, se vê que, depois dé escriptos os nomes e votos dos

20 eleitores, se declara a qualidado de supplentes antes dos

nomes e votos destes; e assim bem podia ter acontecido que
se tivesse escripto o nome dc Io supplente em seguida ao

do ultimo eleitor, e ter-se depois cancellado para se fazer a

declaração de —supplentes—, ou mesmo ter-se dado o equi-

voco de se escrever o nome delle em vez do se escrever o do

ultimo eleitor, e ter por isso sido cancellado e substituido ;
o que não prova que houvesse vicio ou fraude na eleição

com o fim ae excluir o dito Andrade, que para substituir
um eleitor, que estava fóra da província, foi chamado e não
compareceu no collegio, como consta da respectiva acta.

5." Não se haver procedido ao sorteio entre diversos
supplentes empatados, para se designar o lugar que com-

pete a cada um, e ainda entre outros votados além dos sup-

plentes do numero.
c A futilidnde desta arguição, no intuito de tornar a

dita falta de sorteio vicio ou defeito da eleição parochial,
não precisa de ser demonstrada.

6.a Ter-se em um só dia (5 de Novembro] das 9 horas
da manhãa ás 6 da tarde apuraao 978 cédulas com 20
nomes.

c Embora a acta da apuração seja datada de_5 de Novem-

bro, esta podia ter 3Ído começada no dia 4, depois de escripta

a acta da 3a chamada. E deve-se attender que, além dos

20 eleitores e 20 supplentes, ha apenas mais 9 nomes de

20 a 7 votos, e alguns de um só voto ; o que certamente

concorreu para facilitar a apuração.
« Não desconhece a commissão que em algumas partes

tem-se simpliHcado o processo da apuração, apurand_o-se

englobadamente os cédulas que examinadas se verifica

serem uniformes, o que não ataca certamente a verdade

da eleição, mas pôde dar lugar a equivocos, e é contrario á

letra da lei.
« 7.® Terem sido qualificados 1,300 votantes, sendo a

freguezia central, e a menos importante da província.
Não se tendo interposto os recursos marcados na lei

contra a indevida qualificação, não parece curial que
se reclame depois com allegações destituídas de provas»
Todavia a commissão pondera que uma freguezia , que

já dava 17 eleitores ha 15 annos, e tem dado depors 20,

que possue um territorio extenso com tres povoações, uma

dellas elevada ii categoria de villa, e duas com capellas

curadas, qne exporta grande quantidade de algodão, não

pôde ser tão insignificante como se pretende que seja,

embora não desconheça a commissão que alistando-se

nella 1,300 votantes ampliou-se de mais o direito de votar,

como tem acontecido em muitas outras partes do im-

perio. „ . .
Collegio do Assn. — Comprehende 8 freguezias, a saber :

Príncipe que deu 24 eleitores, Macáo 18, Acary 16, Mosso-

ró 13, Assú 16, Santa Anna do Mattos 16, Angicos lo, e

Campo Grande 8. ^ , ,
« Nas quatro ultimas houve duplicatas, e tendo o col-

leo-io, em virtude de deliberação tomada pelos eleitores

dás quatro primeiras, recusado admittir a votar, ainda

em separado, uma das turmas de eleitores das quatro
ultimas, estes se constituirão em collegio separado na

mesma matriz sob a presidencia interina do 2o juiz de paz,
depois de protestarem contra essa deliberação.

O collegio grande foi composto de 114 eleitores, por

terem faltado 12, sendo 4 do Príncipe, 4 do Acaiy, 2 de Mo.?-

soró, 1 de uma das turmas do Assú , e 1 de uma das tur-

mas dc Santa Anna de Mattos, e forão bs votos ae todos

tomados promiscuamente, que recahirão nos seguintes ci-

dadãos :

Luiz Francisco da Silva. ™
José Xavier Garcia de Almeida • ' ' ' 

o?
Diversos

c O collegio pequeno compôz-se de 46 eleitores, por terem

faltado 9, sendo 4 do Assú, 3 de Santa Anna de Mattos^ e ^

de Angicos, e a votação recahio nos seguintes cidadaos:

José Xavier Garcia de Almeida 4í>
Luiz Francisco da Silva 2
Diversos 44

\
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« Eleição primaria.—Segundo consta das netas o pro-
cesso eleitoral correu regularmente nas freguezias de Ma-
cáo, e Mossoró. Não forão presentes á commissão cópias das
actae das eleições das freguezias do Príncipe, e Acary,
contra as quaes não lia reclamação. Passa a commissão a
tratar da edeição em duplicata em cada uma das freguezias
em que ella se deu.

< Freguezia do Assii. —No collegio grande votou a turma
de eleitores procedida da eleição presidida pelo l1» juiz de

vpaz \ icente Ferreira de Carvalho Júnior; e 110 pequeno a
turma procedida da eleição que foi começada pelo dito 1»

juiz de paz, e concluída pelo 2o Francisco Xavier da Cu-
nha._Só veio remettida officialmente cópia das actas da
segunda.,

» Do exame dos documentos officiaes resulta que o 1»
juiz de paz tendo«rganisado a mesa parochial no dia 2 de
Novembro, compareceu no dia 3 para se proceder ao rece-
bimento das cédulas ; e então suscitou-se forte discussão
sobre o melhor meio de evitar a confusão na entrega
das cédulas, e nesta occasião a urna foi carregada tumul-
tuariamente para a casa de José Carlos de Carvalho, sogro
do 1° juiz dc paz, que para lá sedirigiocom tres membros
da mesa, e seus partidarios ; onde se lavráião actas de uma
eleição, dando-a como continuada e concluída na matriz.
l'ela retirada do 1" juiz de paz, oecupou a presidência o 2°
Francisco Xavier de Carvalho, e recomposta a mesa,
observadas as disposições que regem a matéria, obtida
outra urna, e fazendo-se as chamadas por uma cópia
authentica da lista dá qualificação, proseguio-se nos mais
termos regulares da eleição, até ser concluída.

« Parece á commissão que a Ia deve ser annullada, e a 2°
npprovada; e também constando tanto das actas dc uma
como das de outra que os cidadãos qualilicados votantes
forão em numero de '185, que correspondem a 12 eleitores,
a freguezia não podia dar 16, e devem ser portanto annul-
lados os diplomas dos quatro últimos eleitores.

« Freguezia do Campo Grande.— No collegio grande vo-
tou a turma de eleitores procedida da eleição presidida pelo
2° juiz de paz José Alves Bezerra, no impedimento do lo
José Marinho de Carvalho ; e no collegio pequeno a turma
procedida da eleição ultimada polo <1° juiz de paz An-
tonio Justino de Olheira. Só foi remettida offieialmente
céiia dns actas da segunda. Do exame dos documen-
tos o actns resulta o seguinte: Havendo o 2o juiz do
paz, no impedimento do 1°, organisado a mesa parochial
no dia 2 de Novembro, e tendo-se recebido 253 cédulas, e
se lavrado as respectivas actns, a eleição ia correndo calma
e regularmente, quando no dia'5 o dito 2o juiz de pnze três
mesarios reconhecerão pela apuração que sua parcialidade
estava em minoria, e resolverão reti»*arem-se da matriz,
levando sómedte o livro das actas. Sendo tão insólito some-
lhante procedimento, protestarão contra elle, por escripto,
um dos msarios, o juiz de direito da comarca que estava
na freg uez, o subdelegado do districto, alguns eleitores e
supplcntes, e diversos cidadãos; a urna, depois de fechada
e sellada, ingnando os que quizerão o papel do sello para
maior garantia de sua inviolabilidade, foi posta debaixo
de guarda até que (por falta do 3o) compareceu o 4o juiz
de paz Antonio Justino de Oliveira, que, com o mesario
restante, recompôz a mesa parochial, observadas as disno-
Bicões que regem a matéria ; e concluio-se a apuração das
cedu.as, lavrando-se em seguida (em um quaderno para
este lim preparado) a acta em que se fez monção de todo o
occorndo.

« Entretanto que assim se ultimava a eleição, o 2° juiz
de paz e os tres mesarios lavravão actas' clandestina-
mente no livro que levarão, figurando uma apuração das
253 cédulas recebidas, dando-a como feita na matriz, «
mencionando apenas a alteração de ter um membro da mesa

que não compareceu (o que não abandonou a urna) sido
substituido por outro cidadão.

« Forão presentes commissão os proprios papeis da
apuração, com as letras competentemente reconhecidas,
deixados pelo 2° juiz de paz e 3 mesarios quando seretiri-
rão da matriz; e com elles se demonstra que então jâ ti •
nhão de 58 a 64 votos os que forão nomeados eleitores
com 128 a 142 votos, os quaes na apuração clandestina do
2° juiz de paz apenas tem de 2a 18 votos, menos do que jà
tinhão quando a apuração estava em meio, de sorte que
nem oceupão os lugares de supplentes do numero, que são
occupados por outros nomes com 52 a 69 votos, quanao ape-
nas só um delles estava então com um eó voto. E para cora-

pletar o resultado deste exame, cumpre que também se
observe quo na apuração legitima, aquelles que jíl tinhão
de 39 a 44 votos oceupão os lugares d.- supplentes com 107
a 115 votos, 03 qunes na apuração clandestina figuríiocomo
eleitores com 165 a 177 \otos ; c finalmente que nesta se
omittirao os nomes de Ismael Pereira Jacome, e ao l)r. João
Valentino Dantas Pinagé, que já tinhão votos, que appare-
cem na legitima.

« Não procedo a arguição de sor Antônio Justino de
Oliveira 5° na ordem dos votados para juizes de paz ; por-
quanto, tendo o 3o votado, João Lopes Galvão, pela aceita-
ção do cargo de collector, deixado o dn juiz de paz, Antônio
Justino de Oliveira devidamente passou a ser o 4" juiz do
pnzdoquatriennio, e no impedimento do lo, pelo abandona
do 2°, e falta do 3», competia lhe exercer, como fez, apre-
sidencia da mesa parochial.

Jnlga portanto a commissão que a eleição ultimada polo
4° juiz de paz deve ser anprovada, c declarada nulla a apu-
ração illegal do 2° juiz de paz.

Freguezia de Angicos.—No collegio grande votou a tur-
ma de eleitores procedida da eleição presidida pelo l°juiz
de paz Vicente Ferre ra Xavier da Cruz; e no pequeno a
turma procedida da eleição ultimada pelo 4° juiz do pazI rancísco Justiniano Teixeira de Souza, Forão remettidas
oficialmente cópias das actas de ambas as clsiçôes.

Das actas da primeira consta que, havendo o lo jurzde paz organisado a mesa parochial no dia 2 de Novembro,
da qual forão nomeados membros, na fôrma da lei, José
Ircnêo da Costa Pinheiro, José Pedro Xavier da Costa. Fran-
cisco Xavier de Mene/es e Miguel Francisco da Costa Ma-
chado, com elles procedeu na matriz regularmente a todos cs
termos da eleição, tendo tido lugar no dia 4 a 3a chomadn
sendo recebidas 383 cédulas, e deixando de votar 117 cidr -
dãos, no dia 5 a apuração de 180 cédulas e no dia 6 a da
203 restantes.

_< 
Das 

'actns 
da segunda consta que no dia 4, ás 11 horas

não comparecendo na matriz o 1" juiz de paz, c estando
ausentes o 2o o o 3°, o 4°. Francisco Ju9tiniano Teixeira de
Souza, oecupou a presidência da mesa. estando presentesdous mesnrios. J >só Iienêo da Costa Pinheiro' e José Pedro
Xavier da Costa ; o depois do nomeados os ci ladãos José
rheodoro de Souza Pinheiro, e Francisco Furtado Bezerro,
para substituírem os mesarios Francisco Xavie • de Menezes e
Miguel Francisco da Costa Machado, que ^ão eompiirecerâo,
querendo a mesa dar principio á contagem e apuração d; s
cédulas, por se ter jft oncluido na véspera a terceira cha-
mada, reconheceu-se estar fechada a urna, o não existir
nenhuma das tres chaves da mesma, pelo que se rosolveu
que fossem despregadas as fechaduras, e assim se fez, visto
não terem o lo juiz do paz o oa dous mesarios, quedeixárâodo comparecer, querido entregar ns chaves que existião em
seu poder Dando neste ínterim parte de inêommodados 08
mesario» José IrenPo da Costa Pinheiro e José Pedro Xavier
da Costa, e retirando-se da matriz, tnriio substituídos
pelos cidadãos Antônio Martins de Azevedo o João Tei-
xeira dos Santos. Aberta a urna, contadas r., cédulas em
numero de 273, procedeu-se ft apuração, c escreveu-se a
respectiva acta em um livro especialmente preparado para
este fim, por não se encontrar dentro da urna aquelle cm
que as actas anteriores tinhão sido lavradas, o que o lo juiz
de paz recusou enviar, nüo obstante as diligencias 

que. a
mesa empregou para isso, e deu-se n eleição por concluida.

« Quando se attende que se dão como presentes dou3
membros primitivos da mesa, até que são nomeados os sub-
stitutos do3 dous ausentes, e que feito isto os dous presentes
se retirão sem terem assignado acta alguma, e são substitui-
dos por nomeação do 4° juiz de paz e dos dous novos mesa-
rios, força é reconhecer que a concatennção dos factos liar-
rados nesta acta de apuração <5 bem combinada; porém
sendo elles repellidos, até nas datas c numero das ceduiae
recebidas pelas actas integraes da eleição, e não sendo a
existência do semelhantes factos anormaes apoiada em do-»
cumento, ou participação oflicial alguma, a commissão não
hesita em ter por supposta essa serie de factos, e a acta dc
apuração que nelles se motiva, e em julgar unicamente real
á valida a eleição principiada a 2 do Novembro, c conoluida a
6 desse mez pelo lo juiz de paz e os qijatro mesarios primi-
tivos ; devendo-se comtudo annullar os diplomas dos dous
últimos eleitores, visto que a qualificação da freguezia não
contém senão 13 múltiplos de 40 votantes, e não podia ella

ortanto dar .15 eleitores. Em uma acta as cédulas recebi-
as são 383, e estão escriptos 147 nomes dos cidadãos que
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não votarão ; na outra ns cé lulas são 273, e se declara que
deixarão de votar 257 cidadãos qualilicados. A totalidade

em ambas é de 53

Fr guezia ch Santa Ánna de Mattos. —Nó collegio grau-
de votou a turma de eleitores procedida da apuração prési-
dida pelo 3" j uiz de paz Miguel Carneiro da Cunha Baracho,

e no pequeno a turma procedida da eleição presidida pelo
lo juiz de paz -Jacintho José Thomazda Silva. Do exame
da-i o < -tâ3 e documentos resulta o seguinte: Tendo o 1° juiz
de paz organisado a mesa parochial no dia 2 de Novembro,
correu placida e regularmente o processo eleitoral até o dia
5, em que teve lugar a 8» chamada, sendo recebidas 407
cédulas, e deixando de votar 395 cidadãos. Nesse dia, tendo
o lo juiz de paz posto sobre a mesa o livro das actas, em

que se tinha de e sete vir a da 3a chamada o a da apuração,

o mesario Francisco Martins dé Oliveira Barros, tomando-o

como para ver alguma cousa neile, o entregou a um sujeito

de nome Francisco de Lima, que immediatamente correu

conduzin4o-o para a casa de Mathias de Macedo Cabral,

onde encontrando um cavallo já prompto, o cavalgou,

e desappareceu a toda a brida levando comsigo o livro. O

dito mesario Barros retirou-se da igreja logo depois degta

occurreneia; e í-endo substituido, proseguio a mesa nos

trabalhos, que forão ultimados no dia 6, sendo as actas do

recebimento das cédulas e da apuração escriptas em um

livro preparado para este fim pelo presidente da mesa, em

filta do outro.
Quando Lima correu com o livro, sahio pela porta la-

teral da igreja, e o 3° juiz de paz Miguel Carneiro da Cunha

Baracho impedio que o mesmo fosse alcançado ; elle, Ma-

noel Fernandes Jalles de Macedo, Vicente Ferreira Santia-

go, e Mathias de Macedo Cabral, mostrárão interesse em

que o attentado fosse levado a effeito.
No dito livro os mencionados 8° juiz de paz Miguel Car-

neiro da Cunha Baracho, mesario Francisco Martins de
Oliveira Barros, Manoel Fernandes Jalles de Macedo, Vi-
cente -Ferreira de Santiagò., e mais Joaquim Barbosa de
Santa Anna, lavrarão actas figurando a eleição continuada
lia matriz, depois do reorganisada a mesa em consequencia
do abandono do 1° juiz de paz e de outros mesa rios, sendo

apuradas 408 cédulas, não tendo votado 377 cidadãos, dando

como razão de não serem seus nomes mencionados na
acta ter um dos mesarios primitivos subtrahido da mesa

a relação delta, de cujo trabalho fôra encarregado por
occasião de se- íazerem as chamadas dos votantes , e

narrando outras circumstancias inteiramente contrarias
aos factos provados pelas actas da eleição, pela correspon-
dencia olficial do presidente da província, do juiz de direito
da comarca, do delegado de policia do termo, do 1° juiz de

paz, e finalmente pela representação dos eleitores da ire-

gaezia, e documentos aunexos, entre os quaes sobresahe a
certidão do processo instaurado por ordem do presidente da

província. A commissão porte1»to sem a menor hesitação

declara fictícia a continuação da eleição sob a presidência
do 3° juiz de paz Miguel Carneiro da Cunha Baracho, e
real o valida a eleição presidida pelo Io juiz de paz Jaciíitho
José Thomaz da Silva.

« Em consequencia do exposto ter-se-ha de abater no eol-
legio grande do Assú 40 votos, de 15 eleitores do Assü, 8
d) Campo Grande, de 15 de Santa Anna de Mattos cujas
tres turmas s\o aunulladas, e de 2 de Angicos, por exce-
derem a qualificação. Não tendo os votos destes eleitores
sido tomados em separado , e nem os candidatos obtido
unanimidade, caso em que era facilimo desconta-los, e en-
tendendo a commissão que votos duvidosos não devem ser
abonados, adopta o expediente de descontar dos candidatos
tantos votos quantos são os eleitores annullados; e deste
modo o collegio grande do Assú (não incluídos 10 eleitores

que não comparecerão, sendo 4 do Príncipe, 4 de Acary,
e 2 de Mosioró) ficará reduzido a 74 eleitores, e o Sr. Luiz
Francisco da Silva em vez de 89 a 49 votos, e o Sr. Josó
Xavier Garcia de Almeida em vez de 58 a 18 votos.

« Pelo mesmo modo abatidos no collegio pequeno 17 vo-
tos de 13 eleitores de Angicos, cuja turma é annullada, e
de 4 do Assú, por excederem a qualificação (não incluído»
7 eleitores que não comparecerão, sendo 4 do Assú e 3 de
S. Anna de Mattos), ficará o collegio reduzido a 29 eleitores,
e o Sr. José Xavier Garcia de Almeida a 29 votos em vez
de 46.

« Reunindo-se ocolleçio da Imperatriz, no qual o Sr. José
Xavier Garcia de Almeida teve 58 votos, e o Sr. Luiz Fran-
cisco da Silva 13, ficará o Sr. Garcia de Almeida com 105 vo-

tos, e o Sr. Luiz Francisco da Silva com62 votos, e será

portanto aquelle o deputado, e este o supplente. E todo o
districto terft 161 eleitores, que votárão nos collegios, e 18

que não comparecerão.
« Em vista de todo o expendido, que é o resultado de um

acurado exame das actas e de muitos e longos documentos,

a commissão tem a honra de submetter á approvação desta

augusta camaraas seguintes
C Conclusòes.—1.» Que sejão appovada3 as eleições das

freguesias da Imperatriz, Apody, Patú, Porto-Alegre, Páo de

Ferros, príncipe, Acary, Macáo, e Moss®ró,bem como a da

fregueziade Campo Grande concluída pelo 4o juiz de paz An-

tonio Justinode Oliveira, a do Assú presidida pelo2o juiz de

paz Francisco Xavier da Cunha, annullados os diplomas dos
4 últimos eleitores, que excedem a qualificação, a de Angi-
cos presidida pelo 1<> juiz de paz Vicente Ferreira Xavier da
Cruz, annullados os diplomas dos 2 últimos eleitores, que
excedem a qualificação, é finalmente a de Santa Anna de
Mattos preridida pelo 1<> juiz de paz Jacintho Josó Thomaz
da Silva.

« 2.a Que seja reconhecido deputado do 2o districto elei-
toral da província do Rio Grande do Norte o Sr. José Xavier
Garcia do Almeida, e supplente o Sr. Luiz Francisco da
Silva.

« 3 0 Que sejão annulladas a eleição clandestina do Assú

presidida pelo 1° juiz de paz Vicente Ferreira de Carvalho
Júnior, a apuração licticia do Campo prande presidida

pelo 2° juiz de paz José Alves Bezerra, a apuração ficti-
cia de Angicos prosidida pelo 4o juiz de paz Francisco Jua,-

tiniano Teixeira de Souza, e a apuração fictícia Santa

Anna de Mattos presidida pelo 3° juiz de paz Miguel Car-

neiro da Cunha Baracho; e que se remetta ao governo có-

pia deste parecer, para mandar proceder eriminaimente con-

tra os autores das sobreditas fraudes ; bem como mandar
responsabilisar a camara municipal do Assú pela infracç.ão
da expressa disposição do art. 87 da lei de 19 de Agosto
de 1846.

< Saladas commissões, 23 de Junho de 1857.—Antonio
Cândido da Cruz Machado.—Jeromjmo José Teixeira Júnior.—
J. J. Pacheco. >

Achando-se na sala immediata o Sr. barão de Maroim,
deputado pelo 1» districto da província de Sergipe, é in-
troduzido com as formalidades do estylo, presta juramen-
to e toma assento.

O Sr. Prfsidknte t — Com pezar communico á camara o
fallecimento do Sr. deputado pelo 14° districto da província
de Minas-Geraes, Antoniofelippe de Araújo; eem coníbrmi-
dade dos estylos, nomeio os Srs. barão de Porto-Alegre, Pin-
to de Campos, Augusto Corrêa, Athaide , e Bretas , para a
deputaçãoque deve assistir ao seu funeral, hoje, pelas 4 ho-
ras da tarde.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Peço a palavra pela
ordem.

O Sr. Presidente : — Tem a palavra.

O Sr. Rodrigues i>os Santos : —E' para requerer ú ca-

mara urgência atim de apresentar íi sua consideração um

pequeno projecto.
E' objeeto que apenas consumirá um ou dous minutos,

e por isso espero que o meu requerimento não deixará dè
ser attendido.

Consultada a camara a este respeito, é approvada a ur-

gencia.
O Sr. Rodrigues dos Santos : —Sr. presidente, existem

na casa vario» projectos alterando o estado actunl da divisão

política e eleitoral do paiz. Na miníia província ha também

uma necessidade a est(^ respeito, mas não da ordem da-

quella que esses projectòs tendem a satisfazer. Esta neces-

sidade nasce da confrontação da lei com o facto.

Na fixação ou designação do circulo que tenho a honra

de representar o governo imperial teve um equivoco, aliás

fácil em um trabalho tão compreliensivo, tão amplo, e ao

mesmo tempo tão baldo de bases fieis e satisfactorias.

A lei que determinou o novo systema eleitoral, ern uma

das suas disposições estabeleceu que todas as povoaçõesde

qualquer districto serião contiguas umas ás outras. Entre-

tanto no 8o circulo da província 
de S. Paulo existe uma po-

voação que não se acha contígua com as ouiras que perten-
«em a este circulo; existe uma povoaçSo cujos eleitores para
irem votarno centro da reunião do collegi» eleitoral, que é

em Rio-Claro, precisão passar por territorio do 9° circulo.
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Esta povoação é a, da freguezia do Soccorro, pertoncento ao
município da cidide de Bragança; dista de um dos colle-

gios do 9® circulo apenas 7 léguas, isto ó, da cidade de Mo-

gy-merim, e da villa do Rio Claro, ponto contrai do 8U cir-
culoque cu represento, cerca de 2i léguas. Portanto, já
nadifíerença da distancia liaviaurna razão pnra a altera-

Ção que vou propor : mas ainda acontece que a freguezia do
Amparo, distando 14 ou 16 léguas da villa do Rio Claro,

pertencente aò 8" circulo, está reunida no 9" circulo, « sou
território intercaln-so entre o 8° e a freguezia do Soccor-
ro, que fica assim isolada.

Todos cm S.Paulo esperavão quo quando se organisassem
os círculos da província de S. Paulo a freguezia do Amparo
fizesse parte do circulo de Rio Claro; penso mo3mo poder
aflirmar á casa quo assim foi proposto ao governo central
pelo illustro presidente.da provincia"; o quando se publicou
o decreto da divisão dos círculos foi também geral asor-
presa vendo-se que a freguezia do Amparo estava ligada no
9° circulo, e a do Soccorro ao 8°.

Também creio que não me engano se assegurar á casa
que o presidente da província oííiciou ao governo central a
respeito pensando tivesse havido algum erro de imprensa ;
mas o governo central respondeu-liie., e com razão, que ti-
nlia sido um equivoco, ou cousa semelhante, em que havia
cabido, e que já agora não era licitoao governo remediar,
só á assernbléa geral cabia dar a necessaria providencia.

Exponho todos estes facto3 perante os nossos illustres
collegas que fizerão parte do ministério passado, e invoco
o testemunho delles em occasião opportuna, certo de que
hão do confirmar quanto acabo de referir. Por isso, cheio
de confiança, vou mandar á mesa um projecto para que seja
contemplado na ordem do dia; e como elle não tende senão
afazer a transferenciada freguezia do Amparo para o 8o
districto eleitoral, em troca da freguezia do Soccorro quo
passa a pertencer ao 9", penso que não haverá opposição,
pelo quo também roqueiro a dispensa da impressão.

. f^é-se, e é julgado objecto de deliberação, o disponsado de
impressão na fôrma requerida, o seguinte projecto .

assemblóa geral legislativa resolve:
« Artigo único. A parochia do Amparo, do município da

cidade de Bragança, da província do S. Paulo, fará parte
do 8° districto eleitoral; e a parochia do Soccorro, do mes-
mo município, é transferida para o 9° districto da mesma
província , revogadas as disposições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 22 do Junho dc 1857.
— Rodrigues dos Santos. >

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

APPAOVAÇXO DE APOSENTADORIA.

LG-se e entra em Ia discussão o seguinte projecto 11. 19
deste anno:

« A assembléa geral legislativa resolve :
Art. l.° Fica approvado o^decreto de 27 de Novembro

de 1851, declarando que na aposentadoria concedida ao
desembargador da extineta casa da supplicação Pedro Ma-
deira de Abreu Brandão, se deve comprehender o venci-
mento que tinha como juiz conservador dos privilegiados
do commereio, a contar da data da mesma aposentadoria.

« Art. 2.° Revogão-soas disposições em contrario.
« Sala das commissões da camara dos deputados, 18 de

Junho do 1857. — L. A. Pereira Franco.—Francisco da Serra
Carneiro.—Joié dc Burros Pimentel. >

O Sn. Luiz Carlos requer para quo este projecto tenha
uma só discussão.

Consultada a casa, assim se venço ; entra por consequen-
cia o projecto em uma só discussão, e não havendo quem
peça a palavra i5 posto a votos, o sondo approvado é remet-
tido á coinmissão deredacção.

CREAÇAO da província de minas novas.

E' lido, e entra em discussão, o seguinte projecto n. 90
de 1856:

« A assembléa geral decreta :
« Art. l.o As comarcas de Porto-Seguro e Caravellas, da

província da Bahia, e a do Jcquitinhonlia, na província do
Minas-Geraes, lição elevadas á categoria de uma provin-
cia, que se denominará—Província de Minas Novas,—tendo

por capital a cidade deste nome.

Art. 2.o A referida província duri. :ons 
do:¦••.fados il

assembléa geral legislativa, e sua asseinbléa provínr-iul so
comporá do vinte inumbros.

. 
* -»rt- :í ° o governo autorisado a croar as repar-

tições e expedir os necessários regulamentos, e a ÍVi/c-r íis
despezas exigidas por esta creaçüo, revogadas as disposi-
ções om contrario. 1

Paço da cumaru do# deputados, 22' do Agosto do 1850.— Dr. Antônio Gabriel da Pauta Fonseca. » *

O Sn. Fiim: Tenho obrigação do mo oppôr ao pro-
jecto em discussão. Quando so trata do crençSo de nrovin-
cias o corpo logiçlativo devo tor em consideração duas
ordena de razões. Necessidade de segurança exterior ,1o
império, o necessidade de segurança e do prosperidade in
terior. Quanto á segurança exterior, não descubro ossane-
ce-sidade, visto que estas comarcas são situadas 110 inte-
rior do Brazil o limitadas pelo litoral, e assim não podem
prevalecer razões desta ordem para fundamentar o projoc-
to. Também não so dão as razões da segunda, quo são da
segurança interna ou de prosperidade do paiz, do boa.
administração, etc. Ao contrario, com a creaçüo desta pro-(vincia dão-se circumstancías do regresso, do prejuízo, a
cojnarcas da Bahia, porque tirão essas comarcas do litoral
da província, que promptarnente recebem dn sua adminis--
tração central todas as providencias que lhes são nec-ssa-
rias, para se unirom a uma comarca do centro o formaram
uma província, sendo a sua capital uma cidade enterrada
no centro de sertões de Minas. Em conseqüência do quoestns duas comarcas do litoral da Bahia que hoje, cm 24 fio-
ras, podem ver providenciadas quaesquer occurreucias do
publico serviçò pela proximidade da capital da provínciaticariõ na distancia de cento o tantas léguas dn capital dá
nova província quo com ellas se quer ci ear, o assim os re-
cursos o medidas do que precisarem muito tarde e com
longa demora chegarão a produzir os seus effcitos.

Portanto, Sr. presidente, entendo que não devemos croar
por semelhante fôrma esta província, tanto mais quando
ja se trata de crear uma outra no centro da Bahia, a
respeito da qual actua a necessidade da ordem publica da
boa administração da justiça, e do prourosso moral o mate-
rial. Ora, tirando-soda provincia da Bahia ototritorio quodeve formar a nova província do interior, se se tirar mais
estas duas comarcas do fieu litoral para a provincia d«» Minas
Novas, a consequencia será reduzir-se quasi á insignitícan-
cia a provincia dn Bahia. (Apoiados.)

Sr. presidente, devo-se attender mais quo a provincia da
Bahia já tem uma companhia dc vapores subvencionada pe-los seus colres, cuja navegação liga a todos os respeitos os
interesses destas cluas comarcas á capital da provincia o
assim promove sua prosperidade. A entidade—província—
110 nosso direito político & uma necessidade também tino so
dove terem vista, porque nem as províncias dovem sertão
grandes que prejudiquem a segurança da união do império
nem também devem ser tão pequenas que tornem illusorias
pela fraqueza todos os direitos e franquezas que a constitui-
çao lhes garante, e tornem fácil sua inteira centrnlisação
com a corte. Y

As províncias dovom ter importância polo seu territorio,
e por sua população. Assim, pois, vou requerer que seja
ouvido o governo provincial da Bahia por intermedie do
governo geral, o também as camarus munic.ipaes das duas
comarcas quo polo projecto to pretendo que pertenção ú
nova provincia. E' necessário attender ás commodidades
destes povos.e não subtrahi-los ex-abrupto do centro de suas
relações políticas o commerciaos para se ligarem a outro
centro muito mais distante.

Lê-se, d apoiado e entra em discussão o seguinte renue-
rimento: •

« Requeiro que se peção informações ao governo geral,
ouvindo o governo provincial da Bahia, c as câmaras muni-
cipaes das comarcas dePorto Seguro oCaiavollas. — íYtua.»

O Sr. César : — Sr. presidente, sou forçado a de cia-
rar-me contra o requerimento de adiamento, por isso
que elle dá em resultado a protelação dc uma medida do
interesse o altamente reclamada.

O nobre deputado que se oppueácreação da nova provincia
ao norte da de Minas Goraes não reconhece a neessidado
dessa creaçâo, porque, diz elle: < as condições precisas para
taes criações devem ser : necessidade do segurança extor-
na, necessidade de segurança individual; quanto & primefc
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ra, não lia razão presentemente que aconselhe essa medida,

e quanto á segunda, não se mostra que perigue no iuto-

rior a sociedade. »

O nobre deputado porém prescinde de outras razões, e

se'eèquece de que a necessidade de uma nova província ao

norte da de Minas é indeclinável. O mesmo nobre deputado

assim como declara que as pequenas províncias não são de

vantagem, e sim de gravame ao Estado, do mesmo modo,

e mui explicitamente reconhece que as províncias não de-

vem ser grandes em demasia, porque em tal caso a acção da

autoridade não pôde chegar aos pontos mais afastados.

Se pois o nobre deputado dègposa, e reconhece esse prín-
cipio. eueonüo, a credito mesmo que elle ha da convir na

utilidade e precisão dc se dividir a província de Minas,

creando-se na sua parte septentrional uma outra que tenha

por capital a cidade de Minas Novas.

V. Ex., Sr. presidente, a câmara, e o paiz não desço-

nliecem; ao contrario .sabein perfeitamente que a pro-
vincia de Minas é um colosso no Brazil; ella figura na

balança poiitica como a quinta parte do império; o seu

território é vasto por demais ; não menos de 200 le-

guas de norte a sul constitue sua extensão, c um pessoal

maior sem duvida de um milhão e quinhentos mil

habitantes forma a sua população. Entretanto, sendo a'ca-

pitai desta província a cidade de Ouro Preto, e estando

ella collocada em um ponto, a 150 léguas de suas raias ao

norte, é conseqüente que as publicas administrações, por
mais zelosas que sejão, não podem (máo grado seu) prestar
toda aquella protecção que é de mister ás localidades remo -

tas, ainda que mui habitadas ; a acção benelica da auto-

ridàdc superior só enfraquecida c desmaiada pôde chegar,

e tarde, a esses pontos do interior, digo, a essas extremi-

dades afastadas.

Assim, pois, Sr. presidente, o grandor daactual provin-
cia de Minas autorisa, sem reducção de sua categoria, a di-

visão que se faz necessaria, e que están'um dos princípios
do nobre deputado.

Como tenho <iito, o nobre deputado pela Bahia, para
obstar a creação da província em projecto, fez sentir que
não havia necessidade alguma a satisfazer-se, quanto á

segurança individual; mas, senhores, não <5 também só

esta a razão que pôde influir para a creaçáo de uma nova

província; muitas outras são do peso e transcendentes : a

instrucção de um grande pessoal, contido nesses centros ;

a protecção á lavoura, ao commercio, á industria ; a boa

administração da justiça civil o criminal, pondo o cidadão

a salvo do vexame e arbítrio, são por certo razões podero-
sissimas, e que devem callar 110 animo do legislador.

Não desconheço, Sr. presidente, que o projecto em questão
offendo o provincialismo do nobre deputado , c demais,

creando uma província tão pequena, não satisfaz, as neces-

sidados do norte de Minas ; entendo mesmo que a nova

província nesse projecto deveria ser creada 110 território que
constitue o novo bispado da Diamantina, encerrando asco-

marcas do Jequitinhonha, Serro, e S. Francisco. Assim

como a necessidade desse bispado tei reconhecida pelos su-

premos poderes do Estado, por isso que em Minas, entra o

bispado de Marianha e arcebispado da Bahia, demorava uma

extensão habitada, não bem provida dos recursos ecclc-
siasticos; do mesmo modo, senhores, em Minas, entre o

Ouro Preto e a província da Bahia, existe essa mesma

população, carecida de uma administração separada que
cure no cível de suas precÍ3Ões, de suas vantagens moraes
emateriaes.

Assim sendo, Sr. presidente, entendo que, posto o projcc-
to não satisfaça a esta necfcssidade, comtuio elle consigna
a idía patriótica que teve seu autor de crear uma provincia
ao norte da de Mina# ; portanto eu tomo sua defensa, e pe-
ço a cooperação da camara para que elle passe em 1Q discus-
são : não para que tal qual seja convertido em lei ; mas

para que, reconhecida a necessidade da divisão ao norte,

possa na 2» discussão ser emendada como fôr conveniente
e de utilidade publica.

Desta fôrma, Sr. presidente, ficão tirados os escrupulos
do nobre deputado, todas essas diflieuldade3 que eile antó-
lha; a sabedoria da camara, na adopção das emendas

que forem offerecidas, estabelecerá o continente da nova

provincia, e eu me convenço que Minas-Novas será sua ca-

pitai, porque em todo o caso virá a ser o centro topographico
e natural do território escolhido.

Além do que tenho dito. Sr. presidente, para justificar a
necessidade da nova provincia, não desconhece V. Ex., nena

a camara, que a administração da justiça, nos lugares remo-
tos, se resente da paixão; é menos conveniente, é muitas
vezes arbitraria; e para que se dê protecção e garantias é de
mister que uma administração esteja próxima, esteja em
mais contacto com a população.

Nós sabemos, pelo relatorio do nobre ex-ministro da jus-
tiça, que a sociedade não recebe a protecção e garantias que
lhe são devidas; por isso que a administração da justiça não
é effectiva, não é regular ; apenas se faz sentir nas cidades,
e lugares populosos, sendo nulla, senão funesta, no interior
do paiz.

S. Ex. dá como uma da3 causas a uniformidade da or-

ganisação judiciaria , a mesma nas cidades, a mesma nos
sertões os mais remotos, resentindo-se do anachronismo
com a civilisação do litoral, de impotência e ludibrio nos
lugares longinquos.

S. Ex. parece aconselhar orgsnisações judiciarias espe-
ciaes ou peculiares para esses lugares ; eu porém entendo

que n£o é esse o remedio conveniente para obviar o atraso em
que se acha a justiça civil e criminal nos pontos centraes
do império ; juJgo^ que, á excepção das leis provinciaes e
posturas^ de municípios, as leis da assembléa geral de-
vem ser iguaes para todos, quer protejão, quer castiguem;
os direitos dos cidadãos são iguaes; iguaes devem ser suas
garantias.

Se pois, como creio, esse meio de leis peculiares não pódé
ser empregado para remover os males que se dão nos luga-
¦res remotos, o recurso de que cumpre se lance mão, é por
sem duvida dividir as grandes provincias, dotando as de
novo creadas de uma administração c-abia, que esteja collo-
cada 110 verdadeiro centro, para que possa com igualdade e

promptidão ôccorrer a todas as necessidades.

O Sr. Antunes de Campos : —• Creando-se vias de com-
municação será sanado o mal.

O Sr. Ccsar . — As vias de communicação da capital de
Minas para o seu norte não são de prompto trajecto ; a pro-
vincia se occupacom as estradas do sul.

Alem do que tenho dito, Sr. presidente, cumpre notar

que o norte de Minas parece que desde o seu descobrimento
se acha, senão esquecido, ao menos mui pouco consultado;

poucos têm sido os recursos, os meios de protecção, que
lhe têm sido dados ; entretanto esse norte de Minas é gran-
demente povoado: é do clima mais saudavel; o fértil de suas
matas, a uberdade de seus campos a riqueza de suas mi-
nas de ouro e pedras preciosas são um garante de sua
futura prosperidade; mas falta-lhe uma administração que
lhe dò o impulso, a protecção conveniente.

E donde, senhores, procede esse estado menos lisongeiro
dos sertões de Minas? Sim, todos o comprehendem. A

grande provincia não pôde curar ao mesmo tempo das ne-
cessidades do interior, das necessidades desses pontos re-
motos, por isso não prospera a industria, o commercio, a
lavoura; a instrucção publica intermedia não é, como cum-

pria, disseminada; a administração da justiça é uma chime-
ra, senão um ilagello, porque a prepotencia, o abuso, a pre-
variação tomão o lugar da inteireza, da rectidão, e dajus-
tiça; e o appello aos superiores, ao governo, torna-se in-

profícuo, porque os que abusão da autoridade podem e sa-
bem ilí&dir com escarneo dos opprimidos.

Deixando de parte estas razões, A sabido qwe as comarcas
do Jequitinhonha, Serro o S. Francisco, posto que entre-

gues a seus únicos reCHrsos, forcejão por adquirir um fu-
turo risonlio; e por sem duvida Minas Novas está no caso
de maior vantagem, porque a empresa Mucury, abrindo,
como tem aberto prompta via do communicação para o lito-
ral, ha já facilitado o meio de importação e exportação,
alentando desse modo a agricultura, o commercio, a mesma
industria.

Não só isto : a colonisação que tem já começado nas ma-
tas de Philadelphia, assentada nas melhores posições, iir-
ma o projecto de um porvir deabastsnça, de um porvir de
riqueza.

Se consultarmos, Sr. presidente, o relatório do nobre
ex-ministro do império, apresentado este anno, ahi vere-
mos qne S. Ex., depois de tratar da empresa de navegação
e commercio da companhia Mucury, depois de abonar a
economica e rapida communicação do norte de Minas com
a capital do império, por meio de estrada d« rodagem e na-
vegação fluvial e marítima, depois do fallar na colonisa-

ção a cargo do desvelado director, conclue dizendo que
um grande futuro está reservado a essa colonia, e que as
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províncias de Minas Geraes, Kio de Janeiro, Espirito Sant®

e Bahia muito têm a esperar dos esforços patrioticos que a

companhia Mucury emprega na abertura de vias de com-

municaçíio e povoarão de excellente» terrenos, &té ha pouco
completamente abandonadas.

Ora, se isto se dá para o norte do Minas, ó fóra de du-

vida que a creação da nova província ó uma necessidade,

<3 necessidade indeclinável; demorar o seu progresso é es-

quecer, i desproteger um paiz em a nascente de sua ven-

tura- , , ...
A idéa feliz, a idéa protectora do norte de Minas nao

partio da inconsidcraçüo, do espirito du novidade ; foi o no-

ore marquez de Paraná, cuja memória nos c saudosa, que
em 1854 appondo-se á creação de uma província ao sul da

de Minas Geraes aconselhou a creação de uma outra ao nor-

te da inesma província : o grande estadista delineou então
as divisas da nova província; a» comarcas do Jequitinhonha,
Serro, S. Francisco, Caravellas, Porto-Seguro, e S. Mntheus

estavão nesse quadro; mas o nobre marquez lazia depender
essa creação das estradas que estava abrindo a companhia
doMucuryje noteacamara: Minas Novas e Caravellas
festejárão a noticia, e mensagens de felicitações forão diri-

gidas ao estadista consummaao, pedindo-so-lhe .levasse a ef-
feito seus projectos.

Se então era reconhecida a necessidade da nova provi n-

cia, se o nobre marquez assim se expressava em 1851, como
é possivel quo hoje, em 1857, se desconheça essa necessi-
dade, dando-se as mesmos razões quo a acopselhão, o quan-
do a companhia Mucury tem (se pôde dizer) realisado a

communicação mais prompta do norte do Minas com a côrie

do império ?
Sim, senhores, é conveniente que se saiba: Minas Novas,

capital para a nova província, dista de Santa Clara, seu

porto de embarque, não mais de 54 léguas ; as estradas que
alii conduzem se dividem em duas secções: uma de Minas No-
vas á Philadelphia (estação de 28 léguas); outra deste ponto
a Santa Clara, estrada de rodagem (2(i léguas); nesta ulti-
ma secção porém, quando em Maio por ahi passei para vir
tomar assento nesta casa, trus léguas de estrada depondião
de ultimutvm; mas hoje acredito, attento o desvelo do di-
rector da companhia, quo estarão concluidas. Emtim, de
Santa Clara a esta corte, vós o sabeis, ó fácil o trans-

porte.
Tendo demonstrado a necessidade urgente da creação

desta província, e por esse modo quo me parece o mais claro
e conveniente, entendo que o requerimento do nobre depu-
tado, que tem por lim pedir informações, não deve passar;
sua adopção retardaria tão importante medida : tenha o

projeeto sua primeira discussão; na segunda offereçãose
emendas, e todos os interesses serão consultados. Não abu-
sarei mais da paciência da câmara. Voto contra o requeri-
mento.

A discussão fica adiada pela hora,

SEGUNDA PARTE DA OFvDEM DO DIA.

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE MAR.

Entra em 3" discussão, é adoptado sem debate o vai á
oommissão de,rcdacção, o projeeto n. 13 deste anno, que
fixa as foiças itfc mar para o anno financeiro de 1858 a lHã9,
segundo foi emendado em 2U discussão.

O Sr. Paes Barreto requer urgência para serem lidas e
discutidas as duas redacções que su achão sobre a mesa.

Sendo consultada a camara, resolve pela aftirmativa.

REDACÇÕES.

São lidas, entrão em discussão e sem debate são «pproTa-
das, as seguintes redacções :

t Emendas feitas eapprovudus pela camara dos deputados
á proposta do poder executivo que fixa a Qorça naval para
o anno financeiro de 1858 a 1859.

« Accrescenta-se no lugar competente; A assembléa geral
decreta :

« Art. 3° (additivo).—O governo fica desde já uutorisudo

para crear até tres companhias de aprendizes marinheiros,
sendo uma dellasestabelecida na província de Mato-Grosso,
eas outras duas onde se julgar mais conveniente.

« O art. 3o da proposta passa a ser 4o.
« Paço da camara aos deputados, em 23 de Junho de 1857.

— .1íadureira. — Sileino Cavalcanti. — Cunha Figueiredo. >

TOMO III.

« A assembléa geral resolve :
« Art. único.—Fica o governo autorisado a conceder um

anno de licença com todos os seus vencimentos ao Dr. Elias
José Pedrosa, lente da faculdade de medicina da Bahia; ao
I)r. Luiz de Carvalho Paes do Andrade, guarda-mór da al-
fanuega de Pernambuco ; e Manoel José do Amaral Cunha,
escrivão da descarga da alfândega do Maranhão, para tra-
tarem do sua saúde na Europa. Paço da camara, 23 do Ju-
nho do 1857. — Maduretra.—Siluino Caoalcantj. >

riXiÇlo »AS IOIÇU ui ti;nu t.

Achão-sepresentes os Sr3. ministros da guerra o marinha.

Entra em 2" discussão o art. 1» da proposta do governo
que lixa as forças de terra para o anno do 1858 a 1859.

Art. 1.» As forças de terra para o anno financeiro de
1858 a 185!) constará"):

« § l.o Dos officiaes dos corpos moveis e de guarnição,
da repartição ecclesiastica.o dos corpos do saudo, do estado-
maior de primeira e do segunda classo, de engenheiros, e da
estado-maior general.

§ 2." De de/aseis mil praças de pret de Unha em cir-
cumstancias ordinarias, o de vinte seis mil cm circumstan-
cias extraordinarias.

§ 3.° De mil e quarenta praças de pret em companhias
de pedestres.

« § 4.0 O quadro dos corpos arregimentados <5 inaltera-
vel era qualquer das circutnstancias; a alteração quo as for-
ças lixadas houverem de soffrer em relação a essas circum-
stanoias, terá lugar por augmento ou diminuição das praçasde pret das companhias dos mesmos corpos. »

Diversos Srs. Deputados pedem a palavra.
Depois de feita a inscripção dos oradores, tem a palavra o

Sr. Nebias.

OS*. Nebia» ; —Creio 
que estamos em uma época muito

favoravel para a fixação das forças que têm de fazer o ser-
viço publico no paiz. Ou pelos esforços e política do governo,
ou pelo bom senso e soífriinento dos llrazileiros, parccc-ma
que todos julgão que está firmada a paz e a concordia entre
os 

príncipe» christãos, e até mesmo creio que entre os
christãos e os judèos....

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Ató entre os pagâos.
O Sr. Nebias : — Dirigia-mo agora ao nobre ministro da

guerra, cuja presença pôde attestar que até entre os chris-
tuos e judèos está tirmada a paz o concordia. [Riso) Em
vista deste estado de paz o concórdia, creio quo estamos
habilitados para desasaombradamente entrar na discussão
da fixação das forças de terra, o pedir ao nobre ministro da
guerra algum allivio a favor das classes quo têm de con-
correr para esto serviço.

A lei vigente decretou 18,000 praças para o serviço da na-
ção em circuinstancias ordinarias; o projeeto que discutimos
fixa 16,000 praças para occorrcr ao mesmo serviço nas mês-
mas circumstancias. Paroce-mo (dirigindo-se ao Sr. mini»,
tro da guerra) que esta reducção está de accordo com a idéa
ou pensamento do nobre marquez antecessor de V. Ex., q
creio quo V. Ex. concordará nesta reducção....

O S«. Ministro da Guerra : — E' assignada por mim a
proposta, não podia assignar aquillo em que não concordo

O Sr. Nem as : — V. Ex. polia assignar cm homenagem
ao seu anlecessor, porque a proposta foi apresentada nos
primeiros dias de uma substituição repentina....

O Sn. Ministro oa Guerra ; — Nisto não ha homenagem,
ha dever.

O Sn. NrbiaS : —Mas deixemos esto episodio quo não valo
nada. Concorda V. Ex. era quo se pôde reduzir a ltí,000 pra-
ças o exercito de linha....

O Sr. Ministro da Guerra : — Já está reduzido de facto.

O Sr. Nebiás : — De facto creio que o eíTectivo não chega
a 1 ti,000 praças, segundo o exame que fiz do quadro da nossa
força ; por esse exame parece-me que a força efTcctiva anda

por 14,000 praças....

O Sr. Ministro i.v Guerra : — Quinze mil e oitooentas.,.,

O Sr. Nebias : — Tenho lembrança do ter lido no relato-
rio de S. Ex. o Sr. ministro da guerra que a força andava

por cerca de 14,000 praças ; mas também isto não é quês-
tão ; V. Ex. deve estar mais ao facto destas eousas.

11
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A fixação da força envolve muitas questões _ profissio-

naes, nas quaes não posso entrar ; ella tamberíi diz respeito

no s.erviço pesado que soffre a guarda nacional.

Estimo muito que o nobre ministro julgue dispensável

uma força maior para o serviço da nação, porque já é um

passo que damos para melhorar ou facilitar a composição do

nosso exercito. Temos questões relativas ao recrutamento

ou composição do exercito ; á situação do mesmo exercito

depois de composto, seu tratamento e disciplina; á condição

dos nossos bravos que servem no exercito depois de liave-

Xam prestado serviço.
O recrutamento ó a questão mais gravo que se apresenta

nesta discussão. V. Ex. sabe, toda a camara concorda e

todo o paiz sente que o recrutamento ó um meio vexatorio;

por isso tem-se procurado substitui-lo pelo engajamento ou

serviço voluntário. Mal ternos conseguido este.daideratum,

porque, como todos nós conhecemos, a vocação á vida mi-

litar ainda não se tem tornado tão pronunciada que se possa
facilmente substituir o serviço forçado pelo serviço volunta-

rio. Os mnppas demonstrativos da organisação do exercito

assim o demonstrão ; o elemento voluntário entra em muito

pequena escala relativamente ao elemento íorçado.

Eu também tenbo sempre clamado contra os vexames do

recrutamento; é um meio extraordinário, anormal, que
¦sabe mesmo de todas as condições do nosss systema consti-

tucional; mas desgraçadamente não podemos por ora pres-

cindir delle. De duas uma, ou havemos de acabar com o

recrutamento, entendendo que o exercito pôde ser com-

posto por outro meio, ou havemos de sustenta-lo com este

oarbaro expediente. Eu não vejo que possamos melhorar

muito o recrutamento, dada a sua necessidade e urgência.

Por varias vezes se tem apresentado projeetoa na casa que
tocão com o recrutamento ; mas admittido elle no paiz, nuo

vejo que se possa melhorar muito o modo por que actual-

mente sc faz. O recrutamento tem já excepçõcs decretadas

e sanccionadas porcarias leis mais ou menos modernas; o

recrutamento designa justamente as classes sobre que deve

elle recahir; não vejo pois que admittida a sua necessidade,

possamos apresentar um novo systema que melhore este

(amo do serviço publico, ou antes este imposto.

Poderemos, por exemplo, pedir ao nobre ministro da

guerra (e estou certo que S. Ex. ha de nos attender) que o

recrutamento seja feito de modo o mais suave, que osre-

crutas não soffrãotanto; queemhm, sahindo elles de seus

hábitos naturaos, como que constrangidos e perdendo di-

reitos pessoaes que todo o cidadão brazileiro tem, podemos

pedir ou desejar que sc faça menos sensível sua sorte ; mas

para isso não é preciso uma reforma, não é preciso um

íiovo systema. Podemos também exigir que o recrutamento

pese ou recaia com mais igiíaldade sobre as classes da so-

ciedadc que devem concorrer para este serviço; mas isto

também não exige uma modificação ou uma nova provi-
dencia, e lembro-me a proposito que em parte já se tom sua-

visado os males do recrutamento com a distribuição annual

que o ministério da guerra é obrigado a fazer pelas diife-

rentes províncias, segundo suas condições e população.

E\ pois, o que me parece mais opportunoa respeito do

recrutamento. Não temos um meio de obrigar todo cidadão

brazileiro a ser militar ; não se podem estas vocações for-

mar de repente, en'um paiz como o nosso ainda mais
diffieil se torna este trabalho.

Eu compreliendo bem (como diz um nobre deputado cm

aparte), comprehèndo bem que no estado do nosso paiz não

é.possivel por ora prescindir do recrutamento ; desgraçada-

mente assim é; o recrutamento ha de nos affligir por muito

tempo; cumpre porém que o ministério, aproveitando sobre-

tudo as actuaes circumstancias favoraveis de paz e harmo-

nia que reinão entre os Brazileiros, estando nós como esta-

mos em uma época serena e calma 110 interior e no exterior,

se aproveite destas boas disposições para que a recruta-
mento seja feito com mais igualdade, com menos vexame.

Para isto concorre muito também a diminuição da força ;

quanto menor é o exercito, menor <5 a necessidade de recor-

rermos a este meio, mais facilmente se poderá eompleta-lo

por outro recurso mais conveniente. Por ora não podemos
admittir outro systema senão este e promiscuamente o en-

gajamento voluntário; maseste, como o nobre ministro sabe

melhor que eu, não está ainda nos hábitos da nossa popu-
lação, e por consequencia em muito pequena parte o serviço
¦voluntário 

poderá entrar e tem entrado no nosso exercito.

Mas organisado o exercito, será conveniente que atten-

damos ao seu estado, ao seu tratamento, porque isto tam-

bem pôde animar muito o elemento voluntário. Já que nós
não podemos de repente dar no povo brazileiro estas bellas
disposições, fazer até um ponto de honra o serviço 110 exer-
cito, ao menos vamos indirectamente, com os meios que
parecem mais proveitosos, mostrando que a vida militar,
embora cheia de trabalhos e de perigos, também tem suas
compensações e suas glorias.

Assim, dizia eu, formado o exercito, ha ainda muito a
fazer. Us ministérios anteriores já muito hão trabalhado

para este fim, e V. Ex., Sr. ministro, que está neste posto,
ha de desempenhar dignamente as suas funeções, perten-
cendo de mais 

'a 
mais a esta illustre e importante classe.

Mas, continuando em minhas observações, sendo uma vida
tão pensionada, tão cheia d<- tormentos e perigos, é preciso
que tenha suas compensações. Ora, um dos meios indirec- • '
tos que temos para promover a vocação militar é mostrar quo
o militar é um subditõ da nação, tão bem tratado, tão bem
gratificado como são os outros servidores do Estado.

Para isto é preciso entrarmos na administração e econo-
mia do exercito, no seu tratamento, 11a sua disciplina; ê
preciso que se atten dão as queixas so cilas existem. Para
este !-im o ministério já tem dado alguns passos ; lembro-me
dessa novacreaçâo dos inspectores dos diversos corpos, quetêm de andar pela côrte e pelas differentes províncias, aos
quaes incumbe a tarefa muito árdua e muito importante do
ver o estado dos corpos, de acudir ás suas.necessidudes, de
ouvir seus reclamos. E' esta uma medida muito necessária.
V. Ex. sabe que muitas vezes, bem ou mal, com' razão 011
sem ella, clamou-se contra as privações que os nossos cor-
pos soffrião em differentes províncias do império ; dizia-se
mesmo que muitos soffrião a nudez e a fome; este clamor
tom apparecido em outras épocas. Felizmente, creio que
nesta parte a no?sa organisação militar tem melhorado ;
mas é preciso ainda quo V. Ex., com todo o seu cuidado,
com toda a sua energia, com toda a sua sabedoria, olhe
para este mui, porque desde que nos convencermos que o
exercito é bem tratado, que não solTre rigor de mais nem
privações, ha de se ir facilitando um pouco a vida militar,
ha de_ ser convidada muita gente para as lileiras do nosso
exercito; ao menos creio isto; não sei se Eerá assim.

Já temos, como disse, essa instituição nova, creada pelo
honrado marquez de Caxias; podem dahi provir muitos
bens ; mas eu noto a V. Ex. uma circumstancia que me pa-
recemuito grave. Os inspectores dos corpos têm de ouvir as
queixas dos nossos soldados nas inspecções que tOm do fa-
zer pelas differentes provincias do império'; esta matéria é
muito importante, muito séria, para a qual chamo a atten-
çãodeV. Ex. Acho muito util, muito j usta esta providen-
cia ; mas eu temo que ella não produza effeito nenhum; até
temo mesmo cm ordem á subordinação e disciplina do exer-
cito.

Os regulamentos e decretos que tenholido, e que V. Ex.
sabe melhor comprehender e executar, ordenão que os ins-

pectores oução as queixas dos nossos soldados. Seria isto
muito bom; mas eu duvido que da parte do* nossos sol-
dados haja a necessarialiberdade para fazerem suas queixas,
para representarem aos inspectores os vexames que soffrem;
a subordinação e o temor dos soldados hão de embaraçar
muito está providencia, aliás tão salutar, hão de talvez
inutilisa-la.

Outra circumstancia que pôde muito concorrer para me-
lhorar o nosso exercito é o systema penal, cuja reforma é
recommendada até no discurso da coroa, assim como ó
reeommendado o systema do julgamento, e muito sabia-
mente, porque se V. Ex. sabe que todos os Brazileiros de-
vem ter protccção e garantias, não devem ficar esquecidos
os soldados, elles que pertencem a uma classe em que não
sedá muito o direito da queixa. E'preciso que os p- dores
do Estado, as autoridades superiores, os chefes, os ultos
commandantes do exercito, olhem muito para a penalidade,
para o modo de ser ella desenvolvida e applicada com jus-
tiça nos nossos conselhos de guerra, em todos os uosso3
corpos militares.

E a proposito, aqui poderíamos fallar no castigo da chi-
bata ; mas ó negocio tão melindroso, tão odioso, que será
melhor passarmos por alto. Algumas tentativas tfan-se
feito neste ponto, xnas V. Ex. sabe que não se tem podido
dar um passo definitivo a este respeito. O meio melhor,
mais efficaz, que eu acho para se obter a extineção deste
castigo, é juste mente melhorar o pessoal do nosso exercito,

porque melhorado o pessoal, este castigo por si mesmo ha
de ir cahindo em desuso, deixará de ter applicação, como

4
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penso que grandemente já tem acontecido de muitos annos
para cã. Nem somos nós só, desgraçadamente, que temos
necessidade de tolerar esto meio de repressão ; um dos
maiores generaesdo século, lioje fallecido, o duque deWel-
lington, tentou por vozes uma reforma destas no exercito
inglcz : quiz fazer ura ensaio no exercito da índia, mas
não pôde, e recu u ; e a moção apresentada na camara dos
communs ficou adiada, como costuma proceder aquelle

parlamento quando se trata do matérias graves que não

podem ter prorapra solução.
Depois de constituído o oxercito temos ainda de conside-

ra-lo pelo lado das recompensas. Não. fallarei nas recom-
pensas que acompanhão o soldado durante o serviço militar,
seus soldos, suas gratificações, essa especie de con\ite ou
animação que se dácomo prêmio do segundo engajamento,
os difíereutes prêmios que se mareão ás praças voluntarias
engajadas ou contractadas; não fallarei nessa distribuição
de terras que quasi se pôde considerar uma promessa illuso-
ria (apoiados), e que já no tempo dos Romanos era sub-
stituida por uma porção de sestercios, para que os veteranos
pudessem colher alguma vantagem; vamos ús recompensas
posteriores ao serviço, quando os nossos bravos se inutilisão
ou morrem.

Eu creio que nesta parte as cousas tem melhorado muito
no nosso paiz; já não se dá esse triste espectaculo que em
tempos anteriores presenciámos, de ver os nossos pobres
soldados pelas ruas, pelos adros das igrejas, na capital d®
império e em todas as.proviucias, mendigando o pão dasub-
sistencia; hoje creio que nesta parte'tem havido muita
lição; os nossos soldados mutilados já não se apresontão <tm
triste espectaculo pelas ruas das nossas cidades como que
para denunciar a ingratidão nacional.

A minha província tem soflrido em extremo porcffeito.do recrutamento, em ípoca mais remota, em 
*sua 

agri-
cultura, em sua população, e até talvez em sua moralidade,
Como todôa sabem, a província de S. Paulo foi a que mais
•oncorreu para as guerras do sul; os meus nobres collegas
que estão bem inteirados desta verdade hão de concorrer
comigo para fazei com que não continue a padecer o mesmo
mal com a cooperação de sua palavra-.

O que digo é um facto que ninguém pôde contestar, e
que certamente encontia em seu favor o testemunho dos
nobres deputados pela provincia do Rio Grade do Sul.

Una voz : — Nas antigas guerras sim : nas mais moder-
Mas não.

Nebias;—Refiro-me ás mais antigas, c a isso
attribuo o atraso da província do S. Paulo em sua agrieul-
tura, população e talvez moralidade. E' verdade que o llio
Urande do Sul muito contribuio para as nossas antigas
guerras ; porém o^ soldados da provincia de S. Paulo cons-
tituiao o maior numero de bravos que forãomoriernas
campanhas do Rio Grande do Sul. 1

Umv \oz: — O mesmo se pôde dizer das outras pro
vincias.

O Sr. Nebias : —Não nego que todas as províncias têm
concorrido com o seu contingente para manter a ordem e a
integridade do império em todas as épocas; porém o'nobre
deputado não pôde negar que a de S. Paulo loi a mais
dizimada.

continLÍAdar?U,E:~° 
CeIU'á deu grttnde contingente e

Vozes : — Todas as províncias concorrerão.
O Sn. Ne81 Vi: — A provincia- do S. Paulo deu não só esso

qmintUade 

6n na1 tempo, como depois em menor

0 Sn. Ministro d* Marinha : — Em geral o norte é quem
contribue mais para o exercito.

O Sr. Nebias : —Modernamente assim <5. Mas a provincia
de S. Paulo deu quanto era possível dar para a n-uerra;
morrerão quantos ora possível morrer. (Rim.) 

°

Uma voz : — Ninguém duvida que muitos batalhões de
S. Paulo se distinguirão no campo de peleja

O Sr. Nebias : — A este respeito muito me desvaneço
de ser Paulista.

O Sr. Ministro da Maeinha ; — No sul a provineia do
Rio Grande é a que tem dado mais gente para o exercito.

O Sr, Nebias ; — Mas ficão lá mesmo.

O Sn. Paes Barreto ; — Minas i a que dá mais, (/!i>o.)
O Sn. Nf.kias :—Seja como for, hoje os soldados brazi-

leiros têm mais ou menos certeza do que se perderem um
braço ou uma perna não hãó de ficar na miséria. Tenho
como certo que os nossos inválidos hão de encontiar pro-
tecção e soecorro.

Se ainda resta duvida a tal respeito, chamo a attençüo
do Sr. ministro da guerra paia esto ponto.

Já que lallei neste ífsumpo e na minha provincia, cum-

pi;e-me mencionar um facto, o por esta occasião rogo aos
meus nobres collegas que me auxiliem com a sua palavra
e com o seu voto.

lia na provincia de S. Paulo um pobre homem que é pro-
priamente um toco de gente ; perdeu ambas as pernas na

provincia do Pari, estando a servir n'um n*vio d i guerra
nos últimos tempos. Eu o meus illustrcs collegas o tomos
encontrado muitas vezes occupado no serviço do tropas,
meio a que elle recorre pura não morrer de forno. Vi-o
uma vez na cidade de Santos, e perguntei-lhe como estan-
do privado das pernas podia montar a cavallo ; elle me res-

pondeu que a necessidade lhe dera novos hábitos, e se via
obrigado a trábalhar daquella maneira para ter meios de
suboistir. Perguntei-lho mais quanto lhe dava a nação, res-

pondeu-me que recebia 9 patacas monsaes cm paga dc suas

pernas que Deos lhe tinha dado.

tl.ni voz : — Se apresentar um projecto danâo uma peu-
são a esse homem, conte com o meu voto.

O Su. Nkèias:—Eestos factos, que não são raros em quacs"
quer provincias do império, devem cessar ; até porque é
mister dar incentivos para a vida militar. Se não temos um
estabelecimento bem montado para os nossos inválidos,
espero que se tratará de lewi-lo a elfeito em proporções
completas e liumanitarias.

O Sr. Paes Barreto ;—Já existe, mas não querem ir

para o hospital; preferem pedir esnjolas.

O Sr. Nebias ; — Estou certo de qua o sentimento naeio-
nalha deactuar 110 governo para que applique os meios con-
venientes aiim de que esses bravos, que arriscárão sua vida
em defensa da patria e da lei, ou as suas famílias quo ficá-
rão na orphandade, se achem ao abrigo da miséria. Por este
modo despertar-se-ha em nossos patrícios a vocação parn a
vida militar ; e então poderemos algum dia chegar á feliz
situação de termos um exercito de voluntários, eminente-
mente moralisado e como cumpre que o soja para a defensa
dos grandes direitos, dos grandes interesses, da grande
causa que es.tá contiada á sua guarda.

Feitas estas observações, paia as quacs p«ço desculpa ao
nobre ministro da guerra, porque parecerá temeridade in-
tervir eu em questões desta ordem, tão alheias á minha pro-
fissão; feitas estas observações, que tal voz sejão inconvenien-
tes ou inúteis, desejo chamar a attençno do S. Ex. para
outro ponto.

Hoje felizmente, como disso no começo do mou discurso,
a paz se acha .cimentada era todos os ânimos ; não lia o mi-
nimo receio de desordens, nem do perigos exteriores, e

quasi que so pôde dizer que o nosso exercito, no seu estado
etíectivo, se acha em disponibilidade para o serviço de
todas as provincias do império. Não temos, como outr'ora,
mnis necessidade de manter um grande exercito de observa-

ção em nossas fronteiras, nem do conservar uma divisão ex-

pedicionaria no Estado vizinho ; e as nossas provincias em
seu estado interno não offereeem eventualidades detrans-
torno 11a ordem publica.

Assim, pois, creio que o exercito está no caso de ser

justamente distribuído pelas differentes provincias doim-

perio ; e esta questão liga-se com o serviço da guarda na-
cional.

As nossas provincias têm direito a uma força de linha,

porque todas ellas despendem avultadas quantias com força

policial. A que tenho a honra do representar gasta com

semelhante serviço muito dinheiro, como pAde attestar o
nobre ministro da marinha. Essa despeza tem pesado muito
nos últimos annos sobre a provincia de S. Paulo, c o mesmo

suceede com as outras províncias que tratão de auxiliar o
serviço geral com força provincial.

Mas ó innegavel que o governo 
«o tem descuidado de man-

dar para as provincias força sufficiente para allivia-las desse

encargo oneroso da guarda nacional. Lu restrinjo as minhas

observações á provincia de S. Paulo, porque^ não me offereço

para sustentar os interesses das demais provincias, que nesta.
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casa tem representantes tão habilitados para a defensa de

seus direitos.
Em S. P.iulo a força de linha está reduzida a um casco

de batalhão composto do duas companhias quasi nominaes
do corpo lixo. O nobre ministro da marinha sabe que
assim é. Dahi resulta que o serviço da guaruição pesa
muito sobre a guarda nacional, o que torna necessário
augmerito da força policial em S. Paulo, acerescimo que
todos os annos vai progredindo, para que não fique o go-
verno privado dos elementos de força necessários para sa-
tisfazer us urgências do serviço.

Por isso chamo a attenção de V. Ex. para este ponto. A

província de S. Paulo figura nos mappas que temos pre-
sentes com força tão diminuta, que sendo ella da primeira
ordem, se ac^ia nesta parte abaixo das outras províncias,
tendo apenas algumas praças mais do que o Espirito Santo
e Rio Grande do Norte.

O Sr. Mi nisto da Marinha : — Isto prova muito a favor

da provincia de S. Paulo.

O Si». Nebias *. —Sim, senhor ; mas considero esta ques-
tão em referencia á guarda nacional, e V. Ex. me ha de

prestar o seu assenso e apoio. Peço-lhe desde já a sua in-

tervenção para que a força publica seja com regularidade
distribuída pelas differentes províncias.

O Sr. V. Tavares : — Algumas têm força de mais.

O Sr. Nebias:—Ha outras que têm de menos. E' para ahi

que chamo a attenção do nobre ministro da guerra.
Eu peço pois a S. Ex que mande para S. Paulo um con-

• tingente de linha, se não puder dar nova organisação ao
casco do corpo fixo. A meu ver precisa pelo menos aquella

província de uma força de 400 a 500 praças.
A provincia do 5. Paulo precisa de uma lorça pelo me-

nos de 400 a 500 praças, e tem direito a isso, sem ser pe-
sada aos cofres geraes, como V. Ex. sabe.

O Sr. Ministro da Marinha: — Não pôde dar recruta-
mento nenhum, o corpo fixo não pdde completar-se.

O Sr. Nebias : — Mas V. Ex. bem vê que o numero de
16,000 praças está quasi completo.

O Sr. Ministro da Guerra : — São 14,000.

O Sr. Nebias: - Então eu não me tinha enganado Com
asl4,000 praças póde-se fazer um serviço muito sufficíente;
e senão, V. Ex. ha de dizer-me paraoanno, sc formos vi-
vos. As 14.000 praças hão de serbastautes para no estado
ordinário da nossa sociednde satisfazer o serviço impe-
rioso de todas as províncias. Espero pois queV. Ex.não
se descuidará da provincia de S. Paulo; as outras têm
bons procuradores, c por isso não queto ser intruso.

O Sn. Ministro da Guerra : — Todas pedem.
O Sr. Nebias:—E podem ser attendidas, porque do con-

trario não sei o que se ha de fazer das 14,000 praças.

O Sn. Peixoto de Azevedo :—A provincia de Mato-
Grosso precisa muito.

O Sr. Nerias:— E' uma das mais favorecidas.

O Sr. Peixoto de Azevedo : — Quantas léguas tem a
fronteira ?

Um* voz Para guardar o que?
O Sr. Peixoto de Azevedo : —Para guardar o que não

tem que guardar a provincia de S. Paulo ; <5 fronteira com
tres republicas.

O S«. Nebias : — A respeito de Mato-Grosso temos a
vantagem da navegação, que ha de facilitar agora um pouco
o resguardo de nossas fronteiras.

O Sn. Peixoto de Azevedo : —Fronteiras de 600 léguas,

O Sr. Nebias : — O governo está attento A nossa situa-

ção, conhece a sua missão, e ha de desempenha-la conve-
nientemente ; estou muito convencido que ha de desempe-
nha-la cabalmente, e quando pedi a palavra foi só para
principiar a discussão.

Ha falta de força de linha nas nossas províncias, e eu me
retiro principalmente á provincia de S. Paulo. E' minha
mania e minha mofina.

Vozes : — Fez muito bem.

O Sr. J. de Mendonça : — Outrj tanto faço eurelati-
vãmente ao Rio Grande.

O Sr. Nerias : — Da falta de força de linha resultãu
dous graves inconvenientes : primeiramento, temos deaug-
mentar a força policial, e em segundo lugar, temos de cha-
mar constantemente para o serviço uma grande parte da
gualda nacional.

Uti« voz : — Que é o mais deplorável.

O Sn. Nebias : — Hei de aproveitar e3'e tópico para me
referir ao discurso do nobre deputado pela minha provin-
cia, visto que não concordo com seus receios relativamente
á guarda nacional; é este o topico a que vou encaminhar
o meu discurso.

O Sr. Paes Barreto : — Pára se dispensar do serviço a

guarda nacional é preciso augmentar a força de linha.

O Sr. Neb as : — Se para alliviar a guarda nacional fôr
necessário augmentar a força de linha, entendo que deve-
mos preferir esse augmento. (Apoiados.)

O Sr. Paes Barreto : — Ahi vem o recrutamento.

OSn.N frias ¦ —Creio 
porém que o nobre ministio com

a sua parcimônia, com o seu tino e com a sua intelligencia,
lia de regular as cousas tão bem, qne a força decretada,
ainda quand" não chegue ao seu estado effcctivo, ha de ser
bastante para alliviar do serviço a guarda nacional.

O Sr. V. Tavares : —Isto á que eu desejo.

O Sr. Nebias : —Da falta 
'de 

força de linha na provincia
de S. Paulo resulta o mal de estar sempre um serviço um
contingente não pequeno da guarda nacional.

Uma voz : — Acontece em quasi toda3 as províncias.
O Sr. Nerias : — Isso acontece, como diz onobredepu-

tado pelo Maranhão , em quasi todas as províncias ; estou
mesmo fallando nesse sentido; não quero que se vá favore-
cer a guarda nacional de minha provincia com prejuizo das
outra3 ; quero igualdade para toda3, porque a guarda na-
cional de todo o império nos deve merecer muita attenção,

(Apoiados.) Não é uma declarnação que estou fazendo , é
uma reclamação muito sória que o nobre ministro deve to-
mar em consideração.

Na provincia de S. Paulo e^tá constantemento em serviço
de destacamento (não uso das próprias palavras de que usa
a lei) , está sempre em destacamento uma porção grande de

guardas nacionaes. Creio que o mesmo mal se dá na capital
do império ; dizem-me que aqui na corte ha muito vexame,
muita queixa a este respeito. Não sei qual é a força de linha

que existe aqui para o detalhe do serviço; mas o certo é que
a guarda nacional se queixa muito.

O Sr. M nistro da Glf.rra :—Já não faz serviço nenhum.

O Sr. Nebias : — Tenho conversado ató com empregados

públicos que se têm visto na necessidade de dar outros por
si, e roclamão alguma providencia.

O Sr. Ministro da Gierri:—Agora a guarda nacional
da corte não faz serviço de destacamento.

O Sr. Neiuas : — Entüo, a exemplo do que se pratica na
còrte, peço a V. Ex. que dê o necessário remedio para que
r.a provincia de S. Paulo e nas outras a guarda nacional
não laça esse serviço.

O Sr. Mimstro da Glerra : — lia de se fazer o que for

possivel.

O Sr. Nebias:—Como ia dizendo, em S. Paulo estão dia-
riamente destacadas para o serviço da capital e das difFe-
rentes povoações cerca de 300 piaças da guarda nacional, as

quaes se revezão de mez em mez. Não posso dar um quadro
exacto; mas durante cada mez servem emS. Paulo, termo
médio, 300 guardas nacionaes, isto é, 300 lavradores dape-

quena lavoura, que largão sua agricultura, seus pcciuenos
estabelecimentos, para virem fazer um serviço ao qual elles

nunca de-1 ião ser chamados, com detrimento para si e para
suas familias, com detrimento para a lavoura da provincia,

que, como em toda a parte, se resente da falta de braços.

Esta questão está ligada .especialmente com a falta de braços.

Sei que 300 homens que faltem á agricultura não influem

sobre a grande producção geral, mas é uma grande falta

para elles e para suas familias; porque, privados os peque-
nos agricultores, assim como os nossos artistas, que são os
elementos que mais abundão na guarda nacional, e que são
mais incommodados com o serviço de destacamento e de

guarnição, privados das suas occupações ordinarias, o que
resulta ? Yão servir por uma diaria que não dá nem para
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a quarta parte 
(le sua subsistência actualmente, e com cs-

pccialidaae polo que diz respeito á minha província.
Aquelle paiz da abundancia, aquellc paiz que era lem-

brado para que muitos empregados públicos pobres, muitas
familias pobres, fossem habitar, é hoje mais caro para vi-
ver-sedo que a cidade do Rio de Janeiro. Essa grande al-
teraçãonãoso sente unicamente em uma ou outra provln-
cia, sente-se por-toda a parte, e já vê V Ex. quo o maior
serviço que se pócle fazer aos pequenos lavradores é deixa-
los em suas pequenas culturas para que se sustentem e ás
suas familias do modo que for possível.

O Sn. Borces Fortes : — E' um beneficio geral que se faz
ao impeiio.

O Sr. Neiuas : — Com esta questão da guarda nacional
está ligada uma observação que fez o nobre deputado pela
minlia provincia. Disse el'e : < A lei da guarda nacional é a
mais tyrannica que temos tido. » Não è a»Sim, hr. presi-
dente. Não digo que seja perfeita, masella contam muitas

garantias, muitas isenções. Seja ella bem executada, com
toda a firmeza, com toda a justiça, que não ha de ner causa
de tantoa clamores, como injustamente lhe querem at-
tribuir.

Cr^io eu que para não sertão vexatória, tão mal encarada
a lei da guarda nacional, bastão estas providencias que peço
a A . Ex. instantemente; basta que nas províncias exista
uma força de linha maior, para que a guarda nacional
fique alliviada do grande vexame do serviço das guarnições,
destacamento, conducçãode presos, etc., etc. Este trabalho
todo é que torna tyrannica n lei da gunrda nacional ; não

que ella em si seja uma lei de sangue, uma lei eruel, cm-
bora se entenda que possa ser emendada em alguns de-
feitos.

Faça-se isto, se for preciso, e seja ella executada com
toda a imparcialidade e energia, de maneira que na guarda
nacional não haja monopolio, e nós veremos que a lei não
ha de excitar mais esses clamores. Dê-se ás províncias a ne-
cessaria tropa de linha, seja allivindo deste modo o serviço
daguarda nacional, seja ella uma força subsidiaria quo dova
ser chamada em muito poucas occasiões no serviço publico, e
a lei não será urna lei tyrannica. São observações da expe-
riencia que os nobres deputados devem aceitar.

Sr. presidente, tendo assim (mal de certo) tocado em ma-
terias que não são de minha oompetencia, pelo que peço
desculpa ao nobre ministro da guerra e a todos os meus
iIlustres collegas....

Vozes : — Tem fallado muito bem.

O Sr. Nerias : — .... eu poderia aproveitar as faculdades
desta discussão para occupar-mc com a politica geral. Não
querendo porém entrar em uma discussão cansada, vejo-me
obrigado a referir-ma por considerações muito breves ao
discurso do nobre deputado pela provincia de S. Paulo.

Tendo ouvido com toda a attencão o discurso do nobre
cx-ministro da justiça, liquei entendendo que no dia de Santo
Antonio tinhamos morrido todos (riso), e comnosco tinhão
morrido todori os princípios, porque S. Ex. o Sr. Nabuco teve
a fatalidade de fallar no dia do fim do mundo. (Riso.) Resta-
beleci-me porém logo que pelo discurso do nobre deputado
por S. Paulo vi que tinhão resuscitado os princípios.

O Sr. Silveira Loro . — Não resuçcit&rão, porque nunca
morrerão.

O Sr. Nkrias : — Quem sabe se estamos em um mundo
novo depois do dia de Santo Antonio. (Riso.)

Achei porém que a resnrreição feifa ou sustentada pelo
nobre denutado não foi completa, e pelo menos foi parcial.
0_nobre deputado pela minha provincia, depois de contara
historia dos nossos partidos, a reacção 

que foi de excessos
contra excessos, chegou ao termo actual, o disso que esta-
vamos em uma época nova, que o partido conservador tinha
desapparecido. tinha preenchido sua missão, e que agora
estava em campo com todo o seu vigor o partido das iSéas
liberaes. Disse mais o nobre deputado que o ministério está
convencido disso; quo sendo ministério de conciliação,

promette no entanto dar todo o desenvolvimento e toda à
força aos princípios liberaes. Creio que foi este o pensa-
mento do nobre deputado pela minha provincia, creio que
até chegou a dar ao gabinete actual suas tendencias refor-
juadoras.

_Sr. presidente, estimarei que mo fação todas as rectifica-
õe3 quando estiver enganado, ou quando attribuir a algum
os meus illustres collegas uma proposição que olle não te-

nha emittido. Aceitarei todos os apartes, não serei tão seve-
ro como foi o nobre deputado porS. Paulo, quo, fazendo o
seu liistorico contra o qual tinhão de apparccer, e appnrecê-
rao algumas reclamações, incommodava-ae, respondia aos
seus collegas que nào o interrompessem, que não queria
apartes, que nao 

queria saber dessas historias, indo com o
seu systema por diante. )

Resultando daqui (jue em todo o seguímento do discurso
do nobre deputado foi elte proferindo proposições que a ca-
mura ouvia silenciosa porque não o queria interromper.
E daqui também resultou que o nobre deputado, no fim de
contas, julgou-se triumphanto : « Como a camara não mo
interrompe, como vejo quo não ha reclamações, concluo
que os meus principio» não soffrem duvida, estão aceitos
por toda a camara e por todo o paiz. »

Elle*as3im o dizia, e nós, apenas por uma ou outra voz,
roclamámos dizendo que ouviamos com muito prazor ao
nobre deputado, ma» que não concordávamos na sua his-
toria, quo ella não era imparcial. No entanto o nobre de-
putado proseguia no seu systema, e foi cantando victoria !
Assim fazia um prégador quo combatendo as doutrinas de
Rousseau apostrophava para o seu barrete: « Philosopho do
CJenobra, tens que dizer alguma cousa eontfa estas verda-
des? > E como o barrete ficava mudo, nada respondia, o
prégador suppunha-se triumphante em suas doutrinas....

O Sr. Barros Pimektel : —Mas a camara não está no
caso do barrete.

O Sr. Silveira Lono : — E quando o nobre deputado porS. Paulo notou o assentimento da camara foi a respeito de
uma outra proposição.

O Sr. Neuias: — Por exemplo, a respeito da loi do 3 da
Dezembro de 1811.

O Sr. Silveira Lono :—Sim, senhor.

O Sr. Nkrias : — O meu collcga não pôde escurecer que
aquelle jllustre orador foi com a sua exposição por diante,
sem se importar com os apartes.

O Sr. li vimos Pimekti.i. :—Não apoiado; elle os respon-
deu, e com muito espirito.

O Sr. Ne cias;—Nunca neguei, nem nego espirito ao ora-
dor a quem me refiro; para que, pois, o nobre deputado
vem com este aparte ?

O Sr. Baui.os PniKMi.i.:—Porque elle não está presente
para reclamar.

OSr.N erias :—Quereria eu ter a louca ousadia de preten-
der etnhaoiar a brilhan'» coroa que orna a frouta do dis-
tineto deputado o Sr. Rodrigues do* Santos? Sei que elle
responde semçre com muito e»p;rito ás objeeçíns que se lhe
fazem. Mas diziaesbe nobre deputado: < Todo o paiz con-
corda que dosappareceu o partido conservador, pois acabou
a sua missão ... >

O Sn. Rodrigues DOS Santos ¦— Paliei do partido sa-
quarema.

O Sr. Kl III vs:—Bem. c. .. o partido saquarema nada mais
tem a fazer, agora as nossas idéns é que estãoem triumpho,

já temos obtido a realisação de muitas dellas, e outras são
approvadas pela generalidade da camara. > Até creio que o
nobre deputado declarou no seu discurso que achava 110
ministério tendencias reformadoras, como lia pouco notei.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — O qnq eu disso está es-
cripto.

O Sr. Nerias : — Sim, senhor.

O Sr. Silveira Lobo : — Sao ministério aceita o progres-
so, por certo que alguma reforma ha de haver.

O Sr. Nerias : — Pai não respondo polo ministério ; o
honrado presidente do conselho acaba do entrar 11a sala, o
nobre ministro da guerra também está presente ; elles ine-
lhor poderão dizer se aceitão o programma liberal cm, tudo,
se neste e naquelleponto, ou emlim qual é o ecu program-
ma verdadeiro, legitimo e necessário para o paiz.

Assim o nobre deputado, querendo algumas vezes adiar
certos principios de reforma, por outro lado promcttia como

que empenhar todos os 6eus recursos para que esses prin-
cipios fossem germinando o dominando a situação do

paiz.

O Sr. Silyei&a Lobo : — E' dever de todos nós propalar
as nossas idéas.

S
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O Sn. Nebias : — E eu tanto entendo que isto é um de-
ver e direito tão sagrado, que já tive a honra de o dizer

quando expendi a min ha opinião na discussão do voto de

graças; estou convencido que é uma necessidade inde-
clinavel da nossa intelligencia, é um direito que o des-

potismo mais feroz não nos poderia arrancar ; nem Oali-
gula querendo que o povo romano, tivesse um só pescoço
pretendeu semelhante cousa.

Estamos pois perfeitamente de accordo; agora no que não
estamos de accordo é em declarar qual dos dous princípios
deve dominar 110 paiz, qual delleã deve ter a preferencia na
direcção dos negocios públicos. E tombem não estamos de
accordo em saber até que ponto a conciliação tem levado os

partidos.
Senhores, eu sei que se apregoa muito a conciliação

como ura a necessidade da época, tudo 110 paiz se* faz pela
conciliação; era todos os pontos, era todas as reuniões, era
todas as províncias , em todas as occasiões, diz-se que a
conciliação é um brado universal; mas eu me aprovèitarei
desta occasião para lembrar o que ainda em 1855 disse
muito a propofilto no congresso dos Estados-Unidos um dos
homens mais eminentes daquolle paiz.

Tratava-se do compromisso ou da conciliação do norte
e do sul da União, que, como a camara* sabe, vivem nessa
luta perpetua e tão grave, que. segundo o prefentimento de
muitos estadistas externos c de lá mesmo, pôde trazer o
desmoronamnnto daquellá União. Era em vesperas daelei-
cão do presidente que tinha de ser feita 110 anno proximo;
dizia esse illustre estadista, o Sr. Dougla^, que por sua
estatura e seu talento é chamado o peíjueno gigante do sul:
« Todos querem-se tornar possíveis na época actual, a con-
ciliação é a melhor bandeha para isso; sejamos lieis a esse

progamma; mas se queremos servi-la sinceramente não
falleraos tanto delia e com tanta vivacidade. > (Apoiado?.)

Creio que sem fazer uma alhisão maligna ás nossos cou-
sas, podemos daqui tirar uma lição muito proveitosa.
(Apoiado.?.) Não queirão pois os nobres deputados com os
seus apartes tornar-me im possível, porque felizmente não
sou possível em cousa alguma, nem trato de selo; quero
ser só possível para a tntdlia consciência, para a fidelida-
de que d<Jvo aos meus princípios e aos meus amidos ; mas
não se pense com estes apartes que eu quero envenenai a
conciliação, ou obstar os seus bellos resultados 110 paiz.

A par da conciliação que todos nós devemos promover do
modo que é compatível com as nossas instituições e intelli-

geneia, devemos não querer o extermínio das opiniões; este
é o principio fundamental, e delle não podemos prescindir.

O Sr. Sir.vrinA L0110 :—Foi neste sentido que dei o
meu aparte.

O Sr. Neihas : — Comprehendo bem o aparte do nobre
deputado, uão me oGendi com elle, respeito muito a sua
sinceridade.

Dizia o nobre deputado por S. Paulo que era chegada a
sua época; que os seus princípios estavão em vigor; que
já. começavão aappareeer na legislação do paiz; que já ti-
nhão tido muitas concessões, ma3 que tudo não -estava

feito; que era preciso amadurecer com o tempo. Assim se
dizia também em época mais atrasada; de maneira que o
nobre deputado, pensando que tem desapparecido um princi-
pio pare prevalecer outro, vai-nos constituir no começo das
nossas lutas, e assim teremos uma segunda guerra Punica ;
é isto que devemos evitar, não desvairar os espiritos e a
attenção publica para um caminho tão errado, porque o
nobre deputado, intelligente e talentoso como é, conhecedor
das cousas do nosso paiz, deve ver que levantando-sc um

principio para ir ãs suas conseqüências, ha de resuscitar
outro principio resistente que o nobre deputado suppôz
morto : e assim teremos, como disse, uma segunda guerra
Punica.

O Sn. Rodrigues dos Santos : — Então ficarem* s condem-
nados á inércia.

O Sr. Niíbias ; — Não senhor, ficaremos coudcmnados a
conservar. •

O Sr. Rodr^ues dos Santos : — Pois eu não quero só a
conservação.

O Sr. Nerias : — 0 nobre deputado declarou no seu dis-
curso que na Europa ha o principio conservador e progres-
sista, quenaturalmente corresponde com o principio da au-
toridade e da liberdade.

E mesmo nos Estados-Unidos nós vemos os grandes par-

tidos whig e democrata com tendencias oppostas, um
mais conservador, e o outro mais progressista ; observando-
se no entanto que estes dous grandes partido», que sempre
se resentem daquella jerarchia e influencia que receberão
da mãi-patria, muitas vezes se confundem, e até trocão os
seus papeis, como na questão da liberdade de commercio, e
da escravidão ou abolição.

Dizia eu que, mesmo no? Estados-Unidos, assim como
na Europa antiga e moderna , o principio conservador
está, sempre em luta com o principio innovador, ou por
outra, o principio que quer a preponderância para o go-
verno sobre as .fracções da sociedade contra a tendência
opposta, ou o principio que quer a autoridade e a lei fortifi-
cada e activa, contra o principio que quer a autoridade mais
movei, a lei menos perseverante. Estes princípios estão em
luta sempre e em toda a parte. O nobre deputada mesmo
chegou a este resultado; querendo estabelecer uma quadra
feliz para seus princípios, suas idéas.... não sei se me expli-
co bem...; querendo que os princípios liberaes tenhão de
fazer seu novo caminho para aquelle ponto desejado pelo
terreno que já têm alcançado, nos colloca na necessidade
de oppôr-lhe a resistencia da inércia...

O Sr. Rodrigues di>s Santos dá um aparte.

O Sr. Nerias : — Yamos porém descer a estes princípios.
O nobre deputado disse-nos : <já temos feito alguma con-

quista, mas ainda alguma cousa é preciso fazer, guiados
pela experiencia, polo estudo : todo o paiz concorda em que
a lei de 3 de Dezembro deve ser reformada...

O Sr. Rodric.ues dos Santos : — Disse e torno a dizer.

O Sr. Nerias :— ....exemplo, o projecto do Sr. Na-
buco.... »

O Sr. Rodrigues dos Santos : — E o do finado Sr. Vas-
concellos.

O Sr. Numas : — O nobre deputado então referio-se ao

projecto do Sr. Nabuco.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Agora vou mais longe.

O Sr. Nerias : — Bem ; vanjos a este ponto. E aqui apro-
veito a occasião para declarar ao nobre deputado que nesta

parte eu, conservador enragé, mostrei-me na cara ara mais
liberal que o nobre deputado se aqui estivesse ; lembro-me
até que o nobre deputado por Pernambuco e meu amigo o
Sr. Augusto de Oliveira, nesses dias faltando eu contra o

projecto do Sr. Nabuco, disse-me que eu estava um liberal

perfeito.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — E isto muito o honra.

O Sr. Nerias : — Ora, sondo o nobre deputado da escola
eminentemente liberal, á qual apenas pedi emprestado esse
raio nadiscu83ão contra o projecto do Sr. Nabuco, admira

que se servisse dessa grande reforma do cx ministro da jus-
tiça para declarar que era es^e um triumpho para a sua
opinião, e que por consequencia desta maneira sc provava
que o accordo a respeito da lei de 3 de Dezembro era geral.

O Sr. Silveira Lodo : — E está comprovado pelo proce-
dimento do nobre deputado que acaba de citar.

O Sr. Nebias : — O meu procedimento é de um homem
conservador, e vou mostrar como entendo a conservação.
Declarei nessa occasião que o jury é uma grande institui-

ção tutelar e salvadora (apoiados), popular e nacional, ga-
rantida ha trinta e tantos annos, e baseada níi constituição
do império, que não devia soffrer golpes repetidos. (Apoia-
dos.) Aqui tem o nobre deputado que me colloquei na ba-
laustrada para defender a constituição no seu elemento
liberal.

O Sr. Rodrigues dos Santos: — E fez muito bem.

O Sr. Cakrão : — O projecto do Sr. Nabuco só tinha um
mérito, a revogação da lei de 3 de Dezembro, nada mais.

O Sr. Nerias : — E' preciso tomar eâsc projecto no seu
todo, no seu complexo; não fazer essa injustiça ao illustre
Sr: Nabuco, tstadista de tantos talentos, de tanto mere-
cimento./.. Digo mais, senhores, tem tanto alcance este

projecto, que, se fosse apresentado por outro ministro em
outra época, seria encarado pelo partido liberal como foi a
lei de 3 de Dezembro.

O Sr. Silveira Loro .- — Como offonsiva da constituição.

O Sr. Nerias; —Mas, como foi apresentado 
pelo mini*-

terio conciliador , os nobres deputados não tivera» remedio
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senão accita-lo. Os Srs. liberaes não fizcrão muita opposi-
ção.,..

Lsi Sr. Deputado : — Trouxe uma giando modificação na
lei de 3 de Dezembro ; separou as attribuições policiaes das
judiciarias.

O Sr. Nebias : — Tem esta parto, <5 verdade ; porém tam-
bem creavaos delegados militares.... (Rmo.)

Outro Sr. Deputado : — Não erão delegados , erão capi-
ães-móres....

O Sr. Viriato : — Não so creavão delegados militares.

O íjit. Nemas : — Ilavia esta idéa, que a final foi modi-
ficada;...

O Sr. Viriato : — Não.

O Sr. Nebias : — O nobre deputado não está muito lem-
brado; sei que defendeu muito o projecto, mas não sei se
o defendeu em todas as suas partes....

O Sr. Viriato :— Tenho certeza de que não se creavão
delegados militares.

. Um Sr. Deputado : — Erão delegados quo chamarei ca-
pitães-móres.

O Sr. Neiuas : — Refiro-me ao projecto que foi discutido
na casa; mas o cert-u é que não era um projecto ou medida
de progresso; os nobres deputados não podem fugir disto.

O Sr. Silveira Lobo dá um aparte.

O Sr. Nerias: — Os nobres deputados têm tido estas in-
eohereueias no seu passado, e depois não querem quo se faça
sua historia; mas ella pôde fazer-se, porque não azeda
nada o nosso passado, é historia de princípios. Os nobies
deputados tem tido estes equívocos no seu programma po-
litico, e por isso_ hão de concordar quo não tem havido
uniformidade de idéa«, de pensamentos.

Mas disse o nobre deputado : « A lei de 3 do Dezembro é
lei que reclama reforma de todos. » Senhores, cá não queroservir-me do passado dosnobrea deputados aqui no parla-monto; porém seus estadistas mais.distinctos, eomomem-
bros do ministério, deelarárão aqui na camara que a expe-
riencia ainda não tinha aconselhado uma reforma nessa
lei, e 03 nobre» deputados da opinião liberal, com o seu si-
icucio, abaixárào a cabeça, apoiárão a doutrina....

O Sr,. Carrão :— A experiencia ainda não tinha mostra-
do que ora precisa a reforma.

O Sn. Nemas :—Pois so a experiencia não tinha mostradu
que era necessaria a reforma....

O Sn. Silveira LoroO governo não tinha maioria no
corpo legislativo.

O Sr. Cruz Machado :—A opposição estava reduzida â
patrulha.

O Sr. Nebias: — So a experiencia não tinha mostrado
nessa épocfi, durante 3 ou 4 annos, depois de longas e do-
lorosas provações, quaes os pontos em que essa lei devia sor
reformada, quaes Os pontos ern que era fatal, fatalissima
ao paiz e ás liberdades publicas, como tratar de reforma-la*
Então todo o alarme que houve contra a lei foi maligno,
precipitado, prematuro....

UtiA voz i Aprosentou-se ura projecto no ministério do
Sr. ternandes Torres.

O Sr. CrdíS Machado : — Apresentarão o projecto no
campo da batalha.

O Sr. Nerias : — De maneira que os senhores mostrárão
esse bem ao povo, só para priva-lo delle ; taes reformas suo
necessarias, queremos ; mas vós, povo, não haveis dc ter
as vantagens ; não vos daremos este benelicio....

O Sr. Silveira Lobo dá um aparte.

O Sr. Cruz Machado : —Então era muito homocopathi-
ca a parte liberal.

_ O Sn. Nebias: —Vejo quo com efíeito ha dous partidos
iberae3 no paiz, e até creio que pelos programmas que hou-

verão em diiferentes annos istp se deprehende....

O Sr. Sii.veira J>obo : —Não tinhamos nessa época meios
pai a levar avante essa idéa.

O Sr. CarrXo dii também um aparte.

O Sr. Nerias : —O certo é que os nobres deputados para
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melhor iahirem dessa difficnlda,lo, fazendo«cto de oontrie-
çao, declararão 

quo havia um outro curtido liberal m-o

Z&szJriru,:,os' 
-

tido conservador*. 
^' ~ ° Mewn0' <"«* do par-

Biraidade:.:?"1'01'03 
^ tc" sid" *2 nl"a úna-

O Sb. Suveira Lobo Unauimidade olliciai.
O Sn. Nebias:—Km todo o caso digo que era unanimi-

aPú,ílva o» ministérios cons rvadoref,e que eítavãsempre firme nos seus princípios. «tostava
Senhores, eu sou muito imúertínente a respeito das idéieconservadoras; mas tenhão paciência, é franqueza dó mi-nhas convicções.., 1

O Sn. Carrão: — Agrada-nos muito; as nossas posições

meme-™ 
P°UC° confusas : convém discutirmos ampla-

O Sr. Nkkias : — O pensamento que ha pouco citei desse
parlamentar e estadista dos Kstados-Unidos: «queremos aconciliação, mas não fallemos nella tanto, porque aS no-deremos ser mlieis, » éúm bello conselho...' P

O Sr. Rcdricues dos Santos dá um aparte.

..O**: jVk1:i : — O nobr0 depntado não quer assim mas
ja nos deu por mortos ! Cumpre mostrar que ainda esta-mos vivos ; lancemos alouzade lado, estamos em campo...

ü* Sn. Depdtu.o :—Para isto é preciso o poder do DivinoMestre para resnscitar os lázaros....

O Sr. Nemas: — E como pôde haver uma força satanica
que nos leve ao abysmo, contamos com a Graça Divinacontiaessa influencia maléfica....

O Sn. Sikveira l ono: —O 
principio não é satânico.

O Sn. Nebias : — E' resposta ao nobie deputado qua medeu um aparte, que V. Ex. não ouvio.

(lia outros apartei a que o orador responde.)

A luta da discussão é inevitável. O nobre deputado con-
corda comigo que, sein sermos enragés, devemos querer o
sustentar esse principio salutar e necessário.

(II a um aparte.)

Eu desejo abster-me do tocar no passado melancolico etriste.... Mas sojao quaes forem os defeitos dessa lei os se-nliores a aceitárão por muitos annos praticamente e em-bora se diga que a aceitarão para desacredita-la isto nn„
procede, porque não se 

procura desacreditar nma lei aaando se applicao as suas disposições, como fizorão os nibresdeputados e osseusamigos, guardando por tanto tompo essedeposito intacto. 1
E devo notar que é perigoso" chamar a attenção poMioa.

para um acto legislativo por semelhante maneira, que tonde
a desmornlisa-lo em sens efleitos. Cumpre portanto quo em
semelhantes manifestações so tenha todo o comediitfento.

A proposito lembro-me da celeuma quo se levantou
quando era 1831 se decretou a lei dos crimes militares
Ilão de lembrar- se os nobres deputados de que naquellê
tempo so dizia que era uma lei de Dracon.

O Sn. Rodrigues dos Sahtc»:—Definio-se então
uma lai política. 4

. 0 Sr-' Nebias : — Todos entenderão 
que era uma lei de

circumstanc.ias, necessaria ao nosso exercito ciue tinha dn
entrai,har-se.por uma campanha desabrigada, 

que tinha
de levar as nossas armas íis ruas de Buenos-Ayres, queia pugnar pela causa da 

çiv.Wção e da humanidade tanto
como pela manutençao de nossos direitos o a defesa de
nossa honra.

O Sn Rodrigues dos Santos : — Até 1828 o exercito bra-
zileiro fez tudo isso sem essa lei.

O Sr. Cruz Machado : —Com arbitriodo general.

O Sn. Nebias :— Queriamos evitar o arbítrio dos ge-neraos. E entretanto os que se oppuzcrão a essa lei dizião
que nós éramos inimigoa da liberdade. A ninguém lembrou
nunca que um só Brazileiro fosse capaz da espionagem.
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Uma voz : — Mas então para que essa lei?

O Sr. Nebias : — O exercito brazileiro tinha de combater

com uns inimigos traiçoeiros. Eu protesto em nome de

meus patrícios, qualquer que seja a crença politica que pio-
fessem. contra qualquer interpretação desairosa que se quei-
ra dar a essa lei, cujo íim unicamente foi acautelar-nos

contra os manejos e astucia de um inimigo pertido....

(J/a alguns apartes.)

O Sr. Presidente : — Attençfio !

O Sr. Neisias : —O tim da lei era dar ao nosso exercito
mais uma garantia para vencer o tyranno de Buenos-Ayres.

O Sit. Cruz ^Iaciiabo: 
— A lei teve por fim assemelhar

o direito militar do Brazil ao das nações civilisadas.

O Sa. Nebias : — Os nobres deputados não podem sus-

tentar as sua» idéas de liberdade por essa maneira.

O Pa. Cruz Machado : — E ao mesmo tempo tirou o

arbitrio dos generaes.

O Sa. Nebias : — Os publicistas ensinão que nunca se

clama contra uma lei senão quando tem feito victimas.

Qual foi a victima dessa lei ?

O Sr. Silveira Lobo : — E' porque não appareceu occa-

síão de se executar.

O Sr. Nedias :—Hoje ninguém se lembra que tal lei

faça parte da nossa jurisprudência militar.

Uma voz : — Então para que íizerão essa lei ^

O Sr. Nebias : —Naquella occasião era necessaria.

(Cruzüo»se apartes que cobrem a voz do orador.)

O Sr. Presidente : — Attenção!

O Sr. Nerias (dirigindo-se ao Sr.barüo de Porto-A Jegre) :
— O nobre general me poderá responder a esta pergunta :

a lei fez alguma victima durante essa campanha?

O Sr barão de Porto-Alegre :—Não, senhor ; mas foi

porque o exercito teve a fortuna de ser commandado pelo
Sr. marquez de Caxias ; se fosse outro o general, e não ti-

vesse a prudência do Sr. marquez, a lei não podia deixar

de produzir muito mal. [Apoiados.)

O Sr. Carrão dá um aparte.

O Sn. Nebias : — Então concordemos que a lei è perigosa
sendo executada por outro general. Ainda bem que foi exe-

cutada por um general e conservador tão illustre, por aquel-

le distinto chefe que sempre tem sido o baluarte da ordem

publica e tem salvado nossas caras instituições ameaçadas.

(Apoiados.) Espero que os generaes conservadores hão de

sempre executa-la com humanidade e tino.

O Sn. Carrão : — Elogia o homem, mas condemna a loi.

O Sr. Nebias : — Espero também que o mesmo fação os

generaes liberaes, execu'ando com igual acerto asdisposi-

ções da lei.

O Sn. S:tviiittA Lobo :—Não devemos deixar dopeudente

da vontade dos homens a sorte dos Brazileiros.

O Sn. Nebias : — Disse o nobre deputado : < FizemoB

outra conquista ; os nossós principies vão por diante ; a re-

forma eleitoral <5 obra nossa; reformámos a constituição

neste ponto; por conseguinte havemos conseguido muita

Tintagem. „
Ainda abi se engana o nobre deputado; não foi a refor-

ma eleitoral uma concessão feita ao partido do nobre de-

putado. Emprazo-o para dizer: porque nuo iizeruo essa re-

forma durante o seu dominio? Se era uma idéa cardeal

de seu credo político, porque adiárão a adopçao dessa lei,

porque não tratárão delia ?

(lia um aparte.)

Os nobres deputados quando se vêm apertados em se-

melhantes questões respondem sempre: não tínhamos

maioria, porque o partido solidário nas camaras nos fal-

tava....

O Sr. Silveira Louo : — Mas fizemos a lei regulamentar

das eleições.

O Sr. Cruz Machado : — Quando fizerão a de 1846 po-
di&o ter feito essa outra.

O Sk. Nebias: —Bem o diz o nobre deputado; porque
não íizerão logo essa reforma, que dizem agora ser o resul-
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tado de suaâ idóas ? De duas uma: ou o partido liberal não
tinha em mente semelhante reforma, ou não ajulgavaur-

gente paia seus destinos....

O Sn. Rodrigues nos Santos : — Existião na camara en-

tão mais de 60 magistrados.

O Sn. Crlz Maciuuo : — E que tinhão os círculos com
os magistrados ?

O Sr. Rodricues nos Sastos : — Pergunte ao orador o

que tem os circulo» com os magistrados.

O Sr. Nebias:—O nobre deputado acaba de dar um

aparte que não posso deixar passar sem observação. Sou

magistrado na província de S. Paulo, dizendo o nobre de-

putado : < Pergunte ao orador o que têm os círculos com
os magistrados, ? parece fazei uma insinuação que deve
ser explicada.

O Sr. Rodrigues dos Santos dá um aparte.

O Sr. Nebias : — O nobre deputado quer explicar assim
o seu apaite? Mas repare que pôde ter outra interpretação:
alguém poderia entender que exprimindo-se assim o nobre
deputado quiz di/.er que os círculos tiverão por íim obstar
a que o orador que é magistrado não abusasse. (Não apoia-
dos e reclamações.)

Em tal caso eu teria razão para dizer ao nobre deputa-
do que para serem completas as incompatibilidades se devia
dispor que os lentes das nossas academias sejão incom-

pativeis.

O Sn. Carrão [c.om ironia) : — Sim, porque a liberdade e

a fazenda do povo estão á sua disposição.

(Ha outros apartes.)

O Sr. Presidente : — Attenção !

O Sn. Nebias : —Os lentes exercem grande influencia ;
e em todo o caso é certo que todas as pessoas que tenho

ouvido a este lespeito concordão que os lentes deverião ser

declarados incompatíveis dentro dessas províncias....

O Sr. íyLVÉiRA Lodo: — Depois de completa a incompa-

tibilidade dos magistrados, o que é a primeira necessidade.

(lia outros apartes.)

O Sr. Nebias: — Não me encarrego de defender os ma-

gistrados; são questões, por assim dizer, esgotadas e velhas;

têm sido sobejamente discutidas.

O Sn. Silveira Louo: — Não se perde tempo em fallar

nessas cousas.

O Sa. Nebias : — Tenho perdido muito tempo, tenho fa-

tigado a attenção da camara.

Vozes : — Não apoiado. Gostamos muito de ouvi-lo.

O Sr. Nebias : — O nobre deputado, fallando da lei da

guarda nacional, disse que é tyrannica.

O Sn Rodrigues nos Surro»: — Sem duvida.

O Sr. Silveira I.oiio dá um aparte.

OSr. Nebias : — t> nobre deputado não attendeu bem ao

que eu disse. Não digo que a lei da guarda nacional seja

muito perfeita ; mas tem disposições que, bem executadas,

podem afastar todo o vexame da guarda nacional. Repito o

que disse ; è preciso força de Ia linha, não porque a lei seja

tyrannica, mas para evitar que se torne o serviço da guarda
nacional em extremo pesado.

O Sr. Silveira Lobo dá um aparte.

O Sr. Nebias : — A principal necessidade é mandar força

de 1" linha para S. Paulo e mais províncias, porque assim

se tornará o serviço menos oneroso para a guarda nacional.

O Sr. Cruz Machado: — A lei è um perfeito resumo

das que decretarão as assembléas provinciaes. (Apoiados.)

O Sr. Nebias:—Sr. presidente, não sei quaes são as

conquistas que os nobres deputados têm feito quanto aos

princípios liberaes; como nenhuma vejo, receio que come-

cem agora, como já nos foi annunciado.

Ultimamente uma lei também barbara, e que deve ser re-

formada, foi a lei do banco, que o nobre deputado considera

como uma machina de guerra politica.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Eu disse que podia
ser convertida em uma machina de guerra politica.

O Sr. Nebias : — Porque é que o nobre deputado quer
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desnaturar a instituição do banco, instituição tão grave e

<le tão melindrosas consequcncias, acnando-lhe caracter po-
litico mais ou menos proximo ? Entendo pois que uma das

conquistas quo o nobre deputado quer lazer é acabar com

a lei do banco...

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Acabar, não senhor.

O Sr. Nebias .... porque pôde st convertido em uma

macliina de guerra politica.

O Sr. Koorigues nos Santos: — Mas esse inconveniente

pôde ser remediado; basta que liaja concurrencia.

O Sr. Nebias : —Se o nobre deputado dissesse que a banco

tal qual se acha não está economicamente bem constituído, o

nobre deputado acharia muita gente de seu accordo, porque
muita gente entende assim ; o banco não offcrece aos ou-
tros ramos da nossa industria todos os recursos de que ella

precisa. [Apoiados.)

O Sr. Rodrigues dos Santos : —Tudo isso disse eu.

O Sr. Nebias: — Por este lado talvez pudessemos pedir
reformas; ma3 o que o nobre deputado entende é que a
lei do banco é uma machina de guerra politica.

O Sr. Rodrigues nos Santos : — Não asseverei.

O Sr. Nebias :—A opinião do nobre deputado é muito
importante, pôde desviar o espirito publico.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Só fallei contra o mo-
nopolio.

O Sr. Nebias :—Também quando tive aqui occasiãode

tratar da lei da creaçSO do banco, declarei que as provin-
cias precisa vão de soccoiros para sua agricultura, e não os
terião sendo o banco crcado desse modo. [Apoiados.)

O Sr. Rodrigues dos Santos: — Nisso estamos de ac-
cordo.

O Sr, Nebias: — Muito estimo; mas creio que nunca
estaremos de accordo vendo no banco uma machina de
guerra politica ; porque desta maneira vai-se desviar a
opinião publica do verdadeiro ponto de suas discussões po-
liticas, para emmaranha-laem um ponto tão grave e de tantas
conseqüências para o paiz, para a fortuna publica e par-
tieular ; isso é muito grave o de séria importancia.

O Sr. Rodrigues dos Santos:—Pelo menos não seria
novo; muitos bancos em iguaes circumstancias têm-se
tornado machinas políticas.

O Sr. Nebias :—Sr. presidente, estamos, como se diz,
em uma época de calma ; é preciso que não concorramos de
fôrma nenhuma, nem por pensamento remoto, para por-
tuibar a situaçao presente ; para ahi ó que devemos todos
marchar de accordo. O paiz tem realmente necessidade do
ran interstício longo para desenvolver-se, para aproveitar
as forças activas de todos os nossos recursos nacionaes ;
não devemos pois esperdiçar a época e fazer resuscitar
idéas que podem complicar a situação e fazê-la voltar a
um estado triste que todos lamentamos. (Apoiados.)

O povo quer sempre o bem ; nós devemos mostrar o
verdadeiro caminho que clle tem para esse fim. Dizer-se
que è preciso restabelecer a liberdade do povo por institui-
<;<3es protectoras, é desvirtuar muito a opinião publica; ó
nté certo ponto induzir o povo a tristes resultados e alter-
nativas fataes para si mesmo....

O Sir Rodrigues dos Santos : — Então quer què deixe-
mos soffrer ?

O Sr. Nebias : — Vamos dar remedio a esses sofTrimen-
tos, mas não por idéas exageradas, que quanto a mim não
têm resultado nenhum positivo.

O Sn. Silveira Lobo Remover esses soffrimentos 6
augmentar a somma da liberdade.

O Sr. Nebias: — Como?

O Sr. Silveira Lobo : —É 
garantir o direito, o sem ga-

rantia do direito não ha liberdade.

O Sr. Nebias: —Pois não ha garantia e liberdade do
trabalho ?

O Sr, Silveibi Lono: — Isto mesmo é restringido pela
prepotencia da autoridade.

O Cruz MaoiadO : — A liberdade do trabalho íoi
restringia 

pela lei das eorvéas dos liberae3 de S. Paulo.

TOMO HI.

O Sr. Carrão : — Nãosabe o quo diz, perdoe que lhe diga
não leu a lei ou não a entende.

O Sr. Cruz Maciudo : — Causou mortes.
O Sr. Carrio (com energia): — E' falso.

1" >' PI.' 
^RLZ ^ACIUC0 : — EntSo as corrcRpondencia3 fal-

O Sr Carrão : Não houve nenhuma morte. Pergunte
ao orador se ó cxacto o que estou dizendo.

(Ha outros apartes.)

O Sr. Presidente .—AttençSo !

O Sr. Nebias Liberdade é um direito que pertence atodo ciuaduo brazüeiro, o pertence cm maior escala conformo
as condições especiaes do cada um; está mesmo naeonsti-
tuioão; não podemos alterar a constituição em suas bases
substanciaos, que nos garante a todos no presente e no
futuro.

O Sr. Silveira Lodo :— lia falta de segurança individual
e outras cousas mais.

O Sr. Cauz Machado dá. cm voz baixa um aparte ao orador.
O Sr. Nebias (pura o Sr. Cruz Machado)Foi uma lei

de serviços pouco liberal.

O Sn. Carrao : — Cumpre desfazer esse engano injurio-
só cm que est:Vo nobre deputado.

O Sn. Nebias : — J& tive occasião de lamentar a desgra-
ça do povo ; estimarei quo se lhe faça algum b,.m real, po-sitivo e proximo ; mas digo que o povo não sofTro por falta
de liberdade, nao o ílludamos com essas idéas.

enl^"' 
®llT"RA '/0"° : — 'la segurança de direito

O Sr. Nebias : — 
Qual ?

O Sr. Silveira Lobo:—A autoridade local invade aesphera da liberdade do cidadão.

O Sr. Nebias : — Este modo de encarar a questão não ó
Próprio da época actual, e sim de nossos antigos partidos,
quando os nobres deputados combatião a autoridade como
suspeita a liberdade.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Isso <5 velho, já passou.
O Sb. Nebias :— NlO continuarei com as minhas obser-

vaçoes. lenho sido mui to longo; masV. Ex. vio que eu
tinha necessidade de dirigir-me com todo o respeito ao
nobre mnmtroda guerra, e com toda a attenção ao nobre
deputado da minha província; eu não tinha remedio senão

er estas ligeiras e toscas considerações. Terminarei aqui
meu discurso declarando a V. Ex. que nas condições do
nosso paiz não vejo actualmonte nada quo demande refor-

ordiifarioT1 
^ ^U° Possa ser remediado pelos meios

tadiis^*' 
^" V'"U ' 0I;0;—Quem quer reformas precipi-

O Sr. Nebias : — Declaro a V. Ex. que prefiro a estabi-
lidade do governo inglez, do parlamento o do povo iiMez il
volubilidade de... de outros povos que nos dão hoje um es-
pectaculo que não é certamente muito agradavel nani n
causa da liberdade.

(Apoiados, muito bem, muito) bem! O orador i comurimen
tado por grande numero de Srs. deputados.)

A discussão lica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

Nessíio cm 25 dc Junho.

TRESIDENCIA DO SR. DIAS VIEIRA.

Simiiauio.—Expediente.— Ordem do dia.—Eleição do Rio-
Grande do Norte. Votação.—Augmento de vencimentos. V'o-
tação.—Matricula de estudantes. Discurso do Sr. Franco de
Almeida.—Fixação de forças de terra. Discursos dos Srs.
Viriato, e Gomes de Souza. -

A's 10 horas e % feita a cfiamada, e achando-se presentes
os Srs. Dias Vieira, Pa«s Rarreto, Pereira Pinto,'Salathiel

12
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Torrcs-Homem, Athaide, Hermogenés, Gavião Peixoto,

Sérgio de Macedo, Cerqueira Leite, Machado, Silvino Cavai-

canti, Villela Tavares, -barão de Porto-Alegre, SíicAlbu-

querque, Cândido Mendes, Do-ningues, Cunha IHattos,

Sampaio Vianna, Gonçalves da Silva, César, Salles,Pedreira,

Luiz Carlos, Costa Pinto, Ferraz da Luz, Franco de Al-

meida, Silveira Lobo, Barros Pimentel, Barão de Ma-

roim, Caíheiros,- Madureira, Costa Moreira, Pacheco, Pin-

to Lima, F. Octaviano, Paiva, André Bastos, Bello, Pereira

Pinto, Ferreira de Aguiar, Brusque, Barbosa da Cunha,

Silva Miranda, Benevides, Bretas, Diogo Velho, Martinho

Campos, Francisco Campos, Toscar)o Barreto, Bezerra Ca-
valcanti, FJavio, Nebias, Alcantara Machado, Souza Leão,

Fernandes Vieira, Augusto Corrêa, Almeida Pereira, Mon-

teiro de Barros, Cruz Machado e Pinto de Campos, abre-se

a sessão. L3-se e approva-se a acta da antecedente,

p Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. barão de

Camaragibe, Rego Barros, Teixeira Júnior, Cyrillo, Henri-

ques, Tobias de Aguiar, Gastello Branco, J. de Mendonça,

Bulcão, Delíim de Almeida, Peixoto de Azevedo, Dantas,

Pereira Franco, Augusto de Oliveira, Baptista Monteiro,

Cunha Figueiredo, 
'líodrigues 

dos Santos, Aragão e Mel-

lo, Coelho de Castro, Lima e Silva, Brandão, barão de

S.' Bento, Mendes da Costa, Pederneiras, Boige3 Fortes,

Santa Cruz, Gomes de Souza, Viriato, Paranaguá, barão

de Mauíi, Araújo Lima, Carrão, Paulino, Nabuco, o J.

Marcondes;

O Sr. 1" Secretario dâ conta do seguinte

EXPEDIENTE {

Um officio do ministério do império., communicando ter-
se expedido as ordens necessárias para que r.o thesouro na-

cional se pague as gratificações votadas pela camara aos
officiaes de sua secretaria Vicente Xavier de Carvalho e

José Maria Mafra.—Inteirada.

Outro do mesmo, solicitando o consentimento da camara

para que o Sr. deputado José Maria da Silva Paranlios possa
exercer o cargo de presidente da província de S.Paulo.—

A' commissão de constituição.

Outro do mesmo , remettendo o autographo da resolu-

ção da assembléa geral legislativa , que npprova a pensão
mensal de 115 concedida a D. Florisbella Maxima da Silva,

na qual resolução 3. M. o Imperador consente.—Aarchi-
var-sc.

Dous do presidente da província de Pernambuço, envian-

do dous exemplares da collecção de leis promulgadas pela
assembléa dessa província, na sossão do anno passado, e do

relatório com que se abrio a sessão deste anno. — A' com-
missão de assembléas provinciaes e a archivar-se.

Dous dos Srs. deputados Pinto de Mendonça, e Silverio
Jorge, communicando deixarem do comparecer á sessão

por incommodo de saúde. — Inteirada.

Um requerimento da sociedade dramatica do theatro de
S. Francisco desta côrte, pedindo concessão de tres loterias

aunuaes, por espaço de quatro annos. — A' commissão dc
fazenda.

Outro do estudante Firmíno José de Souza Lima, pedindo
concessão para fazer exame do 4o e 5® anno, e matricular-se
no 6° anno da faculdade de medicina da corte.—A'com-
missão de instrucção publica.

Outro dos guardas da alfandegá de Pernambuco*, pedín-
do augmento de seus vencimentos. —A' commissão de

pensões e ordenados.

Outro de Virginia da Silva Magalhães, viuva do cor-
leio da secretaria do império, pedindo uma pensão em re-
muueração dos serviços de seu marido. — A' commissão de' 
pensões 0 ordenados.

Outro do subdito portuguez José Joaquim de Souza Ju-
nior, pedindo dispensa do lapso de tempo para se poder
naturalisar cidadão brazileiro. — A' commissão de consti-
uição.

Outro do subdito prussiano Carlos Eduardo Muhlert,

pedindo o mesmo. — A' mesma commissão.

Outro do juiz de direito da comarca do Brejo do Mara-
nhão, Gonçalo da Silva Porto, pedindo dous annos de li-
cença com seus ordenados por inteiro, para ir á Europa tra-

tar de sua saúde gravemente alterada. — A' commissão de

pensões e ordenados.

Outro do cabido da Sé Metropolitana, pedindo augmento
de congrua. —A'sc0mmissões de pensõeB o ordenadose ne-

gocios ecclesiasticos.

Comparece o Sr. visconde de Bacpendy, e occupa a ca-
deira da presidencia.

E' lido e vai com urgência á commissão de poderes a se-

guinte indicação :

Indico que sej a chamado a tomar assento nesta casa o
snpplente pelo 14° districto eleitoral de Minas Geraes, o
Sr. Dr. Antônio Dias Ferraz da Luz, afim de preencher a
vaga que deixou o fallecido deputado pelo mesmo districto
o Sr. conego Antonio Filippe de Araújo. <—Salalhiel. >

NATURALISAÇ.ÃO.

E' julgado objecto de deliberação, o vai a imprimir o pro-
jecto com que termina o seguinte parecer de commissão :

João Gonçalves Peneira Lima, subdito portuguez resi
dente nesta corte desde 1841, e nella se acha estabelecido,
sendo o chefe da firma commereial Pereira Lima e C., de-
seja naturalisar-se Brazileiro, dispensando-s«-lhe o tempo

que têm de correr depois da declaração por elle feita na ca-
mara municipal aos 27 de Maio do corrente anno.

« A commissão de constituição pensa que a supplica está
110 caso de ser deferida favoravelmente; para o que offerece
a seguinte resolução:

c A assembléa getal legislativa resolve:
i Artigo único. O governo fica autorisado para mandar

passar carta de naturalização de cidadão brazileiro ao sub-
dito portuguez João Gonçalves Pereira Lima; revogadas as
disposições em contrario.

« Paço/la camara dos Srs. deputados, 22 de Junho de
1857.— J. J. Pacheco. — A. C. de Cruz Machado.— J. J. Tei-
cceira Júnior. >

O Sr. Barão de Porto-Alecre (pela ordem):—Sr. pre-
sidente, a commissão nomeada por V. Ex. para assistir ao
funeral do nosso fallecido collega o Sr. conego Antonio Fe-
lippe de Araújo, cumprio o seu dever acompanhando oca-
daver até o seu jazigo.

O Sr. Presidente:—A camara fica inteirada.

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

ELEIÇÃO DO RIO C.RAKDE DO NORTE.

íão havendo quem peça a 
palavra põe-se a vi

, e é appiovado.
Não

cer.

(2° districto.)

Entra cm discussão o parecer da commissão de poderes
sobre a eleição deste districto, reconhecendo deputado o Sr.
José Xavier Garcia de Almeida.

otos o paro

O Sr. Presidente declara deputado pelo 2» districto daf

província do Rio Grande do Norte o Sr. José Xavier Garcia:
de Almeida, e supplcnte o Sr. Luiz Francisco da Silva. 

'

Achando-se na sala immediata o referido Sr. deputado, ê
introduzido com as formalidades do estylo, presta jura-
mento e toma assento.

AUGMENTO DE VENCIMENTOS»

E' lido, entra em 3U discussão, e sem debate adoptado»
vai remettido á commÍEsão de redacção o seguinte proj ecto

n. 2deste anno:

« Artigo único. Fica approvada a tabella dos venclmen-

tos dos magistrados e empregados do tribunal do conselho

supremo militar e de justiça, e da respectiva secretaria, que
acompanha o decreto n. 1882 de 7 de Fevereiro de 1857.

« Revogadas as disposições cm contrario.
« Salaaas commissões, 25 de Maio de 1857. — D. V. Ca-

wlcanli. — L. A. da Cunha Mattos. — I. V. Pederneiras. >

MATRICULA DOS ESTUDANTES.

Lê- se,e entra em 2a discussão o projecto n. 12 deste anno,

que autorisa o governo a mandar admittir á matricula, em

qualquer das laculdades do império, oúvidas as respectivas

congregações, os estudantes que se nuo houverem matricu-
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lado no prazo marcado pelos estatutos, em consequencia de

impossibilidade proveniente de motivos extraordinário^ e

independentes de sua vontade, competentemente provados;
devendo ser-lhes contadas como faltas to.dnsas prelecções
anteriores á matricula; revogadas as disposições emcon»

trario.

Lê-se, apoia-se e entra em discussão a seguinto emenda:

« Em lugar de artigo único diga-se — art. l'>.—-Siiçpri-

mindo-se deste artigo as palavras—revogadas as disposições

em contrario.—Villela Tavares.—Baràodo Camaragibe. >

O Sr. Frasco de Almeida:—Sr. presidente, respeito

muito os dous nobres signatarios do projecto, que se discute;

respeito da mesma fôrma os meus illustres eollegas que

julgárão acei tado combater as observações que tive a lionra
de submetter á consideração da casa. Entretanto, como
asrazões contra a minha opinião apresentadas menuopo-
dem convencer, por isso occuparei ainda a attenção da ca-
maracom algumas reflexões, afim de que não seja appro-
ado o presente projecto, que me parece inconveniente, senão
até prejudicial.

O Sr. V. T tv.vrEs ¦ — Não apoiado.

O Sr. Franco de Almeida : — Admiro-me que os nobres

deputados procurassem contestar a verdade pormim ex

pendida, quando procurei demonstrar a conveniência da

estabilidado na reforma dos estatutos, deixando a questão
de principio para só tratarem da questão de facto, como

passo a demonstrar com toda a clareza.

O projecto envolve duas questões, uma de principio ou-

tra de facto. A primeira consiste em saber se devemos au

torisaro governo....

O Sr. Madureira:— Duvido que o governo queira pre-
sentes desta ordem.

O Sr. Franco-dk Almeida: —.... 
para todos os dias

poder alterar os estatutos dos estudos superiores nas la-
culdades do império. Pergunta-se: está provado que os
estatutos, ha pouco formulados e mandados executar, já
precisão de reformas? Convím taes roformas, não geraes,
mas parciaos? Finalmente o governo pôde querer aceitar

presentes tão funestos como o destas e outras autorÍ3a-

ções ?
Encarei no meu primeiro discursa a questão neste único

ponto* de vista. Os nobres depntados porém, deixando os

princípios, encarregárão-se apenas da tarefa de provar a

justiça que julgão assistir.aos estudantes que reelamão a
sua admissão ú matricula, visto não o terem feito no tempo
competente,

(Tia um aparte.)

A proposito ; seja dito de passagem que fallei uma só vez
na Ia discussão e fiquei silencioso, depois de me terem
combatido os nobres deputados que fallárão em defensa do

projecto, porque me não podia caber a palavra segunda vez.
Se não tratei da questão do facto, da justiça ou injustiça

dos reclamantes, como se pretendera contestar-me com a
mesma questão de facto, com a justiça das reclamações!

A camara ouvio que os nobres deputados contentArão-se
npenas de dizer que erão possíveis casos de força maior,
«lados os quaes, os estudantes contra a sua vontade não po-
derião ser matiiculados. Mas por ventuia contestei a proba-
bilidado de taes circumstancias? Disse quo provados taes
casos não se devesse attender ás justas reclamações que ap-
parecessem? O que apenas quiz demonstrar foi que, se al-
guns estudantes por motivos independentes de sua vontade
deixassem de ser matriculados, recorressem a esta camara,

que decidirá como entender de justiça, como sempre so tem
praticado, e é o mais razoavel e legal.

Portanto, não tiverão razão os nobres deputados abando-
nando a questão de princípios que aventei, e occupando -se

exclusivamente com a de facto, cm que não toquei. Ficou
assim intacta a primeira questão, isto o, se convém au-
íorisar o governo a reformar os estatutos todos os dias.

O Sr. V. Tavares: — Não se trata desta questão.

O Sr. Franco de Almeida : — Trata-se de autorisar o go-
verno a mandar matricular os que não o teu hão sido 110
tempo designado.

O Sr. V. Tavarks Isto não é reformar todos os dias
os estatutos.

O Sr Franco de Almeida : — Se ob estatutos carecem de

reforma, reformem-se ; mas não vamos armar o governo
com esse direito que nós podemos exeiccr perfeitamente.

O Sr. Paes Barreto dá um aparte.

O Sn. Franco i>f. Almeida : — Tenho por mim a opinião
da própria congregação da faculdade do Kecife, que não

ropuzera até boje, que cusaiba, semelhante reforma, como
aqui a pouco mostrarei.
Pelo decreto n 608 de 16 do Agosto de 1851 foi o governo

autorisadoa reformar os estatutos das nossa9 faculdades do
direito. Em virtude deste decreto organisárão-se novos esta-
tutos pelo decreto n. 1,134 da 30 do Março de 1853. Como
esta reforma exigisse augmento de despeza, o decreto n. 714
de lí> de Setembro de 1853 não só o autórisou, como ainda
as novas alterações quo fossem julgadas convenientes. Ksta
nova autorisação fez baixar o decreto n. 1,386 de 28 do
Abril de 1851, formulando outros estatutos para as facul-
dades de direito, nos quaes se determinou que as congrega-

ções propuzessem dentio do prazo de dous mezes um regu-
lamento complementar. As congregações cumprirão este
encargo, apparecendo o regulumento complementar appro-
vado pelo decreto n. 1,568 de 24 de Fevereiro de 1855.

E' fácil observar, Sr. presidente, pelo 3ygtema seguido
nos novos estatutos, que o governo, usando da autorisação

que lhe foi dada nela nssembl<5a geral, procurara um meio
termo entre a absoluta independência das faculdades e a sua
absoluta dependencia. Proeurára, o com razão, evitar a in-
dependencia das faculdades, das antigas univerrídades,
como as do norte da Allemanba, quo erão em tudo inde-
pendentes no que tocava não só ao systema dos estudos,
como em tudo quanto respeitava aos membros dessas mes-
mas universidades. Evitou-se o outro inconveniente oppos-
to, a dependencia absoluta do governo, porque convinha

que as faculdades tivessem liberdade na sua organisação e
regimeu.

Assim, os novos estatutos, depois ^e determinar aorga-
nisação das faculdades, da sua instituição, do director, da
congregação dos lentes e do provimento das cadeiras, occu-
pSo-se com o seu regimen, marcando o tempo dos trabalhos,
as habilitações, a formula e tempo das matrículas, dos
exercícios escolares, dos exames, tlioses, disciplina, resi-
dencia, fiequencia, policia, etc.

O cap. 3° tit. 2° art. 59, tratando das matrículas, assim
dispõe: « As matrículas para as aulas das faculdades come-

çaráõ no dia lo de Março e se lecharáõ a 15, excepto para os
do lo anuo, que poderáõ continuar até o fim deste mez.-
Encerradas as matriculas, nenhum estudante, seja qual fúr
o motivo que allcgai\ será admittido a matricular-se. »

Nota-se, pela primeira parte desta disposição, que a ex-
cepção em favor do 1» anno, cm que os estudantes so
podem matricular ainda depois do dia 15 do Março, conlir-
ma a prohibição de quo nos outros annos se possa admit-
tiro mesmo. E, a razão è clara: no Ioann0 0 estudante
não pôde estar certo no regimen da faculdade, não eo-
nhece todas as suas obrigações, póde-se dar alguma de-
mora, 

por causa desta ignoranoia, o por isso os estatutos
prevenirão, determinando quo aos estudantes do 1" enr.o
que, sem o querer, podião faltar ao sou dever, fosse per-
mittlda a matricula ainda depois do dia 15; mas não per-
mittião esta mesma facilidado aos estudantes dos outrog
annes; o com toda a razão, porque, pertencendo elles já á
faculdade, devião conhecer o seu regimen, todas as suas
obrigações, e portanto não 

podião, com fundameuto, alie-
gar ignorancia, como os principiantes, novatos ou calou-
ros. Outras razões autorisão ainda esta differença, razões
que por ora julgo poder deixar do citar.

Pela disposição absoluta da 2<> parte do artigo que acabo
de ler, no qual se diz: « encerradas as matrículas nenhum
estudante poderá, seja qual fàr o motivo que alterar, matri-
cular-so » se quiz tornar mais saliente esta obrigação dos
estudantes, para que elles se apressassem a cumpri-la para
maior freqüência nos estudos ; freqüência que é a prova
material do aproveitamento entro nós.

Não discuto agora se esto systema é bom ou míio, se deve-
riamos seguir o systema de outros paizes, 0111 que pouca
importancia dão á frcquencia, como pro\a material do apro-
veitamento, applieação e estu io. Não discuto semelhante

questão, porque temas lei, e a lei exige a matricula, o com-

parecimento, a frequencia, a applieação como prova material
do aproveitamento. Desde o momento em que esta é uma
base, e base que por ora está demonstrada como proveitosa
no actual estado da nossa civilisação, é claro que a dispo-
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sição da matricula em tempo oerto trata cie dar aos estudos
superiores aquella regularidade que deve ter para obrigar
os estudantes a que mais aproveitem. Portanto, dizendo-se

que o estudante por motivo algum, depois de fechadas as
matrículas, deve ser admittido a ella, dispoz-se o que se
devia dispor, determinou-se uma medida muito util, de todo
o interesse e muito conveniente.

Mas, senão fosse bem visível o espirito dos estatutos, no
artigo citado, ainda teríamos o art. 63, que é mais claro, e
assim se expressa : «A matricula se poderá fazer por pro-
curador, acliando-se o estudante no lugar da séde da facul-
dadey e não podendo comparecer por gravemente enfermo.
Estas duas^ circumstancias serão justificadas em requeri-
mento ao director. >

Ora, o que querem os estatutos com esta medida? Querem
que depois do estudante pertencer á faculdade resida em
lugar da sua séde. (Apoiados.) Esta é a regra geral. Qual
será pois o motivo que o pôde forçar a não comparecer,
apezar de estar na séde da faculdade ? i. estar gravemente
enfermo, e neste caso os estatutos admittem a matricula

por procurador. (Apoiados.)
Mas, dizem-me: pôde o estudante fazer uma viagem;

È6de 
estar na sua província; pôde chegar tarde. Quid inde?

r obrigação do estudante estar na séde da faculdade; se

quer passeiar, se quer ver seus parentes, recolha-se com
toda a antecedeucia para não ser obrigado a faltar á ma-
tricula no tempo determinado.

O Sn. Silveira Lono:—E a força maior ?

O Sr. Franco de Almeida:—Qual é essa força maior?
Não sahisse da séde da faculdade.

O Sr. Silveira Loro :—Pôde adoecer.

O Sr. Franco de Almeida Isso está previsto ; todas as
Tize s que o estudante adoecer póde-se matricular por pro-
curador.

O Sr. Silveira Lobo : — Mas não lhe poderá ser pre-
ciso mndar de ai ?

O Sr. Fhasco de Almeida: — E'impossível prover todas
as circumstancias extraordinárias. Posso apresentar muitas
liypothsses em que o estudante é prejudicado. Supponhao
H^bre deputado que elle já tem feito todos os seus exames, e

que apenas lhe falta um para matricular-se, que estava

prompto para o mesmo, mas que independente de 3ua von-
tade não foi admittido por falta de tempo; matricula-se
neste caso? Supponha ainda que o estudante que não pôde
dar senão certo numero de faltas, dá mais uma só, a qual o
obriga a perder o anno; pergunto: é admittido a exame?
Por consequencia, todas as vezes que se quizer formular
lima lei, que não tenha inconveniente algum, perde-se o
tempo, porque nunca o poderemos conseguir ; ao que deve-
mos attender é para a pluralidade dos casos, para a regra
geral, para o commum, e não para as excepções. Armado

porém o governo com ifautorisação que lhe vai dar o pro-
.iecto, não se dará mais um só inconveniente ? E' o governo
impeccavel? Sabe cwnobre deputado qual será o governo
que tenha de exercer* manhãa esta autorisação ?

Conseguintemente, se todas as vezes que se legisla appa-
recera inconvenientes, como argumentar-se neste caso com
um simples e improvável inconveniente ?

lia ainda maii^o art. 21 dos estatutos que declara que com-
pete á congregação a inspecção scientilica da faculdade no
tocante ao systema e metnodo de ensino, aos livros e com-
pendios seguidos nas aulas, propondo quaesqucr reformas e
alieraçjies 

quefôrem aconselhadas pela experiencia, etc. Ora,
pergunto : a congregação da faculdade do Recife, a que per-
tence o nobre deputado, propôz a reforma dos estatutos ?...

Lm Sn. Deputado dá um aparte.

O Sr. Franco de Almeida :—Estou mostrando que vamos
proceder sem inteiro conhecimento de causa. Desde que te-
mos uma lei que marca os tramites....

O Sr. V. Tavares : — Não só propôz, como nomeou uma
commissão, da qual faço parte, para apresentar melhora-
mentos nos estatutos.

0 Sb. Franco de Almeida : — Bem ; daqui a pouco res-
ponderei ao aparte do nobie deputado. Desde que ha dis-
posições marcando a fôrma d« se reconhecer asnecessida-
des das reformas ou alterações nos estatutos, matéria esta

que não pôde deixar de ter uma influencia immediata, ma-
teria em que não se pôde prescindir de informações de pes-

soas competentes, e as mais habilitadas para as dar, coma
são as congregações das faculdades. ..

O Sr. V. Tavares : — O que admira é que os nobres de •

putados que são professores queirão o projecto, e o nobre
deputado que o não é o combata.

O Sr. Franco de Almeida : — Não sei se o nobre depu-
tado tem procuração para dizer que todos os professores
das faculdades querem este projecto...

O Sr. V. Tavares: — Refiro-me aos que aqui estão.

O Sr. Franco de Almeida :— Tenho, pelo contrario, prova
para declarar que elles não o querem, porque ainda não

propuzerão a reforma no modo das matrículas. Assim, tendo
esta prova material, posso crer que as congregações das
faculdades não querem a reforma nesta parte ..

O Sr. V. Tavares : — Aqui estamos alguns professores
das faculdades de direito, e todos querem o projecto.

O Sr. Franco de Almeida : —Não sei se todos o querem,
porque apenas ouvi ao nobre deputado, e ao Sr. Dr. Aguiar.

O Sr. Paes Barreto : — Pelo menos nenhum se oppôz.

O Sr. Franco de Almeida : — Mas podem não querer op-
pôr-se na discussão e votar contra.

O Sn. V. Tavares : — Isto ó extraordinário !

O Sr. Franco de Almeida:—Extraordinário é que os
professores presentes reclamem, quando as congregações o
não fizerão. Extraordinário é que o projecto fosse inspira-
do por um ou dous requerimentos, e não pela necessidade

que agora apparece da delegação para o governo diariamen-
te poder dispensar os estatutos !

(Ha um aparte.)

_ Eu não estou dizendo que as congregações não queirão ;
digo que por ora não consta que o queirão....

O Sr. V. Tavares : —Não estou fallando das congrega-

ções; refiro-me aos lentes que têm assento na casa; o nobre
deputado me compreheade.

O Sr. Franco i»e Almeida :—O nobre deputado então não
ouvio o que eu dizia quando me deu o seu aparte. Affirmava

que os lentes em congregação ainda não representárão sobre
esta reforma, podendo e devendo fazC-lo, se o reconheces-
sem de utilidade....

O Su. V. Tavarrs : —Já nomeárão uma commissão, da

qual faço parte, para apresentar um projecto de reforma.

0 Sr. Franco de Almeida : — E o nobre deputado quando
apresentou o projecto foi como membro dessa commissão
ou como simples deputado ?

O Sr. V. Tavares : — Como membro da commissão de
instrucção publica desta camara.

O Sr. Franco de Almeida:—Logo, se fazendo parte d::
congregação da faculdade do Recife não requereu a reform:
de que se trata; se apresentou o projecto como simples
membro da eommiss5To de instrucção publica ; se, como
membro da commissão escolhida pelos lentes da faculdade a

que pertence, ainda não apresentou trabalho algum, como
contestar-me com acerto ?

O Sr. V. Tavares dá ainda um aparte.

_ OSr.Frahco de Almeida:—Faz parte, mas não pôde cor.s-
tituir por si a congregação....

Um Sr. Deputado :—E os outros? o director ?

O Sr. Franco de Almeida:—Os estatutos fallão na con-

gregação e não no director; declarão que compete á congre-

gação representar e propor a reforma que julgar convenien-
te ; os lentes presentes não são a congregação ; não podem
representa-la....

O Sr. Brandão :—Nesta parte tem razão.

O Sn. Franco de Almeida:—Estou mostrando que não
devemos reformar os estatutos sem estudo prévio,..

O Sr. V. Tavares :—Está enganado, estudámos muito
esta matéria.

O Sr. Franco de Almeida : — Mas não existe na casa
trabalho algum a tal respeito, nem ainda a congregação re-

presentára para reformar os estatutos, como lhe competia

pelo art. 21 § 1°.
Pelo § 2° deste mesmo artigo se determina que compete
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á congregação empregar a maior vigilancia alim de evitar

que se introduzão praticas abusivas na disciplina escolar e

no regimen das faculdades. Note-se que quando se trata de

matrículas, trata-se do regimen, de ura dos ramos mais

importantes do regimen.

Uma voz : — Não tem havido pratica abusiva.

O Sr. Franco de Almeida : — Nem eu o aflirmo.

Finalmente, polo § 3» do citado artigo se determina que
compete também íi congregação organisar no prazo de dous

mezes o regulamento complementar, e submettê-lo á ap-

provação díTgoverno. Ora, a congregação cumprio sem du-

vida com este seu dever ; apresentou o regulamento com-

plementnr, e este foi approvado. Entretanto no art. 33 e se-

guintes, em que se trata de matrículas, não se alterarão ab-

solutamente os estatutos. Logo, existe mais uma prova de

que a congregação não quiz alteração dos estatutos neste

ponto, porque nem representára na oecasião de confeccionar

o regulamento complementar, nem ainda depois.

O Sn. V. Tatares :—0 nobre deputado não tem o regula-
mento complementar formulado pela congregação, porque
não é esse regulamento que foi approvado ; está fallando
sem estudo prévio sobre a matéria.

O Sr. Franco de Almeida : — O que me parece é que o
nobre deputado se persuade que me está dando lições ! Mas
a camara não é faculdade de direito....

O Sr. V. Tavares : — O nobre deputado também disse

que a commissão apresentou o projecto sem estudar a ma-

teria.

O Sr. Franco de Almiüda : — Permitta que o contesto
neste ponto.

Nunca me julgo autorisado para asseverar que um col-
lega estuda bem ou mal as questões ; nem julgo os outros
habilitados para decidirem se estudo ou não. O nobre depu-
tado, enuuciando-se deste modo, pareceu-me persuadir se

que se queria armar contra mim com ameaçadora ferula.

(Riso.)

O Sr. V. Tavares: — Eu não disse isso; disso que
o nobre deputado avançava uma proposição que não podia
sustentar, e é que teve em sua mão o regulamento formu-
lado pela congregação. Este regulamento veio ao governo,
v verdade, mas não foi approvado; o governo approvou
outro.

O Sr. Franco de Almeida:—V. Ex. já, acabou?

O Sr. V. Tavares :—Já!

O Sr. Franco de Almeida :—Se pelos estatutos, art. 21,
§ 3o. compete ás congregações organisar o regulamento
complementar, e se é certo quo o decreto n. 1,668 de 21 de
Fevereiro de 1855 approvou esse mesmo regulamento com-

plementar, julguei e comido julgarião todos quo lorao-
íliante regulamento, tinha sido formulado pelas congrega-

ções, como devera ger. Se as faculdades formuiárão outro
regulamento, ou se o governo não quiz adoptar tal qual o
regulamento que ellas formulárão, é uma prova que o no-
bre deputado me dá de que nem sempre os governos proce-
dem com acerto. E neste caso, como é que o nobre deputado

quer armar ainda o mesmo governo com mais uma nova
autorisaçào?

O Sr. F. Octaviano : — O governo não tinha obrigação
de approvar esse regulamento; tem a sua responsabilidade.
(Apoiados.)

O Sr. Franco de Almeida : — Estou dando a razão por-
que julguei que o regulamento complementar, na f6rma
do art. 21 § 3», tinha sido formulado pela congregação.

0 Sr V. Tavares : — Foi; mas o governo não approvou

O Sr. iíario de Gamarachie : — A congregação propôz
ao governo.

O Sr. Frasco de Almeida : — O governo approvou aquillo

que entendeu que devia approvar.

O Sr. V. Tavares : — Sim, senhor.

O Sr. Frasco de Almeida : — Desejo que o nobre depn-
tado me declare se a congregação propuzera que se alteras-
sem o» estatutos no capitulo quo trata das matrículas. Se
propuzera, e o governo não aamittio, já temos mais uma
autoridade pelo menos que não quiz essa refoima.

Creio porém que nem a congregação tal prepuzera, nem

podia de fôrma alguma propor no regulamento complemen-
tar essas ou outras alterações.

O nobre deputado disse quo não foi approvado o regula-
mento como se propuzera, e ou respondo que nesse ponto
não se podia propor alterações, porque pelo art. 21, § 3°, o
regulamento devia ser baseado nas disposições dos estatu-
tos, e os estatutos determinão categoricamente o que já
mostrei a respeito das matrículas. Portanto, a quo veio o
aparte do nobre deputado, dizendo que as congregações

propuzerão aquillo que não foi approvado, se quanto á ma-
tricula nada podião ínnovar?

O Sr. F. Octaviako Esse argumento não prova a fa-
vor nem contra o nobre deputado.

O Sr. Franco de Almeida:—Creio que prova em meu
favor.

O Sr. V. Tavares : — Para que trouxo á questão o re-

gulamento?

O Sn. Frasco de Almeidi : —Para provnr que a cotigre-

gação da faculdade do Recife, nem antes, nem por occasião
cie formular o regulamento complementar, nem mesmo de-

pois repiesentára contra as acertadas disposições dos esta-
tutos, quanto ás matrículas. Não constando do relatorio do
ministério do império, nem de outra alguma fonte a pro-
po3ta de semelhante innovnção, conclui que a congregação
não tinha proposto essa reforma.

Disse em aparte o nobre deputado : « Sou incumbido do
uma commissão que pretende algumas reformas nos estatu-
tos. > Onde está 

porém o trabalho dessa commissão? Quaes
as reformas que ella propõo ?

O projecto do que se trata á inconveniente; não devemos
armar o governo do direito dedispensar os estatutos, seja em

que ponto fôr, porque deste modo os ostatutos não ficão nem
revogados nem em vigor. Não iicão revogados porque con-
tinuão a prevalecer, e deixarão do vigorar porque o governo
poderá saltar por cima do disposto para ns matrículas. Não
reformamos nein deixamos de reformar.

Sou amigo das reformas ; creio que os nobres deputados
sabem perfeitamente que sou progressista, e por consequen-
cia sempie disposto para reformar aquillo que me parccir
máo ; mas, desue que ha um trabalho mais ou menoo com-
pleto, em que fora seguido um systemí, não posso coucor-
dar nas reíurraas pareiaes; não posso n lmittir quo vamos a
esse ediiicio, o armados da destruidora picareta comecemos
a esburaca-lo. Se não presta, deite-se a baixo, destrua-se ou
reforme-se convenientemente. Se contém utilidade, conser-
vemos a sua unidade; nada do esburaca-lo d ano se pretende.

O project • não vai melhorar o quo seja mfio, não vai en-
direitar o que esteja torto ; ^hi unicamente armar o governo
de uma possante picareta para todos os dias esburacar os
estatutos, nullilicando, quando queira, uma de suas bases,
as mátriculas.^ São reformas incompletas o pareiaes que vão
destruir as vistas e unidade da um tmbalno, quo tanto
tempo gastára, e quo lm pouco vigora. E' a primeira ferida
por onde entrará a inconsistência, a duvida, a yontu.le do
governo, no quo as faculdades devem ter de mais particular
e privado, o regimen. E quando ultimamente so tem tra-
tado tanto da instrueção publica, entendo que não devemos
approvar que se principie a afrouxar o receito que dove
apparecer com o fiel cumprimento dos estatutos.

Ainda mesmo não querendo impugnar o amplo direito

que tem entre rós o governo para formular regulamentos
tem-se adoptado como princípios dous meios para evitar o
abuso do exercício dessa faculdade. O primeiro é que a re-
forma seja uma. Ultimado o trabalho do governo, está con-
cluido : ainda ninguém lhe quiz dar o direito de reformar
diariamente. Entendo quo este não terá sido o espirito da
illustrada camara ; mas do seu projecto não se pôde seguir
senão a autorisaçào mais ampla para dispensa do tempo de-
vid® As matrículas, como já demonstrei.

O outro meio de evitar-so o abuso da faculdade que o go-
verno tem de expedir regularmente consisto em que pode-
mos emenda-los c melhora-los Pois bem ; se os estatutos
não são bons e porfeitos, se tem inconveniente.", se carecem
do reforma, ní>s, os competentes para isso, o fuçamos desde

já. Temos na casa vários lentes de ambas as faculdades de
direito; podemos ser esclarecidos mais ou menos sobre tal .

matéria: abra-se a discussão; queirãoapresentar 
um tra-

balho com esse íim, c resohamos. Mas, se os estatutos não
são bons e completos, tendo o governo tantas autorisações,
tendo tanto tempo para os estudos convenientes antes de
fazer baixar tantos decretos, como é que para melhora-lo
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ainda se vai encarregar o mesmo governo de continuai- as

suas alterações, alterações que na opinião do nobre depu-

tado que me tem contestado são incompletas e carecem de

reformas !
Ainda este projecto vai nnlltficar as congregações, e por

isso não posso concordar em que na matéria vertente liquem

absorvidas as congregações por outro poder que não seja o

desta camnra.
Diz o projecto: < O governo ouvirá as congregações. >

Pergunto : o governo se conformará com as informações

das congregações ? Se sempre se conformar ficão esta» os

verdadeiros árbitros das dispensas ; mas então, se nssica se

pretende, por que não dar claramente este novo direito ás

congregações ?

O Sr.. Luiz Carlos : —Pôde npresentar-se uma emenda.

O Sit. Fi:'.\-oo de Almeida :—Se o governo pôde nãocon-

formar-se com taes informações, como se deduz do projecto,
não se vai ipso facto prejudicar o credito, senão nullilicar

essas mesmas congregações? não se v^i diminuir o presti-

gio, tornando-as dependentes do governo até no regimen

interno immediato das faculdades? Certo que sim. Por

consequericia, ainda por este lado o projecto de fOrma

alguma deve ser apptfovado.
Se se contíft tanto nas congregações, aponto de lhes que-

xer dar o poder de dispensar o rigor do3 ®-:tatutos neste ou

naquelle ponto, de-se-lhes esta delegação. Eu voto contra,

porque íi julgo extemporânea e prejudicial; mas em ulti-

mo caso será mais razoável dar a elles semelhante poder,
do que ao governo. Devemos, antes de tudo, evitar que as

congregações possuo estar em divergencia com o governo,

para que deste modo ellas não pereão o prestigio de que
devem estar revestidas.

Os nobres deputados qu" me respondêrão na primeira
discussão, disser»» que o obje.cto era insignificante, que era

de mui pouca conseqüência. O nobre deputado que se senta

& minlia direita, membro da eommissão, ainda manejando

com todo o talento que lhe reconhecemos a arma do ridiculo

e do sarcasmo, v.fio -i se com bastante conveniência, decla-,

roa na casa que, ao ver-me em opposiçâo áo projecto, juM

gára que nossas instituições estavüo em perigo.

O Si:. V. Tavares : — Não disse isso, não fallei em imiti-

tuições:

O Se. be Ai.heida : —Suppuzera que as liber-

dades publicas corrião risco.
Creio que o nobre deputado não teve razão, porque» se a

questão de facto é insignificante, a de direito é importante.

Se delegarmos uma vez ao governo a faculdade de dispensar

aquillo que estiver determinado, querácerca da instrucção

publica, quer de outro ramo da administração, não sei
como havemos com direito de negar-lhe posteriormente ou-

tras autorisações sobre objectos de maior ponderação.
O abuso sempre que se introduz nos negócios públicos ê

tremulo, submisso, como que inofíensivo, porque não-tem

bastante coragem para apresentar-se de frente e com todo o

grfto de iorça que depois poucô a pouco vai mostrando.

E' necessário que se esteja prevenido, para, desde que
se mostra o principio do abuso, ainda debaixo de sua formu-

la a mais insigniiicante, tocar alarma c combatê-lo, aíim

de que nos não colloque n'um plano inclinado em que todos

sejão precipitados.
Sr. presidente, vou concluir. Tara tornar frisante o gráo

de intensidade que pôde tomar o abuso nas matérias das

delegações, cu poderia chamar em meu auxilio o exemplo

do sol quando principia a brilhar, ou da tempestade quando
apparece 110 horizonté. Para quasi todos suo imperceptíveis
os primeiros signaes; nem o sol queima, nem tão pouco a
tempestade atomorisa. Mas, o que vem pouco depois? O sol
cresta, queima, abraza; a tempest&de assola, esmaga, de-
vasta e inata!

O Sr. V. Tavares: — Se a matrícula dos estudantes

produzisse tempestades, então estavamos bem aviados.

(Riso.)

O Sr. Franco «e Almeida :— Guarde a ironia e os sar-
carmos para occasião mais opportuna, e tenha a bondade de

prestar séria attenção á ordem dos pensamentos que estou
enunciando.

O Sr. V. Tavares: —Nãoé sarcasmo.

O Sr. Franco de Almeida : — Estou comparando o abu-
so a que levará o projecto com o sol qtie nasee ou com a

tempestade que desponta, porque j A contém o principio das
delegações ao governo.

O Sr. V. Tavares : — Talvez seja o fim.

0 Sn. Frasco de Alweid i : — Mas aquollcs qun sabem

quanto o governo tem abusado entre nôs, quanto tem usur-

pado attribuições que não lhe pertencem, não-podem julgar
muito extraordinário que em uma cousa de pepuena monta

para o nobre deputado eu já me apresente rcceioso.

Quero ser prudente, senhores; desejo que a câmara re-
forme o que fôr máo; porém que reforme por si c não auto-

risando o governo para o fazer.

O Sn. V. Tavarís : — Não vejo no projecto cm discussão
o perigo que o nobre deputado enxerga.

O Sr. Silveir\ Lobo: — Apoiado, é uma modificação dos
estatutos. s

O Sr. Franco de Almeida : — O projecto contam uma re-
forma parcial, especial, e sempre me apresentarei contra
taes reformas; é a reforma de um trabalho ha muito pouco
tempo elaborado, e cujos inconvenientes se não dernonstrá-
rão por ora ;(não desejo que as reformas sejão precipitadas
(olhando para o Sr. Nebias}, para não dar occasião a que sc
neguem aquellas que forem convenientes.

Não desejo com este o outros precedentes autorisar que
seja negado aquillo que convém e a que temos direito, di-
zendo-se que pretendemos reformas precipitados.

Há canaes competentes para se melhorarem os estatutos
das nossas faculdades; sigão-sc esses canaes ; mas não se
arme o governo do poder de, querendo, esburacar um edjtí-
cio que tanto tem custado a levantar.

O Sr. V. Tavares : — Os princípios são bons ; mas não
têm applicação á questão vertente.

O Sr. Frasco de Almeida: — Conseguintemente des-
culpem , senhores , que eu, que tenho de pugnar por algu-
mas reformas que reconheço justas, reformas bem amadu-
recidas , e sobre bases que de ha muito tempo temos estu-
dado, não possa concordar que se iniciem outras sem fun-
damento para .julgarmos da sua conveniência. Voto contra
o projecto, como disse em principio , por ser extemporâneo
e prejudicial.

Lê-se o apoia-se a seguinte emenda :

€ Onde diz — Fica autorisado o governo, — diga-se —

Ficão autorizadas as congregações das faculdades ; — tudo
o mais como no projecto. 

— Dr. Martinho. — Sn gio .V Ma-
cedo. >

A discussão fica adiada pela hora.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA.

Continúa adisçussnoadiada do art. lodo projecto que fixa
as forças do terra para o anno financeiro de 1ÍS58 a 1859.

Acha-se presente o respectivo ministro.

O Sr. Viriato: — Disse-nos um honrado deputado pela
província de S. Paulo, ha bem poupo, com voz eloqnente,

que nos prendia as attenções todas, que o estado de calma
em que nos achamos, de concordia, de harmonia de pensa-
mentos para um único e nobre fim, desterradas as lutas dos

partidos que outrora sebatião apaixonadamente, creava-nos
uma actualidade feliz pai-a podermos tentar algumas refor-
mas urgentes, e das quaes precisa nossa sociedade.

Comoelle, vou dizor-vos o mesmo da tribuna, tendo hoje
a honra de dirigir-me a esta casa. Temos, senhores, muita
cousa a reformar, e essas reformas não devem ser tidas

por irreflectidas, por precipitadas, quando a ejtperiencia e
o tempo nos têm mostrado o que devemos fazer para honra
nossa q de nosso paiz, para a felicidade publica.

Hoje, que todos nós parecemos concorrer para um fim

commum, hoje que temos deixado em esquecimento o pas-
sado das lidas estereis que formava lamentosas dissiden-
cias; hoje, digo-vos, não lia mais estranhar que um de nôs,
conservador ou liberal, indique essas reformas, trate dellas

especialmente, conduza-as a seu complemento quando fôr

esse trabalho possivel. Aproveitemos pois a occasião.

Fallando do ministério da guerra, tendo de attentar para
as múltiplas matérias que lhe são relativas, pareceu-me

perceber em muitos pontos motivos para promptas reformas.

E certo que existem. Não duvidei trazer á tribuna meu
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pensamento, minhas palavras em favor 'dessas reformas,
não com voz tão suave, tão inngica do persuasão como a do
lionrado daputudo pela província do S. l'aulo, mas com a
mesma boa fó, por sem duvida, com o mesmo des jo do fa.
zer o hem qpe puder no meu paiz, indicando o <iue julgo
de utilidade, defelicidade para elle. Bem so \v pelo quo hei
dito, que meu voto vai discordar cm muito do projeeto de

fixação de forças-
A commissão julgou dever diminuir a força permnnonto ;

essa diminuição foi um passo dado para minhas idéas, mas

não satisfez-me completamento. Desejava quo a cummis-

são fosse além, que tendo diminuído a cifra da força per-
manente cortando 2 mil praças, não fosso tão temerosa,
não se receiasse de fazer reducção mais importante. A força
de terra em estado de paz não deve ser jamais para nós
aquella que sanecionao projeeto cm discussão.

A existencia dc uma força permanente tão elevada, tão
dispendiosa como essa que se discute, que nos quer dar o

projeeto, é, e sempre o serft, de perniciosa influência para
nós, que não somos tão ricos que possamos despender a

quantia precisa para a sua conservação, que não estamos
em estado de distrahir, como o fazemos todos os dias, de
outras industrias braços que vão ser levados para a profis-
são das armas , e pela maneira por que no nosso paiz se
costuma praticar, barbaramente, suilbeando todos os di-
reitos individilaes!

A conservação de uma força permanente, qualquer que
ella seja, mesmo em mui diminutas proporções, ó reprovada

Êor 
muitos governos da Europa em estado de paz, o com muito

oas razões. Alguns querem mesmo qno a força permanente
cm estado de paz seja composta de corpos do reserva, de cor-

pos que não estojão em effetividade de serviço, que não sejão
de todo segregrados de outros trabalhos da communhão social
o produetores de riqueza publica. A Rússia e a Inglaterra,
tão pouco parecidas em tudo, preferem a permanência do
suas tropas sob as bandeiras, e a disciplina obtida por não
interrompido exercício. A Áustria ao contiario ordenou
batalhões de substituição da força permanente, que deno-
minou de Lamhvehr,*onde o pessoal só tem por obrigação
comparecer todos os annos por algumas semanas para o
exercício. A conservação de grandes forças permanentes
são sempre obstáculos ao progresso. E porque não liave-
mos de reduzir a nossa força do teria permanente?

A creação desses corpos de reserva, promptos para quacs-
quer eventualidades, tom provado bem na pratica. São
tomados os nomes daquelles que têm de concorrer para a
protecção do Estado ; esses cidadãos são forçados a passa-
rem por um aprendizado durante o cursç do anno, que não
lhes rouba o tempo destinado para as outras profissões,
trabalho que não lhes ó pesado, e que depois de curto lapso
de tempo se achão capazes de fazer tudo aquillo que pedi-
mos de ordinário a uma força pormanento em condições
normaes.

Não podendo esperar que o Sr. ministro da guerra siga
estjjsystema, que talvez fosso dc grande utilidade para nós;
não podendo esperar isso, porque não se acha elle experi-
montado entro nós, porque é ufna novidado para o paiz,
desejava ao menos,8 peço com empenho, que a força perma-
nente seja ainda mais reduzida. A triste necessidade da
alimentação, da conservação do uma força permanente,
qualquer que ella 3eja, tom graves inconvenientes, produz
males que procurarei esboçar ligeiramente. Eu não posso
apontar todos os inconvenientes, todos os males resultantes
da conservação de força permanente, porque não me sobra
o tempo,porque não tenho os conhecimentos precisos para o
fazer completamente; todavia tocarei em alguns, e isso
bastará para dar-vos a medida dos outros que calo, o talvez

para levar o honrado ministro da guerra a inclinar-se mais
um pouco para a minha opinião, a experimentar o projeeto
que apontei da creação dos corpos de reserva, como substi-
tuição da grande força permanente em época monos remota.

A conservação de uma grande força permanente apro-
senta inconvenientes mui graves pelo quo respeita á. politi-
ca, á moral, ao progresso social. Qualquer nação, mosmo
sob o systoma republicano, que fizer da profissão militar
uma profissão especial e permanente, não Buri jamais livre.

(^;<oiíjííoi.)Nãoópossivelcontradictarem-mo citando-mo um
só exemplo sequer do passado. A minha proposição é filha
da experiência que nos dá esso paBsado nas paginas da his-
toría.

A republica romana não foi condemnada a uma morte

próxima desde o dia em qua foi dado a César ter em perma-

nencitt esses exercitos que devião ce io pôr cm leilão o impe-
rio, e levar no soberano poder e abatei vãmente
c*«i serio de déspotas cujos crimes e intumias espantarão o
mundo ? * .

Longos séculos do monnrchía absoluta têm detaTarta
modelado a instituição militar na Europa, que o soldado,

quo jáim.is devia esquecer-se quo é homem o cidadão, faz
abnegação desses titulos !

Deixando ostes tempos remotos, o que já, vão lou<*e feliz-
monto , tomando o exemplo de mais perto do quo acontece
todos os dias em redor de nós, mui perto de nós, chamarei
a attenção do honrado ministro da guerra para esse estado
de agitação continuada, para as revoluções quo : o dão nas
pequenas republicas da língua hespanhola que pertnibão-
lhes a ordem publica, que pCão tonos os vôo* do progresso
para essas sociedades que defmhão, que morrem, e que aliás
serião mais felizes se não estivessem sujeitas As variações do
governo e do senhor que lhes traz a força bruta, dominando
só o por si só.

Quando os governos têm á sua disposição ijmr. grande
força permaiv nte, ellos não tendem muito para a conserva-

ção das liberdades publicas, porque esperão sempre que nas
occasiões de criso o poder teja defendido pela força bruta
por si só, quo a autoridade em desmando seja protegida.
Os governos quo basôão a ordem publica, a sua conservação
e estabilidade 110 principio da opinião publica, 11a força mo-
lalono progresso social, no desenvolvimento das sciencias
e dos conhecimentos úteis, não devem temer que a ordem
publica seja perturbada profundamente; algumas loves per-
turbações poderáõ revelar-se 110 organismo social, mas tão
pequenas, quo com a força da raíão, com a força dos ho-
mens quo pensão bem, com a força da opinião publica, des-
apparecerâõ facilmente.

Uutro t.mto não suecedo quando os govornos dispõem da
força publica em grande escala ; as perturbações da ordem
são violentas ; o perigo da liberdade mais elevado, porquevem do alto. Nem se diga quo minhas observações deixão
transparecer desconfiança da actualidade.

Eu tenho muita fé no gabinete, não espero quo elle abuso
da força quo lhe vamos dar approvando este projeeto ; fallo
era these, e os governos entio nós não durão muito tempo ;
alguma eventualidade pôde levar ao poder homens que não
comprehendão o seu dever, quo qneirão abusar da força
publica, e matar nossas liberdades, nossas franqnezas,
nossas garantias individuais. lia um obstáculo politico
pois para que approvemos a força permanente projectadn,
e que se acha em discussão. E essas razões, senhores, são
de muito peso.

Além disto os inconvenientes moraes são muitos; citarei
alguns, porque, como disse cm principio do meu discurso,
nem estava preparado, nem minha intclliganeiaó tão grau-
de que pudesse fallar bem, nprosontar tudo o quo so^pódo
dizer em uma matoria que não ó do minha profissão, c íi
qual sou inteiramente alheio.

O recrutamento entro nó3 ú feito como sabemos; do or-
dinario não ha a menor escolha naquclles quo chamamos
paraoollioio das armas. Arrancados ás vozes de seus lares
ainda ao entrar na vida, ellcs vão servir em nossos exerci-
tos, onde não ha o menor cuidado em illustrar-lhes a monte.
So por ventura esses homens vêm com a alam bem formada

pelos exemplos, pela educação da familia, o pelo habito do
trabalho, perdem brevemente essas boas disposições; a vida
ociosa dos quartéis os leva para os vicios; de fôrma que um
homem saindo do exercito, depois de alguns annos do ser-
viço, é incapaz de se applicar a qualquer profissão, é um
ser inutilisudo no estado social. A pouca intelligencia quo
elles têm quando entrão para a profissão das ai mas, o pouco
cultivo que lovão, desapparece immediatamente com essa
nova profissão que toraíirão.

Q\ie tristes resultados n;io deixa essa obeliencia pas-
siva que RO pede do soldado? Prohibindo-se-lh. s o uso do
sua faculdade de pousar, tira-sc-lhes insensivelmente a in-
teiligehoia do bem e do mal. Dizei-mo, quaes são esses sol-
dados _do nosso exorcito capazes de julgar da justiça e dá
injustiça das guerras, nas quaes são os prilicipues aetores ?
Em matoria de concepção, de raciocínio, olles marchão de

par em par com esses terríveis instrumentos de destruição,
sobre os quaes se lê a mais brutal das inscripções : — Ultima
ralio regum. — Os hábitos quo lhes são iuoculados sufFo-
cão as disposições symnatlaicas do coração. Quando escravos,

quando curvados completamente áobediencia passiva, quan-
do chegados ao ponto de so esquecerem do uso das laculda-
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des superiores que distinguem o homem, matão sem emoção

e sem escrupulo, e dizem ter attingido á perfeição da pro-
fissão !

Uji Sb. Dkimgtibo , — Não apoiado.

O Sn. Viriato: —Ma entre nós militares que tendo-se

achado em occasiões auormaes, na campanha tem conserva-

do em toda a pureza os bons instinctos de suas almas ; mas

a regra gerai 6 a que vos apresento ; o bom sem illustração,

arrastado para uma vida nova, estranha certamente á es-

pecie humana, vida toda de agitação, vida sem o uso da
razão. 110 meio dos combates, nomeio da carnificina, tra-
bullinndo em um theiitro onde se diz que a destruição é ne-

cessaria,"que a destruição é a missão de todos, esse homem

não sahe certamente, faltando em geral, com os bons ins-

tinctos que levou quando entrou priva essa profissão.
Não quero com isto offender a nobre classe militar. Tácito,

elogiando Germânico, que era tido como um dos mais mo-

derados no pelejar, que >«a tido como homem de alma bem

formada, de mansuetude para os inimigos, dizia na mesma

occasião em que o elogiava, que elle mandou matar todos

os vellios em uma batalha contra os Marsas, e Cattes, as

mulheres e crianças, destruindo tudo....

O Sr. Ministro da Guerra dá um aparte.

O Sr. Viriato-.—Eu iallo em geral, não faço applicação ao

nossorexercito, antes pelo contrario tenho o dever d'j elo-

gia-lo. Nos últimos trabalhos que teve no Estado Oriental,

elle deu provas de que tinha uma educação digna de todo o

elogio; mas é uma excepção do que acabo de apresentar, é

unia excepção á regra geral. Fallo em these, não ha duvida

que os co tumes, os hábitos adquiridos na profissão das
armas devem influir e influem grandemente sobra o futuro;

essa profissão tem uma influencia nota\el na vida dos
homens...,

Um Sr. Deputado : — Aponte V. Ex. um facto de netos de
ferocidade praticados pelos nossos soldados.

O Sr. Vmiato : —Não apresento facto algum, porque não
tomo ora a cargo acçusar o exercito imperial; estou fallan-

doem geral, edigo que é um dos incenvenientos da força

permanente a desmoralisação de ura grande pessoal de nossa

sociedade. Não me podem negar isto....

Um Sn. Deputado:—Mas não tem applicação ao nosso

exercito.

O Sr. Virivto:—Porque não é possível ter applicação

jura o nosso exercito? O exercito brasileiro portou-se dessa

lórma no Sul, revelou talvez tão boas qualidades na victo-

ria, porque o povo brazileiro <5 naturalmente dócil, levado

ao bem, á brandura. Será sompre assim? A excepção mata

generalidade ?
Mas estes hábitos, que temos felizmente, não são tão for-

tes que jjossão influir na educação desses indivíduos que
vão viver vida nova cm nosso exercito, tão poderosamente

que venção todos os motivos que ahi têm para amarem o

mal.
Além dos inconvenientes moraes da conservação da for-

ÇT, permanente, ella occa«iona outros inconvenientes so-

ciacs, que em verdade são bem grandes.

O Sr. Brandão:—O nobre deputado reconheceu isto 110

presente anno.

O Sr. Viriato :—Não enxergue em mim palavras deop-

posição. Tenho muitas esperanças no gabinete actua_l._
As avultadas sommas que se despendem com o ministe-

rio da guerra podião ter applicação mais util ao paiz,
se seguisse o proposito de reduzirem a força permanente,
de crearem corpos de reserva, promptos e instruidos con-
yenientemente, para serem empregados nas occasiõesde crise.
Poderia todo esse capital ser applicado ao provimento das
mais urgentes necessidades do paiz, ao melhoramento da
nossa agricultura, á feitura de nossas obras publicas, á
construcção de estradas, á navegação a vapor, c ao melho-
ramento de nossas vias de communicação, para o desenvol-
vimento da riqueza do Brazil.

Que necessidade ha, senhores, de conservar com tamanho
dispendio uma força permanente como é proposta no

projecto ? Que precisão temos delia no estado de paz ein que
felizmente nos achamos, livres de lutas de partidos, e desas-
sombrados do temor de guerras estrangeiras? Que utilidade
se tira da conservação dessa força de luxo ?

O Sr. Peixoto : — Peça ao Sr. ministro da guerra que
mande retirar do Maranhão a força de linha que ali existe*

O Sr. Viriato : —Este aparte não tem applicação ao que
estou dizendo. Não me interrompa.

O Sr. Peixoto : — Querem todos augmento de força de
linha para a sua província; o nobre deputado, que pede a sua
reducção, deve principiar pela do Maranhão.

O Sr. Viriato : — Comparem os nobres deputados a des-

peza que se quer decretar com a nossa renda annua, e veráõ

que hu uma grande desproporção, e que não é razoável
que continuemos nella.

Por um lado esse dinheiro é subtrahido ás obras publicas,
ao progresso material e moral, por outro se apresentão
inconvenientes moraes e políticos. Fallando-vos assim, só
tenho por fim concorrer com meu fraco contingen-
te para o bem da causa publica. Eleito deputado pela
província do Maranhão, cumpre fazer quanto cabe em mi-
nlias forças para o seu beneficio, para a felicidade de ml-
nha patria. Os nobres deputados que me ouvem e me dão
apartes repetidos julgão ver em minhas palavras opposi-
ção ao gabinete actual. Declaro que se enganão, e por
uma vez assevero que não faço cpposição ao ministério.
Mas também não rne posso condemnar ú posição tal que
não me seja concedido expor o que penso a respeito de re-
formas que julgo urgentes e que reclama o estado de nossa
sociedade. (Apoiados.) k

O Sr. Barros Pimentil : — Vai muito bem, cumpre com
o seu dever do deputado.

O Sr. Peixoio: — Mas so não tivermos exercito, quem
defenderá o nosso litoral, as nossas fronteiras ? A lavoura ?
V. Ex. por certo não quererá...

O Sr. Viriato : — A somma votada para o exercito podia
ser muito diminuída. Mais del,528:000| são empregados nos
arsenaes e em armazéns de artigos bellicos ; é capital immo-
bilisado que poderia ser produetivamente consumido. Pois
não será possível, senhores, diminuir o exercito?

O Sr. Peixoto : — E não se diminue no projecto ?

O Sr. Viriato:—Será admissível que a nobre commis-
são não pudesse cortar ainda em o numero de força perma-
nente , e offerecer então um projecto que não soffresse a
mínima opposição? Não poderia o Sr. ministro da guerra
aconselhar á commissão que apresentasse menor força 110
trabalho que ora discutimos ?

O Sr. Peixoto : — O Sr. ministro já diminue 2,500
homens.

O Sr. Viriato :—Louvo o nobre ministro por ter pratica-
do assim ; porque é convicção minha que cora a força per-
manente votada gastamos sem necessidade uma parto das
rendas do Estado; porque sou da opinião daquellea que
pensão que os Estados não devem ter exercito permanente
tão elevado em tempo de paz, e que mais utilmente se podem
despender os dinheiros públicos que em mantê-lo por luxo...

O Sr. Cunha Mattos : —Que força julga proporcionada ás
necessidades?

O Sr. Viruto:—E este o meu modo de entender sobre a
matéria sujeitai o nobre deputado talvez pense melhor, e
desejarei muito ter occasião do ouvir a exposição de suas
idéas. Mas entretanto me permittirá a liberdade' de expen-
der as minhas convicções como puder.

^ 
O Sr. Ministro da Guerra : — Sómente praticão asBÍm os

Estados do Papa, que entretanto precisão de soldados es-
trangeiros.

O Sr. Viriato : — Não são unicamente os Estados do
Papa que procedem assim ; poderia mencionar outros exem-

pios, como o dos Estados-Unidoõ. Deixo de apresenta-los,

porque não actuarião no animo de V. Ex. para alcançar a
diminuição do nosso exercito permanente.

O Sr. Ministro da Guerra : — Já diminui.

O Sr. Viriato : — Então V. Ex. pensa, como cu, que se
deve diminuir....

O Sr. Ministro da Guerra :—Discordamos quanto ao limi-
te possível; admittindo o principio nao concordamos na
applicação.

O Sr. Viriato : — Todavia lembrarei a V. Ex. que entre
os Estados que adoptárão um corpo de reserva, com peque-
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na força permanente, éa Áustria , que a tem composta de

homens que ee vão exercitar cada anno por espaço de al-

guns meze3 no uso das armas.

O Sr. Ministro da Guerra : — Mas deixa de ter exercito

permanente ?

O Sr. Viriato : — Se o tem aclualmente tão elevado, o

nobre ministro sabe que circum stancias occorrêrão para

que isso houvesse lugar.

O Sr. Ministro i«a Guerra dá um aparte.

O Sr. Virivto : — Julga acaso V. Ex. que a dcspeza com

o exercito está em proporção ás rendas do império? A força

decretada no projecto pôde mui bem ser muito reduzida.

Se V. Ex. seguisse a minha opinião, quantos proveitos não
resultarião dahi para o paiz!

0 Sr. Peixoto dá um aparte.

O Sr. Viriato : — O que exige de mim o nobre deputado
seria um trabalho desmedido; a these está apresentada por
mim, a camara decidirá se os princípios que enuncio da tri-
buna são ou não susceptíveis de applicação.

Outro mal resultante da conservação da força permanente
é a perseguição que por efleito delia soffre a agricultura do

paiz....

Uma voz: — Acho que ainda é pouca.

O Sn. Viriato :—Não se attendendo ás necessidades agri-
colas, se distrahem de nossos campos muitos braços todos os
annos para o serviço do exercito, quando se devia ao con-
trario ver qual a proporção cm que se achão os pedidos do

gsverno com as populações, e caminhar em regra. Se algu ¦

mas provincias tí*m avançado um pouco nas vias de colonisa-

ção, ha outras que, em consequencia da exportação do es-
cravos, sem colonisação, estão em lastimosa situação, o ge-
mera sob o mais duro soffrimento.

Entre as províncias do norto mencionarei principalmente
a do Ceará, que muito padece por falta de braços , e que en-
tretanto é privada annualmcnte de muitos delles por meio
do recrutamento. O Ceará j á vai apresentando alguns pro-
duetos industriaes de exportação, e importantes ; e agora,

que tem mudado a sua fôrma de trabalho , que tem a espe-
rança de competir com outras na producção, soffre para isso
os obstáculos produzidos pelo governo, além da luta do com-

Íietencia 
em outros mercados. Este progresso <5 atacado de

rents pelo recrutamento, que llie rouba os braços! Não me-
nor mal soffrem a Parahyba e o Maranhão.

Esta ultima província, que me fez a honra dc nomear seu
representante, está opprimida por soffrimentos ainda maio-
res._ Eta rica , a sua producção era avultada, o exportava
muito para a Europa. Mas actualmente, por causas que no
momento não d«cjo apreciar, que mecausão profunda má-

goa, a sua agricultura não dá as vantagens de uutr'ora. Os
lavradorss, desanimados por falta de braços , têm entendido

que os capitaes empregados em estabelecimentos ruraes,

que definhSo, não dão lucro sudiciente, e então se decidem
a vender os seus escravos. Assim , morre ali a agricultura
com rapidez assustadora.

Entretanto todos os annos a província do Maranhão man-
da o grando imposto de sangue....

Uma vo/.:—E que applicação têm os capitaes proveuien-
tes da venda dos escravos. ?

O Sr Viriato :—Tenho lá que serão convenientemente
applicados; mas todos sabem que em paizes novos, como o
nosso, acontece um phenomeno industrial em virtude do
qual os capitaes são inactivos quando se distrahem de vc-
lhas applicações, e por algum tempo não sabem ao que se
devem applicar de novo. Dessa hesitação tem resultado a
crise aetual e as suas tristes conseqüências.

Dir-sa-ha que já se começa a emprehender a colonisação

para o Maranhão ; mas emquanto não chega ao ponto do-
sejado aquella província tem de soffrer muito.

Tratemos de diminuir a força permanente; assim se atte-
nuará parte do mal que estamos soffrendo...

O Sr. Peixoto : —Tem-se diminuído quanto é possível na
actualidade.

O Sr. Viriato:—Concluindo o topico de meu discurso

que diz respeito á reducção da força permanente, accrescen-
tarei sobre esta matéria mais algumas breves observações.

Com a reducção que proponho, com a economia annua
que delia resultaria, com o produeto da venda da maior

TOUO III.

parte dos immoveis fl de material de guerra, o Brazil cm
poucos annos diminuiria sua divida publica, crearia uma
infinidade de estabelecimentos úteis, de instituiçSos mora-
lisadoras, dand» assim trabalho, instrucção e bons hábitos
a um sem numero de infelizes, que lutào sem cessar no
vai-vem das agonias da fome, & embriaguez do deboche o
aos furores da desespcraçâo. (Apoiados.)

Meu discurso levou-me a fauar sobro o recrutamento ; «5
mister que neste ponto me domore e mo occupe com clle por
mais algum tempo.

Apresentei uma sombra do que ó o recrutamento entre
nós; mas esta caçada humana vai muito além ; é um qua-dro de negras côros aquelle que sempre so apresenta a nos -
sos olhos quando observamos as perseguições que soffre
uma certa elasso da nossa sociedade. (Apoiados.)

Nem eu vos posso minorar o horrendum desse quadro, nãa
posso enriquecê-lo com uma só côr suave o bella, que lho
minore a negrura, porque não as tenho em minha palheta.
Tudq quanto ha de doloroso, tudo quanto ha de horrível
cm um paiz de escravos, se pôde applicar entre nós á época
do recrutamento. (Apoiados.)

E' mister fazer cessar esse estado de cousas. O nos30
honrado collega pela provincia de S. Paulo nos disse com
sua voz eloqüente que chegamos a uma época feliz, época de
melhoramentos o de reformas. Itepito agora o mesmo ; mas
nao deixemos passar a occasião, não desanimemos. Façamos
oom que essa lei barbara do recrutamento seja reformada
(apoiados); façamos desapparecer esse ukase de perseguiçãosobre uma classe importante do nossa sociedade. (Apoiados.)\ ivendo acima dessa classe, longe delia, nos esquecemos
do observar esse viver triste e perseguido, que é um protes-
to vivo contra nossas palavras de liberdade da tribuna e da
imprensa. Dizem que 6omos um povo livre, e uma grande
porção de Brazileiros geme sob a vara de ferro do despotis-
mo o mais bárbaro, igual ou peior áquelle que so (Trem os
escravos da gleba.

Baixemos os olhos, observemos. Nas épocas lamentosas
de recrutamento sabem os caçadores de homens de todos
os pontos do império com ordens energicas para prender,
para completar a todo o custo o numero votado. Todos
mandão então, desde o delegado de policia, desde o capitão
do porto, até os soldados de policia e de marinha. Homens
laboriosos o honestos, em quem se fundavão as esperanças
todas dos velhos pais, e outros, únicos sustentaculos de nu-
merosas famílias, são arrancados dos braços doe seus porentre as lagrimas e as violências, amarrados, e levados
como escravos 

çara o exercito, ou melhormente para os ar-
raiaes da escravidão, onde não ha vontade, ondeé ordenada
n obediencia passiva....

O Sr. Silveira Lodo :—Onde o castigo é bárbaro.
O Sr. Viriato :— .... onde, como bom diz o nobre depu-

tado, o castigo é barbaro (apoiados), onde soffrem come
escravos. (Apoiados.)

O Sr. Peixoto :—Não apoiado.

O Sn. Viriato:—Devo dizer tudo quanto sinto, e não
tenho receio que algum membro do exercito venha dizer que
quero amesquinhur o mesmo exercito ; ao contrario , pm-tando-vos os males resultantes dessa fôrma de recruta-
meuto, sou o primeiro u elogiar o nosso exercito. Nosso
povo é de tão boa indole, que, apezarde ser levado as3im
para aprolissão das armas, o de'ser tratado ahi como um
povo escravo, não perde os sentimentos nobres que vão ató
revelar-se mesmo fóra do nosso paiz mui distinetamente
como ainda ha pouco aconteceu. (Muitos apoiados.) 

'

Faço pois ao nosso exercito os devidos elogios; mas iul<»o
do meu dever descobrir o véo que, não muito espesso cobre
essas feridas ; mostra-las uma por uma e pedir uma'refor-
ma para a lei do recrutamento, pedir o fim de taes perse-
guições. (Apoiados.) 1

Se o honrado ministro da guerra fizer uma reforma no
recrutamento, se acabar com esse estylo em que nos acha-
mos, fará ao paiz um serviço que o tornará immortal em
nossa historia política, um serviço que lhe dará grande glo-
ria. (Apoiados.) Espero que S.Ex. faça esse serviço ao seu paiz£
Estamos em uma época de conciliação e de concordia, de
calma e de paz ; época mui feliz para um ministro que de-
sejar cumprir com os seus deveres sem considerações mes-

quinhas ; e por isso nada tem que receiar.
Toda a vez que o nobre ministro quizor proceder a refor-

mas como essa, púde contar com meu voto e com o da ca-
mara. Parece-me que posso avançar isto. (Apoiados.)

13
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O Sn. Rodmgües dos Santos :rO nobre ministro tem um

bellissimo trabalho a esse respeito.

O Sr. Dantas : —Estou esperando pelo parecer da com-

missão.

O Sr. Ministro i>a Guerra : - Fazer uma boa lei è fácil;

jLa execução é que esta a dificuldade.

O Sr. Viriato : — Sei quo 6 difficil a execução de qual-

ouer lei sobre esta matéria, ainda que seja boa ; mas o pro-

m-esso quo levamos, nosso estado de melhoramento moral

sempre crescente irá pouco a pouco facilitando a execução

dessa lei, e a levará a um complemento feliz para o paiz.

Apresentemos a lei, adoptemo-la; sua execução será a prin-

cipio defeituosa, porém depois, com o correr àojtmrn

mui brevemente talvez, essa lei ha de ser executada do

modo o mais satisfactono. (Muito* apoiados.)

Depois do recrutamento, depois do serviço que prestao

esses homens levados forçadamente para as arma^ pMa

u'ra nroâssão que não escolherão, oque faz o governo

qúancfo lhes dá baixa, quando os dispensa do serviço do

exercito'Acaso lhes dá alguma compeusaçao que descul-

pe um pouco os horrores produzidos pelo recrutamento ?
1 

Não, Senhores, esses homens suo abandonados com bar-

baridado (apoiados); 
sahem elles de suas fa™dlas

instinetos de ordem, com os hábitos do trabalho, ás vezes

com a alma cheia dessas nobres emoções da mocidade que

nos enfeitão a vida, e voltão sem profissão, com a alma

estragada, descrentes de tudo, sem um meio de vida, sem

um recurso sequer para seus velhos dias_. [Apoiados, muito

lem ) Não pôde haver mais triste condição, nao pôde havei

procedimento que mais nos mova a dar remedip a esse esta-

do de cousas do que aquelle que acabo de P™tar' .53^
mente, não com todas as cores que elle requer. (Apoiados.)

Não temos asylos de inválidos. Em todos os Estados cultos

da Europa existem desses estabelecimentos que recebem o

invalido, a quom lhe dá o pão da vida até seus últimos dias:

entre nós não ha isso; elles vão viver da caridade publica,

ou ando não morrem nas agonias da miséria. (Apoiados.)

Temos um dever rigoroso, senhores, de crear esses asylos;

6 um crime de lesa-humanidade não os ter já creado.

(Apoiados.) Como obrigar a servirem no exercito esses lio-

mens a quem arrancamos de profissões placidas, lucrativas,

a quem arrancamos das affeições suaves, creadoras, do estado

de família,com tanta barbaridade; edepois abandona-los sem

profissão, sem meios de vida, sem cousa alguma que possa

dar-lhes o pão para o fim de sua existência e quando elles

mais precisão? Quem não dirá que procedemos como um

novo de barbaros? . ,
Em algumas nações, além dos asylos de inválidos, lia ou-

tras crcações de grande utilidade para o exercito e para o

progresso do paiz. As colomas agrícolas dos Estados da

AUemanha têm por iim receber aquelles qne deixao a pro-

fissão das armas. E' um nobre destino dadoa seus mvali-

doé, e que honra essa nação! Essas colomas agrico as,

pensamento de um liomem summamente philantropico, de

um homem creador e que immortalisou seu nome, tem

PrNós 
que°precisames de braços para a agricultura; nós que

precisamos melhorar nossos meios de producçao, podemos
' 

imitar a Allemanlia, podemos estabelecer pelo império colo-

nias agrícolas que não sejão sómente asylo para os inválidos

do exercito, que concorrão também para o progresso da tór-

ma do trabalho, que sejão escolas agrícolas ondeseensi-

aom os meios deperíeição dos instrumentos de trabalho.

Quando vos fallo nestes melhoramentos, nestas bellas

cousas quo desejo para meu paiz, nao vos fallo sem fé nem

esperança. Temos o actual gabinete, cheio de força, de von-

taae, navegando em mar bonançoso, ao qual nao c ciado ar-

recoiar-se de não approvação das reformas que apresentar.

Neste gabinete ha homens talentosos, homens que já, têm

dado provas de serem bons servidores do Estado. E' por isso,

por conhecer estes homens, que vos fallo assim com a_ alma

cheia de esperança, que me arriscoa dizer-vos da tribuna

tanto, e com fé de ver germinar muito de meu extraordina-

rio esforço. _ .
Se a esperança nao me alentasse , se eu nao visse_ quo

essas palavras minhas , fracas como soem ser, produzinão

reformas como estas de que tenho fallado, nem a minha

voz seria ouvida , nem mesmo eu teria animo de fallar-vos,

senhores. Tocarei em mais alguns pontos do projecto em

discussão. . ,
Pelo que respeita ao engajamento , julgo ser grande o
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tempo de serviço marcado para os que se quij.essem engajai
no exercito ; e o julgo assim ,_ porque vejo que ainda o pre-
mio não faz com que os Biazileiros se dediquem volunta-
riamente á profissão das armas.

Se se diminuísse o tempo para os engajados, ainda mesmo

que não se elevasse o prêmio do engajameuto., tenho fé que
muitos Brazileirós se apresentarião a servirem 110 exercito
voluntariamente, e que assim dispensaríamos muita somma
de violência produzida pelo recrutamento para o comple-
mento da força permanente.

Pedia, pois, ao honrado ministro da guerra, que, se pen-
sasse como eu, diminuisse esse tempo, fixasse um prazo
menor de 8 e do 6 annos, como é actualmente.

Qual a razão de não apparecer voluntariamente o*pessoal

preciso para o exercito'! Penso que é aquella que acabo de
indicar. Se se diminuísse, por exemplo, a quatro annos o
tempo para os engajados, mujto maior numero de homens
concorrerião para u profissão das armas.

Pede-se a conservação da força permanente no pó em que
a apresenta o projecto, quer-se um pessoal bom para o exer-
cito,^ exige-se essa força como um sustentaculo da ordem

publica, como uma garantia para o exterior, e entretanto,
senhores, deixa-se o exercito sem o alimento moral I A
sorte do soldado i laitimosa ; ao passo que a sua alma se
estraga pela ociosidade dos quartéis, e pelos serviços pio-
prios da profissão, não são creadas escolas que cultivem o
entendimento dos que se votão a um encargo tão pesado!

O Sr,. Df.lpiiino de Almeida : — A província de Mato-
Grosso resente-se muito dessa necessidade.

O Sr. Viriato : — A educação, a instrucção, a disoipli-
na do exercito, tomão evidentemente no século actual maior
importancia que no passado. E se em todos os tempos a
educação geral, que faz o liomem, que o completa, deve ir
adiante da instrucção especial, esta verdade é mais visível,
mais importante, nos dias de civilisação como os que correm

para nós. Não nos appliquemos só em fazer o soldado, pro-
curemos também fazer o homem, aperfeiçoar-lhe a alma.

Quando todos os elementos desorganisadores dos bons
costumes e dos bons hábitos actuão, e actuão fortemente
entre os liomeus de armas, não applicamos os remédios para
sustentar essas almas inexperientes no caminho da ordem
e da rectidão que lhes têm ensinado seus pais.

Peço ao honrado ministro da guerra que attenda para isto
com toda a attenção. Seria bemquisto do exercito, teria boa
nomeafy....

O Sr. Peixoto : — Essas escolas existem èm quasi todos
os corpos.

O Sr. Viriato: —Lembro-me 
que existem sóemalgu-

mas partes, por exemplo, no Rio Grande do Sul e aqui no
Rio deJaneiro. Eu fallode um systema mais vasto, desse que
seguem os paizes cultos, e que aconselho que se adopte entre
nós, fallo dessa instrucção que acompanha os corpos em
toda a parte, fallo dessa3 escolas moveis (seja-mo-permittido
assim denomina-las).

A instrucção melhoj-a a alma do soldado, dá-lho a força

precisa para resistir á,s tentações do vicio.
O nobre deputado diz que essas escolas já estão estabe-

lecidas em quasi todos os corpos, mas é isso novidade para
mim e para muitos. Estarão estabelecidas em projectos do
lei, onde o pensamento não está realisado ?

O Sr. Peixoto : —¦ Uma providencia destas não so pôde
tomar de chofre para todos os corpos.

0 Sr. Viriato:—Nem eu digo quo seja feita de chofre
a reforma que indico; apenas apresento na tribuna uma
idéa quo creio que não pôde soffrer contestação séria de

parto alguma.
Não é novo o que agora vou dizer-vos, senhores, àeerca da

nossa legislação penal militar. Todos os annos se levantão na
tribuna eloqüentes vozes pedindo a reforma dessa legislação,,

e até hoje se tem clamado no deserto, até hoje as provi-
dencias dadas não passão de nomeações de certas commis-

soes para reverem o codigo penal militar, e dellas não temos
colhido nenhum resultado.

Nem se diga que podemos esperar mais algum tempo para
curarmos esse mal. Não, senhores, não podem83 esperar

I um só momento. E'tal a legislação penal militar existente,
i que os tribuilaes se tomão árbitros soberanos na imposição

| das penas!
! Bem compreheudeis como é triste a condição do cidadão

j quando os tribunaes são árbitros na imposição das panas,
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quando elles por sua vontade única, pelos votos dos seus
membros, moderão as penas comparando-as com a gravi-
dade dos delictos, e não se cingem á letra da lei. E' deagra-

çadamente este o caso em que estamos. Se os tribunaes mi-

litares entre nós fizessem também rigorosa e severa npplica-

ção das penas estabelecidas no codigo respectivo, terião pra-
ticado iniquidades e barbaridades que são de outras <''po-

cas e não do século actual cm plena civilisação. (Apoiados.)
A organisação dos tribunaes para os julgamentos dos

militares, os lugares em que estão collocados esses tribu-

naes, com espantosas distancias que difiicultão os recursos,

são outros tantos males para o paiz.
O honrado deputado por Mato Grosso, que me tem dado

alguns apartes, deve reconhecer comigo que é triste n con-
dição do militar condemnado na sua província interpondo
recurso para o conselho supremo militar collocado no Rio
de Janeiro.

O Sit. Peixoto : —Apoiado ; porque ainda quando seja
absolvido tem soffrido pelo meuos a pena de prisão por
um anno.

O Sr. Viriato : —Um 
presidente de provincia em Mato-

Grosso tem um poder illimitado sobre os militares ; pôde
mandar metter em conselho de guerra um militar innocen-
te, livre de culpa, honesto c honrado ; e podendo defender-
se e alcançar ser absolvido tem-se perseguido sempre ao ci -

dadão impunemente, porque tem elle de soffrer uma prisão
cujo termo elle não pôde saber, em quanto não é reconheci-
da a sua innocencia ; e essa prisão não pôde ser por tempo
menor de um anno.

O Sr. Peixoto : — E* a verdade.

O Sr. Viriato :— E' istó um mal muito grave que soíTre
esta importante classe de cidadãos, e portanto muito e mui-
to urgente se torna uma reforma no codigo penal militar e
nos seus tribunaes. (Apoiados.)

O honrado ministro deverá ter pensado nisto ; a sua alta
intelligencia, sj. sua longa pratica, a sua boa vontade de
servir ao paiz, lhe terá já apontado a reforma a fazer neste
ramo do serviço publico, e confio que brevemento nós a te-
remos; quando se lembrar de reformar os tribunaes
militares e o codigo penal, não se esqueça de abolir com-

pletamente a pena corporea para o exercito. (Apoiados.)
Fallando do recrutamento eu vos disse, senhores, ama-

neira por que «lie é feito entre nós, apontei-vos o estado las-
íimoso a que ó levado o cidadão que vai servir forçadamente
no exercito; não vos fallei então no que ha de mais horroroso,
e que nos envergonha na actualidade, no castigo corporeo.
Achei melhor reservai isso para quaiído vos (aliasse
do codigo das penas, dos julgamentos militares. Não quiz
carregar mais a descripção que então vos íiz dessa caçada
de homens, por demais carregada já.

Como podemos ter um exercito cheio do brios, qHando
existe ainda entre nós o castigo corporeo? Não é pre-
ciso, senhores, grande valor, iiem grande força de animo

para proceder a esta reforma; o paiz acha-se preparado
para ella; a abolição do castigo corporeo ha de ser muito
bem aceita, o o honrado ministro da guerra não encon-
trará diíiiculdade.

O Sr. Mlmstro da Guerra dá um aparte.

O Sr. Viriato: — Comprehendo bem quo V. Ex. preci-
saríi de muita meditaçãb para chegar a descobrir um meio
de substituir a pena corporea por outra efficaz, mas nuo ó
impossível chegar a este desideratum. Experimentemo-lo,
senhores, e a experiencia, que é sempre a nossa grande
mestra, nos levará a uma reforma digna dc nós, digna do
século em que vivemos. (Apoiados.)

Ainda podia dizer muita cousa sobre outros pontos, mas
acho-me fatigado, tenho receio de cansar a caraara, tenho
receio mesmo de não preencher o meu fim...

Um. Sr. Deputado : •*- Preenche-o perfeitamente.

O Sr. Viriato : —.... 
por não ser esta a matéria de mi-

ilha profissão...

Um Sr. Deputado : — V. Ex. tem fallado nella com co-
nhecimento do causa, como profissional.

O Sr. Viriato : — Findarei pois aqui_ o meu discurso,
mas antes de fazê-lo não quero deixar de dizer alguma cousa
Acerca da guarda nacional.

Pela maneira por que existe a guarda nacional entre nós,
torna-se ella um verdadeiro obstáculo para o desenvolvi-

mento de todas as nossas forças, até da nossa industria. O

serviço pesado da guarda nacional arreda os poucos brados

que temos do applicações úteis ao paiz. O defeito da lei

respectiva ó dar poder immenso, principalmente em certas

eventualidades, como em ca30 do guerra, aos superiores

para com os soldados. Precisa a lei de uma prompta re-

forma....

Um Sr. Deputado: — Mas so o exercito não chega para
o serviço, o que quer o nobre deputado?

O Sr. Virivto : — O que tenho dito responde bem a este

aparte do nobre deputado ; comporemos um pouco o serviço

pesado que se exige do cidadão guarda nacional em relação
á industria, & prolissão desses homens. Os que se applicão

á agricultura são ás vezes distrahidos das plantações que
não soffrem demora, porque ellas dependem das estações ;
as autoridades do interior julgão que podem dispor de um

cidadão para tudo, até para levar ofiicios para lugares lon-

ginquos, sem attender ao trabalho de sua subsistência a que
se applica esse cidadão, sem attender a outras considera-

çÕes ; ellas dispõem da guarda nacional como o official mi-

fitar dispõe do seldado de linha ; são os guardas arran-

cados do seu trabalho, sofTrem perseguição, e sofTrem penas
ás vezes sem formula de processo. Para que militarisar

dest'arte a guarda civica ?
Este pequeno esboço que vos faço do que se soíFre com as

leis actuaes da guarda nacional ó bastante para vos dar a
medida total do boffrimento, é bastante para vos levar a pe-
dir comigo, unindo á rainha fraca voz outras mais eloquen-
tes, a reforma de que a lei organica carece. Essas persegui-

ções, esse obstáculo ao desenvolvimento da riqueza publica,
esse esquecimento das garantias itidividuaes, não ticão só
nos sertões de nossas províncias ; mesmo nas capitães tudo
isso so revela.

Um Sr. Deputado :—Perdôe-mo V. Ex., como, sem aug-
mentaro exercito, remediar este mal?

Outro Sr. Deputado dá um aparte.

0 Sn. Viriato : — Não estou senão fallando Acerca da ac-
tualidade, não estou propondo a reforma da lei da guarda
nacional; cumpro com o meu dever apresentando os males

que vejo no meu paiz ; cumpro com o meu dever reunindo

minha fraca voz a outras mais eloqüentes qne pedem a re-

forma immediata para estas cousas, para acabar com esses

males. Isto nSoó fazer opposiçâo ao gabinete actual; ó, re-

pito, cumprir comas funeções do deputado (apoiados), i cum-

prir um grande dever. Os honrados deputados me virão na

tribuna defendendo os projfectos apresentados pelo gabinete
actual, defendendo-os com a mesma força com que ora de-
fendo meus princípios ; as idóas que apresento para conse-

guir a reforma que indico, quando os tiver como beneticos

para meu paiz. Tenho concluído. (Muito bem.)

(0 orador é comprimeníado por alguns Srs. deputados.)

O Sn. Gomes de Souza : — Pedi a palavra, Sr. presidente,
contra o projecto de fixação de forças de terra, porque elle

encerra implicitamente algumas disposições que são contra

a liberdade e segurança do imporio. «

Parecerá á primeira vista singular que um projecto tão

simples como este possa conter disposições desta natureza;

todavia, quando cuidadosamente examinado, vor-so-ha que
não ha exageração alguma no gue 

acabo dc dizer. E 
para

que melhor se possa apreciar isto, vou entrar em algu-

mas considerações sobre a natureza da força armada, con-

siderações que tomarei tão breves quanto fôr possível,

por se acliar a hora já adiantada, por estar talvez a camarn,

já fatigada, e pela abundancia das matérias de que tenho

de tratar.
O poder executivo, tendo sido encarregado pela natureza

das cousas de fai.er a paz o a guerra, e do defender o império

da invasão estrangeira, devia necessariamente ter a seu cargo

a direcção da força armada.

Mas essa prerogativa sendo immensa, e podendo 
trazer

comsigo a destruição completa da liberdade, unia nação li-

vre como a nossa não poaerin deixar immediata mente de

tomar precauções contra os abusos que dahi poderião re-

saltar. Foi com e Afeito o que ella fez, encarregando a assem-

bléa geral de marcar cada anno não sómente o numero-do

praças que ella julgar conveniente existir, porém dc mais.»

na lei do orçamento, as despezas que o governo 6 autoi isado

a fazer com as mesmas praças. ,
Ora, como não se pôde fazer a guerra sem dinheiro, e
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como ura exercito não se pôde mover, mesmo no interior do

paiz, sem grandes despeza3, resulta que Hão somente o pes-
soai do exercito, como os seus movimentos, são determina-
dos pelas camaras, isto é, pela nação inteira.

Não párão aqui as precauções que as nossa3 leis tomárão

para evitar os abusos que o poder executivo poderia fazer da
força armada.

Bem que pelas 
leis que eu acabo de citar , se sub-entenda

quo o exercito seja annualmente dissolvido e reconstituído

pela assembléa geral, todavia, como essa dissolução não
é effectiva, e que tenhamos necessidade do conservar ao
menos um núcleo de exercito nas nossas costas e fronteiras

para defender-nos da invasão estrangeira, a nação tomou
ainda outras precauções afim de evitar os abusos que o poder
executivo poderia fazer da força armada.

Para defender-se de um exercito, ella creou outro exercito

(os guardas nacionaes); mas ao mesmo tempo, por um meca-
nismo admirável e sabiamente combinado, ella legislou de
maneira a tornar impossível a esse exercito, ou reunir-se ao

primeiro, ou ser iniluenciado de uma maneira qualquer

paio poder executivo.
Esse exercito é o das guardas nacionaes. Eu vou entrar

em algumas considerações a respeito, não tanto por ter em

vista a organisação que convém dar-lhes, como para que se

veja qual <5 o espirito das nossas leis relativamente á natu-

reza e organisação da força armada.
Primeiramente eu noto que o art. 1° do tit. 1° da lei de

118 de Agosto de 1831, que creou os guardas nacionaes, di-
'zendo 

que « As guardas nacionaes são creadas para de-
fender a constituição, a liberdade, independencia e integri-
dade do império ; para manter a obedieneia ás leis, conser-
var ou restabelecer a ordem e a tranquillidade publica, e
auxiliar o exercito de linha na defesa das fionteiras e cos-
tas >; confirmando o que eu disse mais acima, mostra já
o primeiro meio de que as nossas leis se servem para neu-
tralisar os abusos que o poder executivo poderia fazer da
direcção completa da força armada. A força armada então,
emquanto commandada pelo poder executivo, não existe
senão nas fronteiras, ou para defender o império de qual-
quer invasão estrangeira, ou para ir fazer a guerra frtra
do mesmo império, podendo assim íahir para fóra, porém
jámais entrar.

Isto não tem sido jámais executado. A força de linha tem
sempre estado no interior do império. Entretanto, por uma
razão que darei mais tarde, isto não tem tido inconveniente
algum ; devo mesmo dizer que cila nos tem prestado grau-
des serviços, suffòcado revoltas que se têm dado ora nesta
ora naquella província ; também se fallo nisto ó para mos-
trar o espirito geral das nossas instituições relativamente
ú força armada ; espirito que se vará ainda melhor pelas
breves considerações em que vou entrar sobre a organisação
das guardas nacionaes.

Formados pela massa geral da nação, por homens que-
são alternativamente soldados e cidadãos, formados pela
massa geral da nação, é claro quo elles não podem ter In-
teresse em atacar a nação. Além disso, comman<lados por
chefes que t>ão de sua própria nomeação (quasi todos pela
lei antiga, que eu quero especialmente examinar por ter
sido feita nos tempos em que a assembléa geral, gozando de
todas as suas preregativas, e de nenhuma fôrma iníluen-
ciada pelo governo, formava leis que representa vão as verda-
deiras idéas do paiz), e que chefes lioje tornão-se amanhãa
soldados, elles não podem jAmais ter aquelle espirito de
obedieneia passiva que é o caracter da força armada regu-
lar; e como além disso elles não dependem do poder execu-
tivo, elle3 não tirão alguma tendencia em deixarem-se go-
vernar por esse poder.

Essas garantias não forão ainda reputadas sufficientes. A
lei ordenou que a creação dos guardas nacionaes teria lugar

por municípios, eapresentou uma serie de artigos tendentes
a tornar eífectiva essa medida separando cuidadosamente
a guarda nacional de cada município da do município vi-
zinho. Ella ordenou demais que esses guardas estejão sempre
subordinados ás autoridades civis ou judiciarias, e não

possão, senão debaixo de certas e determinadas condições,

passar a ser commandados por autoridade militar à requi-
sição da autoridade civil competente.

A lei entra depois em uma serie de disposições tenden-
tes ora a destruir os abusos que os guardas nacionaes po-
derião commetter, permittindo ao governo de os dissolver

parcialmente e por tempo limitado, não lhes permittindo
tomarem deliberação alguma sobre negocios políticos, ora

neutralisando os abusos que d poder civil e judiciário pode»
ria fazer, marcando os limites de sua acção ; ella toma em
Bumma precauções sobre os abusos que os chefes, apezar de
temporários, poderião fazer, ordenando que elles não pos-
são reunir seus soldados sem ordem por escripto da auto-
ridade civil competente, ordem que deve ser lida perante os
mesmos soldados.

Desta maneira resolveu-se o problema de crear um exer-
cito para nos defender do outro exercito, licando ao mesmo
tempo a nação livre dos mais inconvenientes que pode-
rião resultar deste segundo exercito, o qual por modo ne-
nhum poderá combinar-se com outro exercito, ou obedecer
á influenciado um poder qualquer. Eudis3e mais acima que
a tropa de linha, em contrario ao pensamento que presidio
a sua formação, residindo no interior do império, não tem
tido ao menos até hoie os inconvenientes que se podião es-
perar de um tal estado de cousas.

^ Isto provém de que distribuida entre differentes provin-
cias, elía tem estado completamente separada uma da outra,
sem communicação entre si, e commandada sempre por
autoridades civis amoviveis, a saber : os presidentes de pro-
viucias e o ministro da guerra. Vejamos agora o estado
actual das cousas. O Sr. ex-ministro da guerra separou os
commandantes das armas dos presidentes das províncias, e
creou autoridades militares que elle chama assistentes do
ajudante-general, naquellas províncias que não havião com-
mandantes de armas, e tornou tanto esses como outros

(que têm funeções analogas) independentes dos respectivos

presidentês, e em communicação directa com o chefe da
repartição do ajudante general que elle creou na côrte.

O nobie ex-ministro não disse que os assistentes de aju-
dante-general e commandantes de armas devessem ser inde-

pendentes dos presidentes de províncias ; todavia estabeleceu
as cousas por maneira a tornar esta dependencia completa-
mente illusoria. Com effeito diz o decreto de creação da repar-
tição do ajudante-general que se corresp inderíiõ comple-
tamente com o ajudante-general em tudo quanto for relativo
i economia e disciplina do exercito; esta correspondência
devendo no entretanto ser mostrada aos presidentes d^s
províncias, para que elles fação depois ao governo sobre
ella as reflexões que julgarem convenientes.

Não ha ninguém que não veja immediatamente os in-
convenientes que pod<*m resultar de uma tal distribuição da
força armada, distribuição totalmente differente daquella

que até aqui tinha existido. Os assistentes ou commandan-
tes das armas, ligados com o ajudante-general pelo espi-
íito de obedieneia, poderosíssimo na classe militar, e por
dependerem totalmente delle, quer pelo lado de suas pro-
moções , quer pelo lado de saas aceusações, que podem
ser intentadas contra elles, estarão sempre dispostos
em caso de conflieto a menoscabar as ordens dos presiden-
tes e a seguirem unicamente as do ajudante-general. O
exercito inteiro está nas mãos de um só homem resi-
dente aqui na côrte, o qual sendo uma simples auto-
ridade militar permanente terá occasião de disciplinar
todo o exercito á sua maneira, e entãoaum grito partido da
côrte o império todo sa porá em armas.

Uma voz:—E' um dos resultados do excesso de centra-
lisação.

O Sn. Gonns »e Souza:—E um do3 peiores que lia.
Antigamente as promoções erão fi-itas por uma com-

missão de promoção formada especialmente de officiacs-ge-
neraes reformados. Havião também nas províncias juntas
de justiça encarregadas de tomar conhecimento dos crimes
dos militares. Ifor estas duas ordens de conselho, uma para
remunerar e outra para punir, havia um tal ou qual poder
judicial no corpo do exercito. Hoje porém tudo isto des-
appareceu, tudo converge para a côrte, e á requisição do
ajudante-general é qualquer militar mettido em prisão.
1 udo depende delle, nomeações, promoções, aceusações e
demissões.

O ministro da guerra faz sómcnte o quo o ajudante-ge-

neral lhe diz, porque de tudo toma conhecimento por in-
termedio delle. Ora, é bem claro quo este não apresentara

ao ministro senão aquillo que lhe convier e que não fôr
contrario á sua administração. O ministro não poderá en-
tão, a querer ter informações exactas, senão recorrer ao
systema de espionagem, e isto sómente para conservar ou
demittir o ajudante-general. Não posso deixar de notar uma
antithesis completa entre o espirito desta creação e •
da nossa organisação política. Emquanto aqui o chefe do
Estado só pôde fazer o bem, ali, do um certo modo, o chefe
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da repartição da guerra, velando sómente, sómente espian-
do, aiim de poder aemittir, parece, de certo modo, que sô
tem a seu cargo fazer mal.

Senhores, á vista disto a que se reduz um ministro da

guerra? Todo o exercito lhe é tirado das mãos; elle só fica
com o arsenal de guerra c a escola militar; e como o arsenal
de guerra serve para o abastecimento do exercito, resulta

que o ministro da guerra nas suas poucas attribuiçòes
tem ainda a ser vir ao ajudante-general. A que se re luz en-
tão o ministro da guerra? A posição do chefe da constituição
de Sieyè», que não fazendo nada por si, sómente íiscalisava
a concufcta dos dous cônsules que faziSo tudo ; fica redu-
zida a un cochon à fengraisde si.r millions.

As cousas não podem continuar convenientemente neste
estado ; nem voto para que se dê 16,000 homens ao governo,
para estar assim ameaçada a liberdade do paiz. Portanto
hei de offereeer algumas emendas. Por uma dellas propo-
nlio que a correspondência dos assistentes nas províncias
com o ajudante general seja pelas mãos do ministro da guer-
ra e pelas dos presidentes das respectivas províncias ; por
outra, não será o ajudai ti general encarregado das promo-
ções ; por outra, será permittido aos presidentes suspender
os assistentes do ajudante-general, quando o julgarem con-
veniente, participando logo ao ministro da guerra para pro-
videnciar a respeito. Estas emendas mandarei á mesa quan-
do concluir o meu discurso.

Os inconvenientes resultantes da nova reforma não são
sómente estes; houve um grande dispendio de dinheiro,
cousa em que muito ge deve reparar, principalmente quando
a nossq agricultura está morrendo. Dessas despesas alga-
mas são justas, porque em verdade os officiaesdo exercito
erào muito mal pages e não podião subsistir com os ven-
cimentos que lhes esta vão marcados. Não censuro pois o
dispendio nesta parte, bem que melhor seria que elle tivesse
sido decretado pela camara de que pelo ministro da guerra.
Lias ha motivo para espanto nessa despeza do 160:000$
com a reorganisação do corpo de saúde. Que necessidade do
se gastar tanto dinheiro com esse corpo, quando ha tantos
negocios urgentes, aos quaes cumpre acudir?

O corpo de saúde, como estava, ia satisfazendo ao ser-
viço ; quando porém não satisfizesse bastava accrescentar
mais alguma enusa, e nãq um pessoal immcnso, acompu-
nhado de rendimentos consideráveis.

Km geral o ex ministro da guerra não attendeu nada ao
principio da economia, e ás leis que governão os salários.
Por exemplo, marcou ao »j udante-general ordenado desme-
surado ; só a gratificação é de 400*i mensaes, superior aos
vencimentos dos mais altos funccionarios públicos. Tem
além disto cavalga duras, etapes e trinta mil cousas, que
elevâo os seus vencimpnfos a 17:000$, o que ó excessivo,
tanto mais quanto um ministro de estado não tem mais do
12:000$. tanto mais que não temos muito dinheiro, o ha
necessidade de fragmentar os ordenados de diversos emprega-
dos, sobretudo dos membros do poder judiciário. (Apoiados.)

O Sr.. Augusto de Oliveira : — E ji forüo augmentados
os seus vencimentos.

O Sr. Gomes dk Souza :—Não os de todos. Todos sabem

que um juiz de direito tem apenas os vencimentos de um 2°
tenente de engenheiros em commissão activa.

Os juizes municipaes têm 400^000.

O Sr. Paes Barreto : — Ha promotores com 400$000.

(Cruzôo-se varias apartes no mesmo sentido.)

O Sr. Gomes de Sot z\ : —II.i muitas outras profusões; ha
um pessoal enorme narepartição; por exemplo! entre oscile-
les de secçãoc o ajudante-general ha um assistente que não
se sabe o que vem fazer ahi,_ porquanto o ajudante-general

jà tem um secretario. O assistente épara levar recados dos
chefes de secção ao ajudante-general, 011 para rfue 6 ?JNão o
sei; não o posso conceber, porque em verdade me parece
que o chefe geral do uma repartição qualquer deve cor-
responder-se com os sub-chefes das diferentes secções, e
não vir um intermediário encher lugar.

Ha muitas outras cousas de detalhe. Os médicos, por
exemplo, que.além desses vencimentos do governo, têm ou-
tios rendimentos provenientes de sua clinica particular e
privada, não devião ter tão grande augmento como ti verão.
Para que crear assistentes do ajudante-general em toda a
parte? Para que crear na Praia Grande, onde ha sómente
44 praças?

Um* voz : _ Repartição que despende 6-.000® e tanto.

O Sr. Gomes de Souza : — Para que dar-se cavalgadura a
um porteiro? Um juiz municipal tem 400,>, o um portoiro
tem 300$ sómeuto para cavalgadura !... (Apoiados.)

O Sr. Pinto de Campos : — E um parocho tem 400$.

O Sr Gomes de Souz \ :—Quando se propõe no parlamento
uma medida qualquer, é necessário sempre attender As des-

pezas que se tem de fazer; não ee deve augmentar as nossas
despezas nem mais nem menos de mil contos de réis mais

por anno, que pesão sobre o povo, que é um imposto one-
roso, sobretudo nas circumstancias em que estamos agora,

quando ha tantas cousas a prover ; não é esta certamente
a occasião para se crear uma repartição com todo o luxo

possível. (Apoiados.)
Ha ainda outra observação ,que não posso deixar cm si-'

lencio.
A redacção do decreto é feita da maneira mais singular ;

quero sómente attribuir a deleito de redacção o não ao es-

pirito que a guiou. l)iz-aeahi freqüentemente,ora queo aju-
dante-genoral larà constar ao governo imperial, ora que
fará chegar ao governo imperial, por intermedie do ministro
da guerra, esta ou aquella couòa.

Deste modo o ministro da guerra não se communica di-
rectamente com o ajudante-general, senão sobre alguns
objectos, que pelo mesmo decreto são muito limitados ; tudo
mais o ajudante-general leva direitamente ao conhecimento
do governo imperial, vindo assim a ter foros de ministro de
estado, porque elle assume a si muitas funeções do ministro
da guerra, ao qual até agora sómente competia levar ao
conselho de ministros, ou ao corpo legislativo, tudo quanto
era relativo k repartição da guerra. Hoje não <5 assim : o
ajudante-general óquem se communica com o governo im-

perial; supponho que o decreto entende por governo impe-
rial os ministros, o ministério todo.

Uma voz. : — E' uma entidade fõra da e:nstituição.

O Su. Gohi.s de Soizv •• — Por e>tu razãoattribuo isso A
falta na redacção.

Outra voz ; — Ha dous min! .i>* <h guerra, um permr-
nente e outro temporário.

OuTnt voz : — Um quinto poder.
O Sn Gomes de Souza : —Creio tumVm que o paiz inteiro

se declarou contra essa creação. (3/u 
' • apoiados.)

Não quero entrar em outro> detnll:\s, porque, não tendo

podido fallar na dipcussão da resposta íi falia do throno, e
assentando que essa discussão teve poueo desenvolvimento,

julgo que devo entrar ngota em c-n\yi ip/ferões de politicn
geral, visto que o regimento o pirmittJRs autos de lallar
na aotualidaae não posso, mesmo por um artigo expresso da
constituição, art. 173, não posso deixar de lançar os olhos
sobre a administração pus?ada, tanto mais qhanto forão aqui
emittidas algumas proponiçõe- que me parecem inteiramente
singulares.

Ouvi, por exemplo, no Sr. ex-miui-tro da justiça, faltando
da sua administração passada, dizer: « Nossa admini>-
tração estA justificada desde o momento em que o Sr. pre-
òidente do conselho disse que vai seguir a mesma política. »
Eú respondi em um aparte, que m o sábio impresso, que não
ó ao Sr. presidente do conselhoe sim íiossembléa legislativa

que competo o julgar da administração passada e marcar

qual devo ser a política a seguir na aetuaíidade. Eu hei de
entrar em outros desenvolvimentos, mas desde já, visto que
fallei em abusos resultantes das autorizações, devo notar
ainda outros que se derão. Vou fallar especialmente do mi-
nisterio do império; vou fallar do ministério do império,

porque, relativamente a autorisações, esse ministério pn—
ticou muitos actos que eu não posso deixar do classificar do
inteiramente abusivos.

Primeiramente notar<i que essa repartieão, talvez a mais
importante que tenhamos, não apresentou documentos suf-
ficientes sobre questões vitaes para a actualidndo. No ul-
timo ralatorio leio um trecho que nos dando informações
muito incompletas sobre obiectos importantíssimos, pódc
levar-nos a uma conclusão talvez opposta Aquella que clie-

gou o nobre ex-ministro do império; eu digo talvez,

porque é possível que algumas explicações iação desnppare-
cer essa contradicção.

Depois de fallar na colonia de S. Leopoldo, de dizer que
ellatem 10,000 habitantes, o nobre ex-ministro do império

diz no seu relatório : < A totalidade das despezas feitas

pelos cofres públicos desde o prireipio do estabelecimento
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eleva-se a 500:000&00, que d:i por termo médio 50:0008por

•abeça. >
« Ora. cada um pagando o imposto de 5,Ç>annuaes, o ea-

pitai pasto com esta colônia produzannualmente 10 %,e
muito mais promette dar para o faturo. >

Se os capitaes gastos com colonias produzem 10%, vota-
rei de muito boa vontade para que se despenda com elles

quanto fôr possível; mas como eu tenha dS fazer para o
futuro mui tis reflexões relativamente ao nosso systema de
colonisação, não posso deixar de olhar com mais alguma
attenção para este documento.

Quinhentos contos forão gastos ; de que maneira? O Sr.
ex-ministro do império no-lo diz; parece que o tliesouro
despendeu por diversas vezes difíerentes parcellas, que, to-
das sommadas, dão 500 contos. Então é muito extraordi-
nario que o Sr. ministro do império nos tivesse dito isso
com tanta brevidade ; porque se essa somma foi despendida
ha 10 annos, por exemplo, devemos calcular de então para'cá 

os juros simples e compostos que eiia poderia ter pro-
duzido.

O Sr. Jacintho de Mehdoxç v: — Conte de 1826 para cá.

O Sn. Gomes de Souza : — 31 annos.

O Sr. Jacwtcho de Mendonça : — E 14,000 habitantes.

O Sn. Goxes de: Soiza Cem centos de réis a 10 % e mui- •

tiplicados por 30 são 300 contos ; assim 100 contos gastos
naquelia oceasião produzirão 300 contos ; e isto altera pro- j
fundamente o documento que foi aqui apresentado; e então

a despeza foi muito grande : e é sobre isto que são neces- i

sarios os esclarecimeutos que hei de pedir ao governo, por- |

que são dados muito importantes na questão de colonisaçuo, j
que temas de tratar nesta casa com bastante desenvolvi-
mento.

E' na abertura da'; câmaras que se deve fazer a exposição
das necessidades geraes do paiz, para que á vista dessas ne-
cessidades possa-se convenientemente legislar. E' no princi- i

pio das sessões que se deve lançar os olhos sobre a administra- |
ção passada, ahm de ver se convém ou não seguir a marcha j
por ella adoptada. Eu sinto tanto mais necessidade de o fazer !

quantd parece-me ver aqui ou ali alguma tendencia a dar ;
autorisaçoes ao governo; autorisações de que deveramos
estar completamente desenganados Avistados abusos inau-
ditos commettidos pelo ministério passado.

Deixando porém de parte, pela abundancia das matérias !

de que tenho de t atar, tudo quanto é relativo a colonias, ;
vou fallar sobre a Associação Central de Colonisação.

A primeira cousa que me sorprende aqui é a neeessi-
dade de fazer-se uma associação central. E' uma das manias

(não posso plassiucar de outro modo) essa de querer se cen-
tralisar tudo, a ponto de tornar central o que é puramente
municipal. (Apoiados.) Precisa-se de colonos para difíeren-
tes localidades, isto é sem duvida nenhuma negocio intei-
rameute municipal; que necessidade lia de fazer-se uma
empresa central? Algumas proposições, algumas phrasea
desse contracto mostrão essa especie de mania, desgraçada-
mente imitada da França, e que traz comsigo gravíssimos
inconvenientes, levada ao maior ponto possivel.

Não sou daquelles que se levantão totalmente contra a
centralisação; ella c indispensável entre certos limites, ella
é necessária para a integridade do império (apoiados); ella
é necessaria para o desenvolvimento de certas idéas geraes
que não poderião jamais ter lugar nos municípios; e esta
centralisação, entre certos limites, não tem inconveniente
algum; porque todos nós, representantes dos difíerentes dis-
xictos, viemos aqui para regular essa centralisação; de
maneira que no governo representativo os inconvenientes

que dahi resultão não são tão grandes como poderião ser em

qualquer outra fôrma de governo.
Todavia, se em uma ou outra questão a centralisação ê

conveniente, todo o mundo ha de concordar que no geral, d

proporção que as luzes progridem, ó muito melhor dar-se
desenvolvimento ao poder municipal (apoiados); e isto pela
razão muito simples de que é melhor que cada um se gover-
ne por si mesmo, do que seja governado pelos outros.

Os interesses varião de província a provincia, de districto
a districto, de comarca a comarca, de localidade a localida-
de, e ninguém pôde melhor conhecer as necessidades dessas
localidades do que aquelles que ahi ro#idem, do que aquelles
sobre quem as medidas recahem. Mas a centralisação em
um assumpto desta ordem, que é de interesse inteiramente
municipal, e em que eu não descubro jima só razão para
que ella possa subsistir, será conveniente estabelecê-la?

Aonde está a necessidade do governo central legislar para
as províncias sobre esta matéria, quando ellas por si mes-
mas poderião tomar as medidas que entendessem de ãeu
interesse ? E' uma cousa que rião posso eomprehender.

O Sr. Distas : — As províncias não podem dispensar o

concurso do governo geral.

O Sn. Gomes de Souza : — Mas condemna-las todas a um
systema único, quando no caso de que cada uma dellas

tratasse de sua própria colonisação teríamos muitos sys-

temas apropriados ás difíerentes localidades, poderá isso

convir ?

O Sr. Fausto de Aguiar :—Nem a id&i da associação
exclue isto.

O Sr. Dantas :—Em parte estou concorde com o nobre
deputado sobre a colonisação ; e se me couber a palavra
apresentarei todo o meu pensamento a respeito.

O Sr Gomes de Souza ; — Senhores, o Brazil ó muito ex-
tenso, o seu clima varia muito do norte ao sul; e como ó que
um homem 110 Rio de Janeiro pôde, saber o que se passa nos
confins do imp-rio sobre todos os pontos ? Pôde ser que se

julgasse conveniente que o Europê.o do norte fosse para o
sul do Brazil, pois encontraria ahi um clima mais em liar-
monia com o do seu paiz, e o do sul da Europa para o norte
do Krazil.

Mas se houvesse necessidade de estabelecer -se uma asso-

ciação central de colonisação, deveria ella ser em Pernam-

buco; não só porque esta provincia está no centro do

litoral do império, como de mais a mais porque é a que
está mais próxima da Europa; e não aqui na corte. Entre-

tanto o Sr. ex-ministro do império * de accordo com esta

tendencia, creou hospedarias centraes e hospedarias íiliaes!

Quando se trata de objectos que se derramão, que são

fabricados em um lugar dado, por exemplo, o gaz, eu con-

cebo que haja uma caixa geral que o espalhe pelas Íiliaes ;
mas no assumpto de que se trata parece que não lia neces-

sidade alguma de que tudo venha aoKio de Janeiro para
daqui ser espalhado pelas hospedarias faliaes.

A centralisação é necessaria ácerca da administração e

política geral ;'ó necessaria para a integridade do império,

para que cm virtude do principio de associação nós possa-
mos fazer aquillo que separadamente nos seria impossível.

1 Todos nós viemos das províncias ,_reunimo-nos aqui na

corte, aqui nos combinamos ; mas isso tem limites, não é

a respeito de tudo.
Depois noto outra cousa, e é que esta medida foi tomada

com o fim do proteger-se a lavoura ; mas eu entendo quo
ella não a prutege immediatamente, porque semelhante
contracto tem por principal objecto formar centros colo

niaes. Ora, é claro que o colono que pôde pagar a sua pas-
sagem e o imposto de 5$ prefere antes trabalhar por sua

conta do que sob as ordens de alguém ; de maneira quo
esses centros coloniaes não poderáõ satisfazer desde logo as
necessidades da actualidade.

Mas poder-se-hia dizer: < servem para o futuro, e é melhor

darmos desde já algtfma providencia. » Vamos ver os meios

que se empregarão para isto. Primeiramente o_ governo
emprestou á companhia 1,000:000», e ha de continuai por
5 annos consecutivos a emprestar igual quantia. Eu notarei
somente o que se tem despendido, aquillo que se não ha de
rehaver.

Mil contos de réis a 10 % ao anno dão 100:000)); e como
elles são emprestados por 5 annos, teremos, desprezando

juros compostos, 500:000$j>; mas como empresta-se cinco

vezes a %nesma somma, teremos por tudo, desprezando
sempre os juros compostos, 2,500:000$.

Não éa única despeza que se tem feito. O governo paga
mais 20» por cada colono menor de Í0 e maior de 45 annos ;
e 30$ por cada um maior de 10 e menor de 45 que a asso-

ciação introduzir 110 paiz.
Como o numero total dos colonos é de 50,000 pelo mc-

nos, suppondo-os distribuídos igualmente pelas duas cate-

gorias acima enunciadas, teremos a somma de 1,250:000$;

mas como as sommas de 20$ e 30$ por colono podem ser

elevadas a 30$ e 50$, no caso em que os lucros das compa-

nhias não sejão assaz elevados (o que pôde provir, por
exemplo, da má gerencia da companhia)^ teremos então

2,000:000Si de despezas. Essa somma reunida á precedente
dá 4,500:000».

Eu deixo de parte trinta mil concessões feitas pelo go-
verno á companhia, como concessões de terras devolutas,
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auxilip dado por seus agentes consulares, suppre.-são de

certos impostos, etc., etc. So eu tivesse em conta todas «umos

consas, estou bem persuadido que a* soturna» despendidas

pelo Sr. ex-ministro do império iriío muito além <ie

6,000:0005 que elle foi autorisado a despender, sobretudo

se so attender a que ello autorisou a companhia a nugmen-

tar indefinidamente o numero de colonos importados, e por
consequencia as despezas do thesouro.

A repartição geral das terras publicas despendeu o anno

passado 1,200:0008000 ; suppondo que sedespenda a mesma

somnia durante5 anno», teremos (5,000:0005000, quereuni-
dos aos precedentes 4,500:0008000 darão a somma do

10,500:0008000.
Tal é a despeza mínima que se tem de fazer com coloni-

sação durante 5 annos. Dividindo essa despeza por 5, te-

remos mais de 2,000:000$ por anno.
Hei da mais tarde tirar as conseqüências quo resultão

desta maneira de proteger a agricultura, que consisto <>m

lançar sobre cila o imposto annual de perto de 2,200:000$.

Eu jú tenho dito tanta cousa contra o ex-ministro do im-

perio, que se poderia crer quo eu não tivesse mais nada a
accreseentar. Não ha tal. Deixando porém de parto muita
cousa de que se pôde fazer o maior abuso, eu irei sómonte
dizer alguma cousa sobre dous artigos muito notáveis do
celebre contracto de que tenho aqui fallado.

Enumerando differentes concessões feitas á Associação

Central de Colonisação, o relatório doSr. ex-ministro do im-

perio diz: « O auxilio pecuniário que ao governo pare-
ccr razoavel e necessário para abertura ae estradas e

quaesquer vias de communicação que a associação tiver de

abrir o melhorar entre oa centros e depósitos colonines, ou

em direcção ao litoral, rios navegáveis, cidades o villas im-

portanteB mríis proximos. »

De maneira que ao passo quo a assembléa geral leva lon-

go tempo a discutir sobre a abertura de uma sí> estrada para
attender a todas as conveniências, o ex-ministro do império

permitte a uma companhia a faculdade de fazer quantas
estradas quizer, ficando apenas um membro do poder oxe-
cativo encarregado do as approvar!

E' ocioso dizer-vos, senhores, as vantagens que resultão
da abertura bem pensada de vias de communicação ; não ha
nada mais importante do que isto, sobretudo na actualidade,

que se trata de desenvolver a producção por todos os meios

possíveis.

O Sk. CmnÃo dá um aparte.

O Sn. Gomes de Souza : — Eu queio fallar de abusos do

gabinete passado, abusos provenientes de autorisações, re-
servando para si o direito depermittir a abertura de quantas
estradas lhe parecer. Mas ainda isto não 6 tudo ; ha um ou-
tro artigo muito mais notável:— o direito de desapropriar.
Esto direito é concedido & Associação Central para, de ac-
cordo c por deliberação do governo, desapropriar terrenos

Íiublicos 
ou particulares por onde lhe convenlia abrir aquel-

as communicações e estabelocer servidões para os deposites

e centros coloniaes.
A nossa constituição diz que sómcnte haverá uma ex-

cepçuo ao direito do propriedade, uma única; cila ocon-
sidera como um dos mais sagrados que ha. A lei de 9
dc Setembro de 3826 estabelece as condições da desapro-

priação ; excepto nos ca9o» de salvação publica, compete á
assembléa geral legislativa aqui e ás assemblóas legisla-
íivas provinciaes nas suas respectivas provincias decretar a
dosaproprinção; entretanto o poder executivo tomou a si
esta importante attribuição!

Eu j ulgo inútil fazer outros commen tarios sobre esta propo-
sição; porém ella produzio em mim uma impressão extraor-
dinaria; apenas podia conceber que fosse possível que o go-
erno chegasse a conceber a idéa de tão monstruoso abuso,

como o direito de assumir a si o poder de desapropriar qual-

Suer 
cidadão de terras legitimamente possuídas. Quando a

aglaterra gemia debaixo do despoticogovemo de llenri-

que VIII, quando ella era atacada por todos os lados, por
todas as maneiras possíveis nos seus direitos os mais sagra-

dos, o paiz inteiro revoltou-se h. idéa quo o governo teve do
atacar o direito de propriedade.

E' verdade que este direito foi atacado de uma maneira
mais violenta do que elle é lioje pelo Sr. ex-ministro do
império. Também que diíferença profunda separa a Ingla-
terra do tempo de Henrique VIII do Brazil de hoje ; do lira-
zil, cuja constituição garante aos seus habitantes direitos
mais sagrados 

que qualquer outra constituição uo mundo. |

E' aqui neste paiz que o Sr. ex-ministro do império vem
atacar o direito de propriedade oc/nsiderado como n primeira
garantia da liberdade individual. Entretanto este diroito foi
completamente revogado ; o Sr. ex-ministro do império o a&ô
surnio a si !

L devo aqui dizer quo estou persuadido que o Sr. ex-mi-,
nistro do impem, apesar desse grandftUbubo que commet-
teu, não tinha talvez intenção de o Í:»:','T ; tenho conversado
algumas vezes com S. Ex., e estou persuadi lo do que elle,
além de muita illustração, é animado de boa» intenções
para com o paiz,^ que deseja a pnfmoção dos interesses pU-
blicos. Mas daqui mesmo tiro uma razão de mui» para que
não so permittfio mais em cru algum semelhantes uutori-
sações; porque, se o governo abusa, apazar dessa qualidade
que acabo do apontar, da boa intenção com quo estava o
Sr. ex-ministro do império, o que não farão outros que não
estiverem possuídos desta qualidade ?...

O Sr. Nabcco :—Confessa a autorisação ; como diz que 6.
abuso o exercício do3sa autorisação ?

O Sn. Gomes be Souza:—Niío confesso a autorisação; o
nobre deputado não me ouvio. Eu disse quo, se um ministro
levado por boas intenções commetteu tantos abusos, o que
não eommettoria outro que não fosse levado por essas boas
intenções? Não confesso essas autorisações ; a camara não
pôde dá-las; cilas são anti-constitucionaes. (Apoiados.)

O Sn. Nauuco :—A prova é quo é a questão.
O Sr. Gomes dk Socza: — Vou dar a prova ao nobra

deputado. A primeira prova é que i\ós somos delegados da
noção, somos escolhidos para representar certas idéa»; como
d elegados da nação não podemos delegar poderes ; o nobre
deputado sabe muito bem, porque é instruido nestas mate-
rias, quo o delegado não pôde delegar poderes. Quando
alguém é encarregado de alguma cousa, as qualidades

artieulares dessa pessoa não examinadas, o somente depois
isto é que a delegação se faz.

Toda a delegação dada por quem é delegado é nulla ;
n camara não podia conceder essas delegações, a camara
actual não as pôde approvar. Ha um artigo da constituição
que determina que quando so faça reforma alguma na
nossa constituição cada deputado da legislatura seguinte
traga comsigo autorisação expressa de seus eleitores para
fazer a reforma projectada (art. 178 se me não engano). A
camara pois, a assembléa geral legislativa, qualquer que
seja a sua importancia, não é a assembléa constituinte, ella
é limitada em suas attribuições. Ella não é soberana senão
dentro de certos limites.

Senhores, a nossa constituição foi tirada, como qnasi
todas as constituições livres da Europa, da constituição
ingleza j nós podemos então, em caso do necessidade, em
caso de duvida, rocorrer a ella pura interpretar a nossa.
Ora, a constituição ingleza não é soberana senão entre
certos limites, como, além do nauitos outros, põdo provar
o caso seguinte: quando Wilkes foi expulso da camara dos
communs, um membro de um tribunal, na occasião da
recepção de impostos, rocusou paga-los, dizondo, que
como a camara dos commúns tinha coinmettido um neto il-
legal, não havia mais camara dos communs, o como o im-

posto era recebido em nome delia, não so devia mais pnimr
imposto.

O collector das rendas publicas invade a propriedade do
magistrado, atim de poder tirar o dinheiro que julgava que
lhe ora devido. Cada um intenta o processo contrai outro •
ambos são levados perante o tribunal, e lord Manslield'
chefe desse tribunal, dirigindo-se ao magistrado nccusndo'
empregou toda sua lógica em demonstrar-lhe 

que n camara
dos communs não estava fòra desuns attribuições exncl-
lindo Wilkes do seu seio. Donde se conelue que ás suas at-
tribnições não são indelinidas. O nobre lord terminou seu
discurso condemnando a um por não ter querido pagar
imposto, e ao outro por ter usado do meios violentos para o
arrecadar. Mas iíús não temos precisão de recorrer â cons-
tituição ingleza para mostrar que as au orisaçoes silo ille-

gaes.
A nossa constituição reconhece quatro poderes; quer

que esses poderes sejão independente? uns dos outros. O

poder legislativo 6 encarregado de fazer leis j o executivo-
não tem esta missão; entretanto quer exercê-la nesta
occasião....

Uma voz : — E muitos outros.

O Sr. Gohls bu Souza Concordo que em muitos ou-

!;
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tros Grande numero de artigos da constituição attestão a

impossibilidade, a ilegalidade de semelhantes _ medidas.

Primeiramente temosoart. 9» que diz: < a harmonia edivisao

-dos poderes do Estado é a primeira condição da garantia dos

direitos político, dos çidadãos brazileiros; > aqui ha discn-

minaçuo completa; não ha de modo algum tendenciade

encarregar outro poder de fazer leis. Em outro artigo diz a

constitiiiçáo que < o imperador e a assemhléa geral são os

únicos delugntlos da «ação ;'que o poder legislativo é de dele-

crado á assombléa com a saneção do imperador. >
" 

E' o poder legislativo, e não os membros do poder execu-

tivo, o encarregado de fazer leis ; para prova do que^quan-
do se fom de voiar no corpo legislativo,ordena a constituição

que os Srs. ministros de estado deixem a casa, para que não

possão influir nas votações, ou por outra qualquer razão que

deixe de determinar. Portanto, se a constituição não quiz

que os ministros de estado por ascendencia sobre seus ami-

«os pudessem exercer alguma influencia 11a confecção das

leis, não era possível que ella deixasse ao poder executivo a

faculdade de legislar...

O Sr. Sii.veir\ Lobo: — Apoiado; isto é irrespondivel.

0 Sr. Gomes be Souza : — Além destas razões ha muitas

outras para mostrar a inconstitucioiialidade....

O Sn. Na Bico dá um aparte.

O Sn. Gomf.s be Souza :—Devo observar ao nobre ex-mi-

nistro que ainda mesmo que o parlamento tivesse auto-

.risado uma cousa que não é legal, não competia ao nobre

ministro servir-se desta autorisação: toda a pessoa que

executa uma lei qualquer, é sempre responsável por ella ; a

responsabilidade daquelles que dorão essas autorisações,

responsabilidade que não é senão moral, não protege de

modo algum aquolies que as exercitarão.

Se as caroaras votíirao muitas vezes por semelhantes

autorisações, é porque essas camaras orão unannnes ; ellas

até certo ponto estavão coactas pela influencia do poder

executivo. (Apoiado.) Toda a câmara unanime não se pôde

considerar como expressão do voto do paiz (apoiado); em

parte nenhuma isto 6 possível; nunca se deu 11a Inglaterra,

não se dará om parte alguma; não é possível que todo u

mundo esteja de accordo.

Os nobres deputados disserão ha pouco que ha sempre

partidos mais ou menos noregimen representativo ; sendo

assim, não é possível que um mesmo partido triumphasse

sempre cm toda a parto. Se a assembléa estava em immen-

sa maioria quando deu semelhantes autorisações, o poder

executivo não deveria 
'aceita-las, 

porque ellas estavão fóra

da constituição. (Apoiado.) _ 
'

Eu espero agora que alei dos círculos venlia acabar com

camaras unanimes ; venha a dar ao parlamento brazileiro

aquella preponderância, 
aquella independência que dizem

que teve nos tempos antigos. A julgar pelas leis^ desse

tempo, leis perfeitamente 
boas, perfeitamente constitucio-

na es, assim devo pensar. Es-pero, como disse, que a lei dos

círculos venha dar mais independência ao corpo eleitoral,

mais preponderância, porque cada eleitor agora liga mais

importar/cia ao seu voto ; que essa lei, que ó um verdadeiro

progresso no regimen parlamentar, dará occasião a que a

camai a sei a formada de membros de diflerentes partidos.
E' verdade qus ainda estamos longe daquelle estado que

6e podia desejar; ainda existem muitas leis que embaração

a expressão de voto livro do cidadão (apoiadosj; ainda temos

a lei do recrutamento, cuja revogação é seguida de grandes

dificuldades, nas quaes não quero agora entrar, porque te-

nlio outras cousas a dizer, c haverá occasião opportuna

para isto. Independente disto ha também ©utras razões

poderosas que hei de desenvolver em tempo conveniente ;

tal é, por exemplo, a falta de independencia do poder judi-
ciario (apoiados), um dos maiores males nossos.

0 Sr. Silveira Lobo : — Apoiado ; desembargadores

aposentados pelo poder executivo.

O Sr. Gomes be Soiza :— Pela maneira por que está or-

"anisado o nosso poder judiciário o governo tem completa

acção sobre o corpo eleitoral. Os juizes municipaes, a poli-
cia revestida de autoridade judiciaria podem fazer o que

quizerem ; e com a lei do recrutamento podem muito influir

sobre o corpo eleitoral. Espero que na sessão seguinte te-

nhamos de rever esse lei, a do recrutamento, e ao mesmo

tempo se haja de propôr algumas mi-didas que tendão a

garantir de uma maneira niais completa a liberdade do

cidadão....

JUNHO DE 1857.

Um Sn. Deputam) : — E verdade confessada por todos o»

partidos.
O Sn. Gomes i»f. Souza : —Não faço disto questão de par-

tido. Vou agora dizer algumas palavras sobre o ministério

da justiça, sobre o que se passou o anno passado nesta re-

partição; entrarei depois na política da actualidade.

Dois factos gravíssimos derão-se no ministeiio da justiça,
sobre os quaes não posso deixar de apresentar algumas con-

siderações á camara dos Srs. deputados: o casamento Kerth,

e a aposentadoria de desembargadores.
O Sr. ministro da justiça entre nós está encarregado ao

mesmo tempo dos cultos. O Sr. ex-ministro da justiça dei-

xou aqui na corte, em sua própria presença, perpetrar-se
um attentado manifesto contra os direitos de um cidadão

que veio pôr-se debaixo da protecção das leis do império !

O Sr. Narcco : — Não eu, o Papa.

(71a outros ojiartes.)

O Sn. Gomes de Souza:—Não quero entrar nesta questão
precisamente.

O S«. Nabuço: —E' uma questão em que o governo
não podia entrar : questão espiritual, de sacramento. Era
da competeneia do bispo.

O Sr. Gomes de Souza : —O clero entre nós e nos pai-
zes civilisados tem attribuições de duas especiea, umas es-

pirituaes, das quaes não trato, e outras temporaes, em vir-

tude das quaes são empregados civis.

0 Sr. Pisto bk Campos : — Infelizmente.

O Sr. Gomes de Souza : — São pagos os bispos pelogo-
verno, e encarregados de exercer certas funeções conside-
radas como indispensável ao bem da sociedade.

No casamento ha uma parte civil o outra espiritual. A
Igreja romana, no tempo em que exercia o poder espiritual
e temporal, chamou o casamento exclusivamente a si, fa-
zendo delle unicamente um sacramento. Mas isto foi uma

usurpação da Igreja ; o aeto civil sempre existio, e antes
do acto sacramentai, o qual veio unicamente para tòínar
maÍB solcmne o primeiro, para segurar com toda a firmeza
um acto que deve ser considerado como o fundamento da
sociedade civil. Foi isto um verdadeiro beneficio que a
Igreja fez então ; mas hoje, quando a Igreja por um ex-
cesso de zelo religioso mal entendido pretende anarchisar
a sociedade inteira, temos direito de levantar-nos para exa-
minar os direitos sobre que se funda essa pretenção da
Igreja.

Quando 11a quéda do império romano toda a illustra-

ção da Europa, para escapar ao poder dos barbaros, se ha-
via refugiado no seio da Igreja, não sómente se proclamou
a independencia do poder espiritual, porém por espirito
de clas.-e, por ambição pessoal, e linalmeife por superiorida-

des de luzes, a Igreja proclamada uma vez sua independeu-

cia, não tardou a invfídir as prerogativas do poder tempo-
ral. Ella chamou tudo a si, ella quiz ser tudo; de protec-
tora ella se tornou em grande parte perseguidora; e como

os povos se curva vã# perante 
ella, a audacia de suas pre-

tenções não tendo mm» limites ella pretendeu o direito de
depor e de coroar os reis.

O Sr. Pinto be Campos : — Iloje 6 systema oppost)'

O Sa. Gomes de Souza:—Mas, quando a instrucção foi-
se tornando mais geral,(quando os povos forão melhor conlic-
cendo seus direitos, trinta mil cousas que então pertencião
á Igreja forão de novo chamadas ao poder temporal. Os
nobres deputados bem selembrão da celeberrima quer ela,

das investiduras decididas a favor dos papas; entretanto

que hoje aqui no Brazil a nomeação dos bispos, arcebis-

pos, etc., etc., compete ao governo.
Voltando então especialmente á questão que nos occupa,

digo que o casamento, pondo de parte as pretenções da

Igreja, é acto civil antes de ser espiritual, e por conse-

quencia o Sr. ministro da justiça devt-ra ter posto obsta-

culo â execução do attentado a que me retiro.

O Sa. Nabuco: — Deos me livrede tal.

(Ha alguns apartes.)

O Sa. Gomes de Souza: — O ex-ministro da justiça devia
recorrer ao parlamento a pedir providencias a respeito.

(Cruzüo-se os apartes.)

Eu não quero entrar no exame desta questão com toda a

minuciosidade.
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O Sn. Tinto de Campos:—E' verdade que 6 questão
melindrosa, e que toda a discussão sobre ella 6 inconveniente.

O Sr. F. Octiviano : — Entendo quo o Sr. ministrada

justiça não podia fazer cousa alguma a tal respeito. lez o

que podia pedindo providencias para o faturo.

O Sr. Gomes Souza : — O Sr. ex-ministro da justiça de-

vera mandar prender as pessoas envolvidas nesse negocio.

O Sr. Narico : — Prender o bispo! (Riso.)

O Sr. Pinto de Campos: — Santa Barbara ! S. Jaronyrao !

lllilar idade prolongada) Pois queria que o ministro man-

uasse prender o bispo ?

O Sr. Gomes de Soiz v: — V. Ex. inverte o quo eu disse

para dar lugar ao riso. Não disse quo se mandasse prender o

bispo, mas sim as pessoas que se querião casar pela segunda
\ez, se isso fosse preciso, ou por qualquer fôrma obstar por
emquanto ao casamento.

O Sr. Pinto de Campos : — Por autorisação do bispo.

O Sn. Gomes de Souza : —Não quero occupar-me mais

deste ponto.

Vozes : — Deve fallar.

O Sn. Comes de Sotz a: — Se o bispo é criminoso, o Sr.

ex-ministro da justiça também o <5; como ministro dos cul-

tos, os bispos lhe são sujeitos quanto ao civil.

O Sr. Nadico ¦. - Não houve recurso para o ministro ;
ninguém se queixou ; pedio-so autorisação ao bispo, que a

concedeu. O ministro soube do casamento depois de feito.

O Sr. Gome» de Souza :— Os ministros devem saber de

tudo quanto se passa 110 paiz, e principalmente cousas tão

graves. \

(lia muitos apartes que interrompem, o orador por algum

tempo.)

Julguei quo devia dizer alguma cousa sobre este as-
sumpto ; a camara decidirá o que entender em sua sabe-

V, doria.

(Passo 

a occupav-me de outra questão de subida impor-
tancia, e ó a aposentadoria dos desembargadores.

Em toda a parte, 
onde lia alguma apparcncia do governo,

o poder judiciário tem sempre tido alguma independência
de facto ou de direito ; e em toda a parte, onde a liberdade
tem fruetilicado, esse poder tem sido completamente inde-

pendente. Desgraçado do paiz onde isso não tem lugar í
A nossa constituição declara formalmente a indepen-

dencia do poder judicial.
A constituição leconlieceu quatro poderes, independentes

uns dos outros, emanando todos mediata ou immedia-
lamente da nação. Em destes poderes ó o poder judiciário.
E que se note bem, tal foi a importancia que ella deu á inde-

pendencia deste podet, quo revestindo a coroa de um poder
inteiro, e fazendo-a parte intogranto de dous outros poderes,
ella a excluio do poder judiciário. A corôa vela na manu-

tenção e harmonia dos poderes; ella pôde dissolver a camara

dos deputados (quando ella torna-se facciosa), ella pôde
reenviar o ministério sempre que isto lhe parece eonvenien-
te, mas ella não pôde demittir, ella só pôde suspender os
membros do poder judiciário. Estes não podem perder os
seus lugares senão por sentença, e esta 6 dada sómente por
outros membros do mesmo poder judiciário.
' 

(CruzClo-se apartes.)

O Sr. Crlz Machado :—Deixem o orador fallítr, éa pri-
meira vez que ellc falia nesta casa.

O Sr. Presidente :—Attenção ! !

O Sr. Gomes de Souza: —Todos sabem as vantagens

praticas da liberdade civil. O poder legislativo forma as
leis de uma maneira abstacta; não desce a caso algum

particular. O poder executivotambem attende ao objecto de
um modo abstracto, dá os meios de pôr as leis cm execução.
O poder j udiciario é quem applica a lei a cada indivíduo.

Porém, apezar de tudo isto, o Sr. ex-ministro da justiça
violou o principio da constituição, que ninguém deve pos-
tergar impunemente.

(Continuilo os apartes de todos os lados da camara.)

Os nobres deputados notem que estou muito fatigado, e
não posso elevar muito a voz ; tenho ainda que dizer, e rogo
me não interrompuo tão freqüentemente.

Desde o momento em que apparcce a confusão dos pode-

TOMO III.

res, pôde exercer-so a maior tyrannia. O nobre ex-ministro
da justiça, não só por seu procedimento, deu lugar a essa
confusão, mus ainda mostrou o desprezo o mais completo
ás leis do paiz. Aposentou, sem se havorem esgotado os
recursos que a constituição offeiece, dous desembargadores
da relação de Pernambuco.

O Sr. Nallco Accuse-me ; tem obrigação de me ac-
cusar.

(Ha mui (oi apartes.)

O Sr. Presidente :—Attenção !

O Sr. Gomes de Souza :—Não examino se esses homens
erão ou não criminosos, nem quero defendê-los. Deos livro
o nosso paiz de magistrados prevaricadores! Se, porém, ha
magistrados que devão ser considerados taes, a culpa'em

grande parte recahe sobre o poder executivo, porque nem
sempre tem empregado homens que estejão uo caso de o
serem.

(ContinuHo os apartes, que não deiccào ouvir bem o orador.)

Não sodiga, Sr. presidente, que o nobre ex-ministro não
procedeu assim sem proposito íirme, c madura delibera-

ção; esse acto foi o resultado das convicçOes do Sr. ox-minis-
tro da justiça manifestadas no seu projecto de reforma ju-
diciaria, no qual pedio ao parlamento autorisação para
aposentar desembargadores quando o julgasse conveniente !

O Sr. Naduco reclama contra esta proposição.

[Ha outros apartes.)

O Sr. Gomes de Souzt:—Aqui está o projecto de lei.
art. 2°, §§ 1», 2» e 3» :

§ 1.° Os juizes do direito, desembargadores e mem-
bros do supremo tribunal de justiça, que contarem trinta
annos de effectivos serviços poderão ser aposentados com
ordenado J)or inteiro, se o requererem o se acharem impôs-
sibilitados de servir.

§ 2.° Os que tiverem mais do dez annos de serviço o
ficarem physica e moralmente impossibilitados de servir serão
aposentados com o ordenado proporcional.

g 3.o Aquelles que, aclnindo-se em alguns dos casos
dos §§ antecedentes, não requererem aposentadoria, serão
pelo governo imperial aposentados, senão previamente 110-
tiíicados para requererem a aposentadoria, e procedendo 

-se

previamente aos exames e diligencias necessarias, sendo
elles_ouvidos, por si ou por um curador, no caso de impôs-
sibilidade moral, c com breve consulta da secção de JU3-
tiça do conselho de estado. »

O Sr. Cruz Machado : — A hypothese <5 diversa.

O Sr. Gomes pi: Souza : —Não d tal diversa. Não digo
que não seja um pouco di fie rente ; mas ó o poder executivo,
o ministro da justiça, quo quer ser autorisado para apo-
sentar desembargadores, julgando elle mesmo da capaci-
Jade pliysica ou moral desses indivíduos. O que crimino ó
sobretudo sor elle o arbitro dessa incapacidado.

Um voz: — Alii não ó forçada, 6 voluntaria a aposen-
tadoria.

(Ha outros apartes.)

Um Sr. Deputado :— Trata-se alii dos cégos e dos loucos.

O Sr. Gomes de Soiza : —,Se a disposição se refere só-
mente aos cégos e aos loucos, convinha que se dissesse isso
mesmo, porque ficava entendido ; mas não 6 só isso •. e desdo
que o ministro da justiça tiver o direito do aposentar
desembargadores, julgando elle mesmo da capacidade phy-
sica ou moral desses magistrados, a consequencia será que,
toda a vez que ura desembargador não obrar conforme suas
vistas, elle dirá : « Não tendes capacidade physicn, ou não
tendes capacidade moral; assim o entendo, e portanto vou
aposentar-vos. »

O Sr. Narlco Esse projecto passou nesta camara, e
não houve ninguém que apresentasse esse argumento.

O Sr. Silveira L"no: — 
Qualquer deputado está em se*

direito usando desse ou de outro argumento.

O Sr. Gomes de Souza : — As cumaras passadas forào to-
das unanimes. (Reclamações e apoiado/.)

O Sr. Paes Barreto: — Houve grande discussão sobre
esse projecto.

O Sr. Gomes de Souza: — As cumaras passaiüs foráo

H
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unanimes; em quasi sua totalidade erão compostas de in-

dividuos da um mesmo partido.

O Sn. Augusto de Oliveira:—Não apoiado.

O Sr. Gomes de Souz 4Quantos forão os deputados

luzias que entrárão na legislatura passada?

Uma voz :—Havião os parlamentares.

(Ha outros apartes.)

O Sr. Presidente :—Attenção 1
' 

O Su. Gomes de Souza : — Devo apresentar outra consi-
ileração. Quando uma camara obra de certa maneira, e

depois é suceedida por uma nova camara, é sempre de snp-

pôr que esta ultima, naquelle momento, representa melhor

as idéas do paiz, porque o povo não marca em um caderno
o que os deputados devem fazer. Toda a camara nova, como

regra geral, exerce uma censura parlamentar sobre o mi-

nisterio, e uma censura sem responsabilidade sobre as ca-

maras precedentes. Tanto é assim que na Inglaterra, donde

tiramos tudo, quando passa uma medida qualquer impor-

tante, a coroa dissolve a camara dos communs e appellíj.

para a nação, afim de ver se ella confirma a medida passada.

(Reclamações.) Cada deputado falia em nome do paiz; se

assentão que eu não tenho razão, peção fi palavra e me con-

testem ; estão no seu direito.

Vozes . — Continue no seu proposito; são se importe

com os apartes.

O Sr. F. Octavuho . — Pôde censurar a camara tran-

sacta, tanto mais que já lhe fez um grande elogio relativo
á lei dos círculos.

O Sr. Gomes de Souza:—Não critico a camara passada,
meu fim na$ è esse; é sómente manifestar meu pensamento
em relação a essa faculdade concedida ao governo.

Iía uma razão para que eu fallc da camara passada, para
que a considere camara unanime, e que como tal diga quo
não teve completa liberdade (reclamações); digo isto sem in-
tenção de offender a ninguém.

O Sr. Paes Barreto: — Em primeiro lugar não era una-
nime.

O Sn. Gomp.s de Souza : — Em quasi sua totalidade era

composta de membros de um mesmo partido.

TTjia voz : — Houve depois uma pequena scisão.

O Sr. Gomscs de Souza : — Pois bem, seja lá como for,

não desejo demorar-me neste ponto.

(Iía alguns apartes.)

V. Ex. sabe que até aqui as camaras erão em grande

parte formadas pelo governo, o qual exercia sobre ellas

grande influencia, de maneira que tinhão certa tendencia
a annuir ás medidas ministeriaes. Não admira pois que a

reforma judiciaria passasse nesta camara.
Consta-me, porém, que essa medida não passará no sena-

do ; e é de esperar que não passe, porque os senadores suo

mais independentes do que nós, não estando sujeito^ a uma

reeleição. Muitos membros daquella camara já se tem ma-

nifestado contra esse projecto, que tende até a acabar com o

jury. "
O Sr. Rabeco :— Onde está isso ?

O Sr. Gomes de Souza ; — O projecto limita o numero
d.03 jurados ; não quer que haja tribunal do jury senão nas
cabeças de comarcas.

_0 Sr. Nabuco : — Isso é restringir para maior garantia,
não ó acabar.

O Sn. Gomes I>E Souza : — Restringir é uma maneira
de acabar, e eu disse que o projecto tendia a acabar com o

jury. _
Depois de ter mostrado oa abusos clamorosos que com-

metteu o Sr. ex-ministro da justiça, depois de ter mostrado

que elle o fez de íirme proposito, menoscabando todas as leis

existentes no paiz,e obedecendo simplesmente a impulsos de
seu coração que o levárão á aniquilação completa do poder
judiciário, e por conseqüência da nossa fôrma dc governo;
em virtude dos deveres inherentes á minha posição de re-

presentante da nação, dos deveres que a constituição me
impõe, e tendo em vista a letra da lei do 15 de Outubro de

1827, denuncio perante esta camara dos Srs. deputados
ao Sr. ex-ministro da justiça José Thomaz Nabuco de
Araújo pelo crime de traição.

(Movimentos.)

O Sr. Nabuco :—Era mais regular reduzir a escripto essa

denuncia.

O Sn. Gomes de Souza (mostrando um papel): • Está aqui

e3cripta e assignada por mim, vou manda-la á mesa. (Movi-
mento.)

O Sr. Nabuco:—O nobre deputado não sabe que favor

me faz nisso.

O Sr. Gomes de Souza :—Desejo que V. Ex _ se defenda;

não quero a condemnação de V. Ex., quero a independen-

ciado poder judiciário. (Apoiados.)

O Sr. Nabuco : — E eu quero a garantia dos cidadãos.

,0 Sr. Gomes de Souza : — Não tenho nenhuma indisposi-

ção contra V. Ex., não o conhecia senão de nome como ho-

mem que goza de muita reputação pelos seus conheci-

mentos.

O Sr. Nabuco : — Nem eu fico indisposto com o nobra

deputado, pelo contrario agradeço-lhe o favor que me fez.

O Sr. Gomes de Souza : — Se o nobre ex-ministro puder
defender-se, estimarei muito. Quero sómente que a cama-

ra dos Srs. deputados, que a assembléa geral legislativa

declare que o procedimento de V. Ex. foi um attentado

contra a constituição, embora V. Ex. seja absolvido, em-

bora obtenha um bill de indemnidade. Não mo opporei a

isso talvez, porque meu fim não é de modo nenhum fazer

mal ao Sr. ex-ministro da justiça ; é Unicamente defender a

constituição do meu paiz.

O Sr. Nabuco : — Está em seu direito ; applaudo seu

procedimento.

O Sr. Gomes de Souza : —Senhores, vou agora entrar em

algumas consideiações sobro a politica geral, resumindo-me

o mais que forpossivel por já ser muito tarde.

Primeiramente notarei que á vista do. que acabo de expôr

a camara poderá julgar da razão porque votei contra aquella

emenda que se apresentou ao projecto do resposta á falia

do throno. Essa emenda dizia que a politica passada devia

ser continuada : c eu não podia de modo algum, á vista da3

considerações que acabo de fazer, votar para que a politica

passada fosse seguida in tolum pelo gabinete actual.

Pois uma politica que arranca das camaras autorisações

inauditas ; um ministério que ataca o» direitos dos mem-

bros do poder judiciário, sem nenhuma attenção para com

os poderes do Estado e a opinião publica, podia merecer a

ádhesão unanime da camara actual".

O Sr. Nabuco : —Para a opinião publica appello eu.

0 Sr. Gomes de Souza : — Eu também appello para ella.

Senhores, a proposito dessa emenda devo dizer que foi

bem inconveniente a precipitação com que foi encerrada a

discussão de resposta á falia do throno. Nem todos os Srs,

deputados tinhão lido os relatorios, porque o poder execu-

tivo, que não se importa com as camaras, em voz de apre-

sentar essas peças officiaes até 15 de Maio, como e seu de—

ver, as apresentou em Junho. _

Como alguns Srs. deputados não puderão ler os relatorios,

por isso forão levados a pedir o encerramento da discussão.

A nossa constituição dispõe no art. 173 que a assembléa

deve começar suas sessões pelo exame da administração

passada; para que esse exame tenha lugar é necessário a

presença dos relatorios ; o se estes não forão apresentados

a tempo, como poderia ter lugar uma discussão completa e

luminosa'! .
Mas, senhores, pergunto, o que significava a emenda qu»

se apresentou á resposta â falia do throno? Varias tem sido

as opiniões a este respeito. Uns entendem, e sem razão, que

a reprovação dessa emenda importava a condemnaçao da po-

litica de muitos annos ; outros entendem que importava a

condemnação da politica do ultimo gabinete ; outros final-

mente entendem que era sómente uma pequena modificação

de redacção.

O Sr. Silveira Lobo : — O facto é que era a condemnação

do passado. (Apoiados e não apoiados.)

(lia diffei-cntes apartes.)

O Sr. Gomes de Souza Seja lá como for, eu creio que
algumas pessoas julgárão ver ali ^alguma 

cousa relativa ao

ministério actual, e pela precipitação do encerramento dessa

discussão não se sabe bem o que aquillo significou.
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Uma voz : — Mesmo o ministério actual m"io pódc pensar
assim, porque. declarou que era eontinuador do quo aca-
bava de deixar o poder.

O Sr. Comes th: Souza: —A culpa foi do» amigos do

ministério, que encerrando n discussão precipitadamente
não deixárão a camara manifestar completamente a sua

oainião. Também elles pagaráõ essa imprudência, porque
nao sómente elles não tiveriío a cooperação de muitas pes-
soas que poderião ter, porém de mais fizerão crer que o
¦ministério tinha medo da discussão, e por consequencia

que não estava tão forte como se suppunha.

Alguns Srs. deputados aqui sustentárão que essa discus-

sao devia ser logo encerrada, porque, segundo elles, em

Inglaterra a resposta ú falia do tlirono não é mais do que
um mero comprimento á corôa. Isto 6 totalmente inexacto.

Primeiramente, eu poderia observar quo nós não temos

obrigação de seguir em tudo e por tudo o quo se passa em

Inglaterra, mas sim olhar para o que dispõe a nossa consti-

tuição, que ó muito boa, e melhor, ao menos nas formulas,

do q ue a constituição inglcza.

Ora, a nossa constituição, sendo muito explicita, não

ordena quo se comecem os trabalhos por um comprimento

á corôa. Cada um de nós, chegando das nossas provincias,
depois que a hostilidade entre os elementos monarchico e

democrático cessou, vai pessoalmente comprimentar a corôa,

e apres*ntar-lhe os protestos de estima, respeito e sub-

missão que todo o homem amante da liberdade dove á pri-
xneira autoridade do seu paiz.

Mas a questão da resposta á falia do tlirono tem um sen-

tido muito differente; ella não é um simples comprimento

à corôa ; ella também o não ó na Inglaterra.

Eis-aqui como as cousas alii se passão. Quando se abre

o parlamento o ministério apresenta o discurso da corôa, e

encarrega dous membros do parlamento de formularem a

re3por>ta, de maneira que o discurso de resposta é ordinaria-

mente paragrapho por paragrapho o discurso da coroa. Ha

depois discussão sobre isto, ha a approvação ou a repro-

vação; e então o resultado da votação tem um sentido

determinado e muito determinado. Se se vota contra

nquella peça que 6 feita' pelos amigos mesmo do minis-

terio, então qunsi sempre se segue a dissolução do gabi-
nete; mas, ao contrario, se se vota a favor, como aquillo é

peçaministerinl completamente, o ministério conserva-se.

Não ha comprimento algum á corôa, mas o positivismo o

mais absoluto,

Quando se quer, senhores, invocar a constituição ingle-

za, deve-se sempre ter em vista o fundo das cousas e não as

formas. O espirito dessa constituição é muito bom, a fôrma

muito freqüentemente má. Por exemalo, em Inglaterra o

presidente da camara dos communs, que nunca ora, <5

aquelle que tem nome de orador (speaker), isto provém do

respeito que em Inglaterra so guarda sempre ás fôrmas.

Bqm sabeis,' senhores, que nos tempos feudaes os sobo-

ranos e grandes vassallos da corôa, quando tinliuo precisão
de dinheiros convocavão seus subditos ou seus representan-

tes aíim de quo elles votassem os dinheiros de que carecião

seus suzeranos. Reunidos os representantes, os soberanos

fazião uma exposição de suas necessidades, e acabavão decla-

rando os subsídios de quo elles tinhão necessidade. Os re-

presentantes retiravão-se um pouco, deliberavao sobre o

que havião de fazer, e encarregavão a um d'entre elles de
apresentar vocalmente o resultado de suas deliberações.

Então esse orador (speaker) declarava se era possivel
conceder ou não os subsídios reclamados, e aproveitando-se
da occasião nprosontava a esse Benhor queixas contra os
abusos commettidos por seus agentes subalternos, e ao
mesmo tempo reclamavão esta ou aquella franqueza mais.

Tal era a antiga camara dos communsem Inglaterra; ebem

que ella se nclie hoje totalmente differente do que ella era,

todavia, as fôrmas e ceremonias antigas são todas observa-

das. Assim, durante que todos os membros estavão silen-

ciosos eum só fallava, hoje este ultimo membro, conser-

vando sempre o nome de orador, está sempre calado em-

quanto que os outros orao.

Em Inglaterra então o voto de graças tem um sentido

bem determinado e bem oxplicito, tanto mais que nenhum

gabinete se retira antes de ter soffrido a censura parla-
mentar.

Entretanto no nosso paiz o que fizerão os Srs. ministros?
Retirárão-se immediatamente do poder logo que a camara
se constituiu ! Quando se disse nesta casa que os Srs. ex-

ministros se havião retirado precipitadamente diante da

censura parlamentar, avançou-se uma proposiçío verdadei-
ra, e que eu tinha também tenção de emittir.

O cargo do ministro <i aquelle que tem crmsigo maiores
responsabilidades; não era possivel então que os Srs. mi-
nistros procedessem como entendessem, fizessem o que

uizessem, e depois retirarem se do poder antes da abertura
as camaras dizendo: « Retiro-me, não 

quero 
«oflrer a cen-

sura parlamentar, conto com o cavalhcirismo dosSrs.de-
putados, que não darãoem ministros mortos.» (Reclamaçbeí.)

Não posso explicar de outra maneira essa retirada preci-
pitada dos membros do gabineto passado ; julgiirão que re-
tirando-se do ministério escaparião á censura parlamentar.

(Cruzão flifTJrcntes ajuxrtes.)

Eu não entmdo que seja permittido ser-se cavalheiro
ácerca dos negocios públicos com prejuizo destes mesmos
negocios; cada um pódo ser cavalheiro n respeito do que lhe
interessa individualmente, mas não quando se tinta de j:e-
gocios alheios, não quando se trata de negocios públicos.

Emquanto não houver censura parlamentar, senhores,
não ha governo reprer-entativo, porque os ministros fazem
o quo querem, e chegando a occasião da reunião das cama-
ras retirão-sedo poder, como praticárãoosSrs.cx-ministros.

O Sn. S* E Albuquerque:—Puis não tom havido entra
nós censura parlamentar?

O Sn. Paes Barreto :—Agora mesmo o orador está exer-
cendo este direito.

(7/a outros apartes.)

O Sn. Gomes de Souza : —Essa censura existe na lei.

O Sn. Paes Barreto: — Crcia o nobre deputado que não
<5 o primeiro que entre nós censura a ministros já de-
mittidos.

O Sr. Gomes de Soi /.a : — Achando que as razões dadas
pelo Sr. ex-ministro da justiça para a retirada do minist;-
rio paasado crão insignificantes, pueris....

O Sn. S.4 Ai.RUQUEniH f : — E' o que o senhor pensa.

O bn. Gomes de Sousa : —.... entendi dever dizer ai-
guma cousa a esse respeito.

Depois da morte do Sr. marquez de Paraná, o gabmeti
quiz dissolver se, disse o Sr. ex-ministro da justiça, porque
não so podia recompor.

Havia uma razão com eííeito; mas a coióa instou paia
quo o gabinete continuasse, e elle continuou. E a coroa
pensou muito bem, porque já se tinhão passado differentes
mezes de administração, e era preciso qno papes ministros
ficassem para^larem contas do que tinhão feito. Quizemos
nos retirar, disse ainda o ex-ministro da justiça, não »0~
mente porque não podíamos recompor o gabinete, porém por
doença do presidente do conselho.

Pois então uma pequena doença, alguns incommodos da
saude , incommodos que se desvanecerão completamente
apenas as pastas forão entregues, erão razões para so dissol-
ver o pabineto antes que se procedesse a um exame dc sua
administração, quando sobretudo faltnvão muito poucos
dias para que as camaras se abrissem ?! O cargo de ministro
6 circumdado de muita honra e consideração, mas também
dc trabalhos, de afazeres o de responsabilidade.

Não é possjvol que o ministro só goze das honras do poder
c se retire depois quando lho pareça conveniente. Pois en-
tão o nobre marquez de Caxias, que tevo assaz saude para
fazer tantas reformas, e relormns de tão grande alcance
não tevo para tlcar mais alguns dias no poder, para ouvir ò
quo as camaras dirião a esse respoito? Mas se o nobra pie-
sidento do conselho estava realmente doento, por que razão
não confiava interinamente a sua pasta a um de seus colle-
gas? Quantas vezes isto uão se tem feito no paiz, c mesmo
no ministério de que fez parte o nobre marquez isto não
aconteceu? Não; essa não foi a verdadeira razão,
sim o quererem escapar á. censura parlamentar.

O Sr. Paes Barreto: — Estãopromptos.

O Sr. Gomes de Souza : — O nobre deputado sabe a
diCferença que ha entre responder como deputado c respon-
der como ministro.

0 Sn. Paes Barreto : — E' melhor como ministro.

O Sr. SiuVeira Lobo:—Tal t a desgraça do paizl As

proporções do servilismo....

(Rcclamaçàes e di/Jerentes apartes )
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O Sr. Presidente : — Attenção !

O Sr. Paes Barreto : — Não ha nada como accusar de-
1'untos.

O Sr. Gomes de Souza : — Se o nobre deputado diz que
elles estão promptos para se defenderem, segue-se que não
são defuntos.

Mas, senhores, como ha de responder o Sr. ex-ministro da

guerra, que nSe tem assento entre nós, que não está aqui ?

Uma voz : — Pode responder no senado, a cuja camara

pertence,

O Sr. Gomes de Souza : — A nossa constituição ordena

que a censura ou exame dos actos da administração que
acaba comece na camara dos deputados.

Ora, o Sr. ministro da guerra não pôde vir a esta cama-
ra defender-se, não terá mesmo talvez occasião de filiar

lie senado. Entretanto se elle estivesse aqui como ministro

poderia responder mais completamente do que o pôde fa-

zer agora lá do senado como senador, porque quando^ elle

responder já nós não teremos occasiãe de replicar : não se

ouvirá de um lado o accusador e do outro o accusado.

Muitas outras considerações tinha ainda de fazer, mas a

liora está bastante adiantada ; entretanto não posso pres-
cindir de algumas breves reflexões mais. A retira-la do

gabinete passado deu occasião á formação anormal doga-
binete aetual. Digo formação anormal, por ter em vista a
maneira, o modo por que foi formado; não fallo do pessoal,
mas da época, das condições que presidirão á sua formação.

Se as cousas fossem como devem ser, se a discussão fosse
larga e extensa por occasião da resposta á falia do throno,
a camara toda teria manifestado a sua opinião sobre as ne-
cessidades do paiz, sobre a maneira de prover a essas neces-
sidades ; ella approvaria ou reprovaria a política do gabi-
liete passado ; se a approvasse, elle continuaria, e se não
approvasse, formar-se hia provavelmente outro gabinete na
occasião em que a camara tivesse manifestado a sua opi-
nião, e esse gabinete seria então tirado da maioria da mesma
camara.

Mas o que aconteceu ? A camara não tinha ainda mani-
festado a sua opinião. .. E'verdade que o Sr. ex-ministro da

justiça disse que elle e seus collegas esperavão que a camara
se manifestasse para entregar as pastas; mas quando
liouveessa manifestação? Na verificação depoderes? Não
basta que os membros de um gabinete dem provas de ta-
lento parlamentar; ó preciso também que elles rcpresen-
tem as idéas do paiz. Não tinha havido, repito, essa mani-
festação, e então a formação do gabinete não foi natural,
e disto unicamente éculp/do o ministério passado. A eo-
roa muito bem insistio para que o ministério ficasse, mas
o ministério, talvez com receio da censura, retirou-se....

O Sr. Nabico : — E' engano que a coroa insistisse.

O Sr, Gomes di Souz a :—O nobre ex-ministro o disseaqui.

O Sit. Nabico -.—Está. enganado.

O Sr. Goues de Souza :— Senhores, vou concluir o meu
tliscurso, porque é tarde; contcnto-me com as proposições
que tenho emittido, bem que não exprimisse toda3 as mi-
ilhas idéas. Eu julgava que nós deveriamos no principio da
sessão fazer uma exposição geral do estado do paiz para que
pudessemos em conseqüência disto legislar. Para que
pudéssemos depois disto traçar a politica que conviesse
seguir, porque é A assembléa geral, especialmente á ca-
mara temporaria, e não ao presidente do conselho, que
compete marcar qual a politica do paiz. Isto é uma simples
consequencia do governo representativo, porque o ministe-
rio, precisando do apoio, não pôde senão ser tirado da maio-
tia das camaras, a ijual dá de algum modo um programma
geral antes que o ministério tenha formado o seu, que não
é outra cousa que o da camara, mais determinado e mais
conciso.

Também o ministério aetual, que não se pôde dizer ter
sido tirado da maioria das camaras, que não se podia dizer,
ao menos na occasião de sua formação, representar as idéas
da camara, e por consequencia as do paiz, porquanto essas
idéas ainda não erão conhecidas, entendeu muito bem a
sua posição, apresentando um programma vago e indeter-
minado afim de que a camara pudesse talha-lo á sua vontade.

Tendo já passado além da hora, eu sinto interromper
meu discurso, e não poder fazer a exposição geral do estado
do paiz, suas necessidades c meios de satisfaze-las. Direi
súraente, dirigindo-me ao aetual gabinete, que elles não

julguem ver no que acabo do expor a menor tendencia a
fazer-lhes opposição. Sempre estranho á politica do paiz,
não tenlio nenhuma dessas odiosidades que as lutas nessa
terreno poderião produzir; nunca fui luzia nem saquarema,
não tenho por consequencia a menor razão para fazer oppo-
sição a homens cuja vida politica não conheço senão por
informações incompletas.

O que eu tive em vista sómente foi justificar o meu voto

para com o paiz, satisfazer o meu dever de represeutante da
nação, defender a constituição do império, e sobretudo as

prerogativas do parlamento. (Símio bem.)

O Sr. Presidente: — A denuncia enviada "á mesa pelo
Sr. deputado de Maranhão contra o ex-ministro da jus-
tiça o Sr. José Tliomaz Nabuoo de Araújo será lida na
sessão 3eguinte, afim de se proceder sobre ella conforme a
lei de 15 cie Outubro de 1827 ; e as emendas ao projecto em
discussão serão lidas e apoiadas opportunamente.

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

Scssí# em 2<5 «lc «íunho.

PRESIDEJVCIA DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY.

Summario. — Expediente. — Chamada de supplentes. Discursos

dos Srs. Madurevra., Cruz Machado, e Barros Pimentcl. Vo-
tação.— Apresentação de projectos. — Empréstimo d compa-

nhia Ponta d'Âréa, Discurso do Sr. barão de Maud. — Com-
missão especial. — Reforma eleitoral — Ordem do dia. —

Fixação das forças de terra. Discursos dos Srs. Pacheco, e

Borges Fortes.

A's 11 horas da manhãà, feita a chamada, e acliando-se

presentes os Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto, J.

Marcondes, Salathiel, Pereira Pinto , Francisco Campos,

Cerqueira Leite, Villela Tavares, Buleão, Dantas, Pedreira,
Pinto de Campos, Gavião Peixoto, Aragão e Mello, Costa

Pinto, Aguiar, Cunha Mattos, Mendes da Costa, Sampaio

Vianna, barão de Mauá, Silva Miranda, Torres-íloirem,

Sérgio di'Macedo, Cruz Machado, SilvinoCavalcanti, Cyrillo,
Augusto de Oliveira, Sá e Albuquerque, Athaide. Pacheco,

Silveira Lobo, barão de Maroim, Souza Leão, Santa Cruz, Fiu-

sa, Salles, Domingues, Gonçalves daSilva, Rodrigues dos San-

tos, Ferraz da Luz, Pederneiras, AlmeidaPereira, Ilermoge-

nes, Araújo Lima, Machado, Calheiros, Dias Vieira, Madu-

reira, Barros Pimentel,Bello, Fernandes da Cunha, Augusto

Chaves, André Bastos, Franco de Almeida, Cândido Men-

des, Alcantaia Machado, Rego Barros, barão de Camara-

gibe, Antunes de Campos, e Diogo Velho, abre-se a sessão.

Le-se e approva-se a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. FlavfoCle-

mentino, barão de Porto-Alegre, Borges Fort s, Garcia de

Almeida, MonteiroAde Barros, Luiz Carlos, \ iria to, Bretas,

Toscano Barreto, César, Serra Carneiro, 
'fobias 

de Aguiar,

Teixeira Júnior, Fernandes Vieira, Brusque, Deltino de Al-

meida, Martinho Campos, Pinto Lima, Peixoto de Azevedo,

Jaguaribe, Nebias,F. Octaviano, Brandão, Pereira Franco,

Baptista Monteiro, Fausto, J. de Mendonça, Barbosa da

Cunha, Benevides, Cunha Figueiredo, Lima e Silva, Coelho

de Castro, Castello-Branco, Gomes de Souza, Carrão,

Paranaguá, Paranhos, Ilenriques, Augusto Corrêa, Bezerra

Cavalcanti, barão de S. Bento, Paulino, e Nabuoo.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Um officio do ministério do império, commanicando ficar

o governo inteirado da decisão tomada pela camara ácerca

das eleições do 2o districto do Ceará.—Inteirado.

Outro do mesmo ministério, transmitindo copia do de-

creto que concedeu á viuva do conselheiro José Werneck

Ribeiro de Aguilar a pensão annual de 1:000-5.—A' commis-

sao de pensões e ordenados.

Outro do mesmo ministério, enviando o 
^requerimento 

do

secretario da faculdade de medicina da cCrte, em que pede
augmento de ordenado.—A quem fez a requisição.

Outro do secretario do senado, cCEEmicando que por
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«fficio do ministério do império constou queS. M.olrapera-

dor consente na resolução que manda passar carta de na

turalisação a Gustavo Cario* Antonio Lainé e outros. —

Inteirada.

Requerimento doa empregados do supremo tribunal do

justiça, pedindo augmento de seus ordenados. — A com-

missão de pensões e ordenados.

Outro do vigário Mamcde Antonio do Lima, pedindo
nrna licença por 7 annos para ir íi Europa formar-se em

theologia sagrada. —A' commissão de pensões e ordenados.

Dous requerimentos do mnjor Caetano Dias d* Silva,

empresário da imperial colonia do Rio Novo, na província do

Espirito Santo, pedindo um, uma subvenção ou um em-

Í>restimo 
a favor da dita colonia; e outro a concessão de 20

oterias extrahidas na corte no espaço de dez annos, para
manter na mesma colonia uma aula de primeiras letras,
uma enfermaria de caridade, uma capella e o respectivo sa-

cerdote.— Ambos vão ás commissões de fazenda o coloni-
sação.

Lêm-se, entrão em discussão e sem debato são approvadas
as redacçõçs dos seguintes projectos :

1.® Approvando o decreto de 27 de Novembro de 1851, do-
clarando que na aposentadoria concedida ao desembargador
daextincta casa aa supplicação Podro Madeira de Abreu
Brandão, se deve compreliender o vencimento que tinha
como juiz conservador dos privilegiados do commercio, a
contar da data da mesma aposentadoria.

2.° Autorisando o governo a mandar passar carta de na •

turalisação aos Portuguezes José Pedro de Carvalho e
outros.

CHAMADA DE 8UPPLENTES.

Lê-se e entra em discussão o seguinte parecer :

c A commissão de paderos, tendo examinado a indicação
do Sr. deputado Salathiel para que seja chamado a tomar
assento pela morte do deputado o supplente do 14° d'»tricto
eleitoral da provincia de Mioa3 o Sr, Dr. Antonio Dias Fer-
raz da Luz, é de parecer que seja approvadaa dita indica-

ção. Paço da camara dos deputados, 25 de Junho de 1857.
— Antonio Cândido da Cruz Machado,. —J. J. Pacheco. —
J. J. Teixeira Júnior (com restricções.) »

0 Sr. Teixeira Jursion faz algumas observações.

Lê se, apoia-soe entra em discussão a seguinte emenda :

€ Accrescente-se: 
'outrosinj, 

que se mande proceder á
eleição de novo supplente para preencher a vaga que dei-
xou o Sr. Ferraz da Luz.— Teixeira Júnior. »

O Sr. \dcreira(pela ordem): — Entendo que S. Ex. o
Sr. presidente não pôde aceitar a indicação que acaba de
ser lida, pois que a reforma de uma lei só pôde effectuar-se
por um projecto de lei, e não por uma indicação, a qual só
pôde tender ao regimen da camara. A lei assim tendo reeo-
uhecido quo o supplente do deputado deve substituir o de-

putado em todos os seus impedimentos, declara que o sup-

plente fica deputado no caso de opção, de morte, ou quando
o deputado passa a senador. Também diz quo só em falta do
supplente so procederá a nova eleição.

Uma voz : — O caso não ó opção.

O Sr. Madureis* ; — Entendo que esta providencia deve
regular para todos os outros casos, pois a lei diz em falta
deste, relerindo-so ao supplente.

Oitua voz : Uma disposição especial não se deve ge-
neralisar.

O Sr. Presidente O Sr. deputado pedio a palavra pela
ordem, e portanto não pôde tratar da matéria cm discussão.

O Sr. Madcreira : — Então me reservarei para occasião
mais opportuna. Direi entretanto que parece-me quo a in-
dicação não está nos termos de ser aceita, pois quo só na fui-
tado supplente se procede á nova eleição ; e no entanto a
indicação entende que se deve proceder á nova eleição.

Limito-me a isto, uma vez que V. Ex declara que a ma-
teria que está era discussão não é uma indicação, e sim uma
emenda, o que eu não presenciei.

o Sr. Presidente : — O Sr. Teixeira Júnior mandou k
mesa uma emenda que não posso considerar como indicação,

porque o parecer opina que se approve a indicação do Sr.
Salathiel, a qual diz que seja chamado o supplente pe!o

14° districto da provincia de Minas, afim de preencher a
vaga gue deixou o fallccido Sr. deputado Antonio Felippe de
Alíiujo, e o Sr. Teixeira Juniorapenas propõe que so aceres-
cente ao parecer quo se mande proceder ti nova eleição de
supplente. Parece-me pois que se trata de uma emenda e
nãode uma indicação, mas a camara decidirá como julgar
mais conveniente.

O Sn. Madereira : —Eu 
julgava que ora indicação, o por

isso pronunciei-mo da maneira pela qual a casa me acaba
de ouvir. Em tempo me explicarei, por entender a emenda
contraria ti lei.

Lê-se, apoia-se, centra igualmente cm discussão, o se-
guinte :

« Que so chame o supplente do deputado falleoido, o re-
metta-se a emenda do Sr. Teixeira A commissão de cons-
tituição e poderes afim de dar o seu parecer sobre a matéria
da mesma omenda. — S. II. — Par» Barreto. »

O Sr. Paciieco faz algumas observações.

O Sr. Crez Mmüiado :—Sr. presidente, comquanto appa-
recesse a opinião de dever-se proceder (i nova eleição no caso
de morte do deputado, entendeu-se o contrario cm vista

das disposições da lei. (.4po/ntfi».) Ella estabelece quo quando
um cidadão é eleito por dous circulos, o supplento do cir-
culo não optado pnsse a oooupar o lugar do deputado eleito.
Também determinando que se eleja ura suppleute declara

que esto substitua o deputado no impedimento ou falta.
Não entendo que o legisladortivesso usado de uma phraseo-
logia de synonymos inúteis, e portanto considero o caso de
impedimento diverso do de falta; aquelle ó temporário, e
esta absoluta; e verifica-se a falta ou por morte, ou quando
o deputado é escolhido senador. (Apoiidos.) No caso do im -

pedimento o supplente toma assento sem perder a natureza
de supplente, o seu direito é eventual; no de falta porém
não acontece o mesmo, então o supplente passa a ser ode-

putado effectivo.
Opinando neste sentido a commissão foi de parecer que

sç convidasse o Sr. Dr. Antonio Dias Ferraz d:» Luz, sup-

plente do 1-1° districto eleitoral de Minas, a viroccuparo
lugar de deputado vago pelo falleeimento do Sr. conego A11-
nio Felippe de Araújo.

Identicament ) já so procedeu quanto ao districto da

provincia da Bahia, pelo falleeimento do Sr. Dr. Eduardo
Ferreira França, sendo de notar-so quo a falta então se deu
antes do reconhecimento do deputado.

Firmado o principio de que no caso de falta o supplente

passa a ser deputado effectivo, mo parece digna de attenção
a emenda oíferecida pelo nobre deputado do Jtio de Janeiro,

porque ella envolve uma questão nova c que não está pre-
vista na lei.

O Sn. Madureira : — Está prevista; a lei diz que na falta
de supplente se mande fazer a eleição.

O Sn. Cruz Machado :—E' omissa n lei, pois a dispo»
sição de que trata o nobre deputado refere-se á eleição de
um deputado em falta deste e do supplente, c não íi hypo-
these sobre que versa a emenda, que tem por fim a eleição
de um supplente por ter o supplente primitivo passado a
deputado effectivo. E' minha opinião portanto que a emenda

é digna de séria consideração, nãó deve ser rejeitada in
limine, c sim examinada para se conhecer se a questão pôde
ser decidida por parecer de commissão, ou se so devo apre-
sentar uma medida legislativa complementar. (Apniadoi.)

Portanto , sem pronunciar-me desde jíi a favor da emen-
da,' limito-me a propor que ella seja submottida no exame
da commissão de poderes, e pareceu-me que o nobre depu-
tndo que me precedeu na tribuna enunciou esta idéa , o se
não a formulou por escripto, vou fazê-lo.

O Sr. Madiireira : — Consignou por escripto, separando
a emenda do parecer.

O Sr. Crez Machado : — Bem ; adhiro á opinião de meu

nobre collega da commissão, e a indicação pôde scrnppro-
vada, e a emenda scríl opportunamente discutida o apre-

ciada sua doutrina.

O Sr. Barros Pimentel:—Entendo que esta discusBão
deve ser mais largamente desenvolvida, pois quo tendo-se
apiesentado varias liypotheses, a commissão deve conside-
ra-las todas para offerecer um projecto que tenha por fim

preencher as lacunas que se notão na ultima lei de eleições.

Uia voz : — Todas ellas se resumem na falta.
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O Sn. Ríekos : — Falta occasionadapor diffe-

rentes motivos. Considero as liypotheses que me occorrem

neste momento ; a primeira e mais natural é a falta do de-

putado pela morte; a segunda é pela opção.

Uma voz : — Está prevenida.

O Sr.. Bakimjs Pihf.ntei.: — Está sim, mas não totalmen-

te, porque ainda lia uma duvida, que 6 se o lugar de sup-

plente deixado vago pela passagem deste a deputado deve

permanecer sempre vago. ou se deve ser supprido por outra

eleição; entretanto da letra da lei parece inferir-se, o que
não é logico, que ti que sempre vago o lugar de supplente.

(Apoiados.) E' uma lacuna que deve ser preenchida ; desde

o momento em que o lugar de supplente iica vago por

qualquer motivo,,, deve haver uma eleição para preenchê-lo.

(Apoiados.)
Outra questão, ainda relativa a esta hypotliese, vem a

ser se O supplente pôde nunca passar a ser deputado. En-

tendo que pelo espirito da ultima lei de eleições o cidadão

que recebe votos para supplente não deixa nunca de ser

supplente. (Apoiados e não apoiados, vioas reclamações.) Suo

apenas questões que estou suscitando, eque, por importan-

tes, merecem uma solução. (Continua o sussurro.) Para

mim, senhores, é fóra de duvida que a ultima lei eleitoral

destruio, nesta parte, completamente o systema adoptado

pelas que anteriormente região a matéria. (Apoiados e não

apoiados.)
Segundo as leis que precederão a aetual, e todas as insti-

tuições relativas a eleições, declarou-se que fosse supplente

o immediato em votos; como vio-se que esta theoria cahia

no absurdo, que aliás já, se deu, de reconhecer-se deputado

um cidadão em quem recahio um só voto, e que pouco ou

nada representava, a nova lei, querendo remediar este mal,

determinou que o supplente fosse feito por pma votação^ es-

pecial, excepío no* círculos que por conveniências publicas
tivessem mais de um collegio. E' pois regra gemi que o

' supplente spja a expressão de uma votação, na qual pôde vir

a ter maior numero de votos que o proprio deputado. Assim
é que'votanrio-se no mesmo collegio para deputado, e depois

para supplenM, não sc tem o mesmo esorupulo, não se exige
os mesmos quesitos para supplente que para deputado.

Vozes : —I sonf.o, não ó razão.

O Sn. ]>.\v.(;¦):; Piukmt.l: — Pode um cidadão ter os re-

qulsitos necessários para supplente, e não ter tantos quan-
tossejão bastantes para ser deputado. (Reclamações.)

O Sk. F. Octaviano :—E nos districtosondehainaisde
um collegio ?

(Contiuuilo b.j apartes, liumor.)

Vozes :— Oução, oução.

O Sr. Presidente : — Attenção, senhores, o orador não

pôde continuar eleito modo.

O Sr, E arros Ppiemt!, : — Estou apenas apresentando
liypothe-es, não «s dou como opinião minha, e sim para
serem apreciadas p /a commissão. Mas entendo, iirmado na
autoridade de um notável jurisconsulto, que havendo man-
dato especialpaca o suppiente, pôde este não ter o mesmo

gráo de torça, a mesma importância que o cidadão votado

para deputado. (Cc'i>aiu~to as reclamações.)
Estou fallando em these, senhores.

O Siu Silveira Lono : — Quanto á, influencia assim é.

O Sn. 13A!!nos Pisientel :— Silvestre Pinheiro, em seu
Systema eleitoral, diz que deve ser deputado o candidato

que merecer maior gráo de estima de todos os eleitores."Vê 
se pois que o supplente não tendo a mesma estima

não deve merecer a mesma opinião.

Uma >oz i — A's vezes um supplente tem mais votos.

O Sr- Barros Pímehtel: —Talvez não os tivesse em
tanta quantidade se aspirasse a ser deputado. (Reclamações.)

O Sr. Paes Barreto .—Qual a razão por que o eleitor vota
em um para deputado, e em outro para supplente ? E' por-
que lhe merece maior conceito aquelle em quem votou para
deputado.

O Sn. Bahros Piwertel :—E' o que estou dizendo. Agra-
deço o aparte d\i nohre deputado.

Demais, vou buscar uma razão no espirito publico. A
camara presenciou um facto que se deu em quasi todos ®s
círculos eleitoraes , e principalmente nos das grandes cida-

des. Nos tres circulos raras forão as capacidades que se
apresentarão conquistando a supplcncia, sem que com isso
eu queiradesconhecerque muitas pessoas capacíssimas forão
chamadas ao lugar de supplentes.

O Sn Madureira :—A razão é outra. Suppunhão que
não podião tomar assento.

(Cruzase grande numero de apartes.)

Vozes : — Os senhores não deixão o orador continuar.

O Sr. Barros Pimeyi-el :—Quando acabarem continua-
rei.

O Sn. Presidente :— Attenção !

O Sn. Barros Pihentel : —Poderíamos alím disso, se-
nhores, achar na nossa legislação alguma analogia, ou
paridade, ainda que muito remota, entre os supplentes dos
deputados e os supplentes dos presidentes de província, dos
juizes municipaes, e outras autoridades. Pôde um cidadão
ter as partes neeessarias para um vice-presidente, e não as
ter para presidente ; póde'ter os requisitos necessários para
supplente do juiz municipal, enão tê-los para juiz. (Recla-
mações.) Sei que a paridade não é perfeita, ó muito remota.
(Continua o rumor k)

Vozes : —Deixe passar a tempestade.

Outras yozes : — Oução o orador.

O Sr. Cri z Machaoo : — O palinuro velho não se aterra.

O Sr. Barros Piiiemet. : — Espero que acabem para con-
tinnar.

O Sr. Presidente : — Attenção !

O Sr. Barros Piheintel -. — Quiz provar que pela lei Sin-
tiga o supplente podia ter um sô voto, porque este voto era
dado para deputado, e que pela aetual pôde o supplente ter
mais votos que o deputado, e nunca deixar de ser supplente;
que o deputado deve ser aquelle que tem mais importancia,

que mereceu mais conliança.

O Sn. Dias Vieira': — Não se segue.

O Sn. Barros Pihejvtel :—Demais, senhores, a palavra
supplente, em sua origem, bem exprime o seu fim. Supplente
vem d» verbo suppko, supprir, preencher falta, e nunca sub-
stituir. E* para mim obvio, que, fóra as excepções, o que
teve o mandato permanente mereceu mais conriança do que
aquelle que o recebeu para casos fortuitos. (Herlamaçíes.) 

'De

tudo isto deduzo que havendo uma vaga de deputado, deve-
se votar em outro cidadão para deputado ; assim como se
houver de supplente se vote para supplente.

No caso da opção a Jei estabelece uma excepção; manda
que o supplente passe a exercer o lugar deixado pelo de-
putado que optou por outro circulo ; mas não se deve
inferir nunca da lei que ella quiz, como entendem alguns,

que não se proceda a nova eleição nem para supplente.
O exemplo do que se passou em minha província demons-
tra o absurdo desta intelligencia. Tendo sido eleito por £
dous circulos um illustre cidadão de minha província, e j
tendo optado por.um, quer a lei que o supplente o substitua 

"

no outro; c a deduzir se que não se faça eleição para sub-
stituir,o supplente. & recahir 110 absurdo. Sei que a entidade (
supplente não foi reconhecida pela nossa constituição (apoia-'
dos), mas £ também incontestável que as leis regulamenta-
res acreárão. (apoiados.)

(Iía um aparte.)

Não se pôde, pois, considerar deputado sem supplente.
Depois desta lia a liypotheâe do deputado que morre, a

qual^ se subdivide em duas outras: do deputado que morre
depois de verificados os seus poderes, de ter'funccionado, e
do deputado que morre antes da verificação de poderes.

Uma voz : — A questão é a mesma.

_ O Sn. Barros Pimentel: — Ha boas opiniões em contra-
rio. lia quem diga que cmquanto não são verificados os po-
deres, cmquanto não são reconhecidos legítimos, o cidaaão
eleito não i perfeito deputado.

O Sn. F. Octaviano :—A qucstão_ não é se o cidadão é
deputado ou não ; a questão é se a eleição está feita.

O Sr. Bumos Pimeivtel : —Emquanto o mandato não
está revestido de todos os sacramentos, emquanto o dipio-
ma não está reconheeido valido por esta camara, o cidadão
eleito não é mais do que um mero portador de diploma. Ti-
vemos disto bons exemplos este anno.
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O Sr. V. Tavares :— E' deputado eleito.

O Sr. Barros Pimentel :—Outra hypothese que me pa-
rece digna do ser examinada ; se o lugar vago polo deputa-
do que passou a ministro da coroa deve licar vago até a nova
eleição de deputado, ou se de\o sor logo oecupudo pulo sup-
plente.

Tem-se entendido com a legislação anterior que o lugar,
ÜQaudo vago interinamente, não devo ser occupado até q«a
se proceda a nova eleição. Entendo que rigorosamente não
deve ficar um momento vago. E' este o espirito da ultima
lei. {Apoiados.)

O Sr. V. Tavares :—Apoiado ; e a commissíío não npre-
sentou ainda parecer a respeito, fazem dousmezes.

O Sr. Barros Pimextel:— Para casos cspcciaes como
esto é que se elegem snpplentes.

O Sr. Baptista Monteiro :—A commissão não quer abor-
dar a questão.

O Sr. Barros Pimeistel :—Mas deve faze-lo.

O Sn. V. Tavares:—Já submetti á commissão umain-
dicação neste sentido.

O Sr. Baruos PiMEítTEL :—Em resumo, Sr. presidente,
tenho apresentado as seguintes hypothífses, que submetto
í. sabedoria da commissão: a morte do deputado que falleee
antes e do que fallece depoiB do verificados seus poderes;
se o supplente passa a deputado ou se deve-se eleger outro
deputado; a opção; se devo licar vago o lugar do supplente,
ou proceder-se a nova eleição; a passagem de deputado ao
senado ; e finalmente se sendo chamado um deputado a mi-
nistro da coroa, deve ou não, emquanto se procede á reelei-

ção, ser chamado o supplente para occupar interinamente
o lugar. Chamo a attenção da commissão para todos estes

Í>ontos, 
e espero que sejíio preenchidas estas lamentáveis

acunas que existem na lei actual. (Muito bem.)

Julgando-se a matéria suficientemente discutida, pro-
cede-se á votação, e é approvado o parecer com a emenda
do Sr. Paes Barreto.

Vai por consequencia- á commissão dc constituição a
emenda do Sr. Teixeira Júnior.

Sr. Paes Barreto requer urgência para serem lidos
alguns projcctos que se acliâo sobre a mesa.

Consultada a camara, decide-se pela affirmativa,

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS,

São lidos e julgados objectos de deliberação os seguintes

projeetos:

« A assembléa geral legislativa resolve:
« Artigo único. A comarca do Bonito da provincia de

Pernambuco fica elevada 4 categoria do comarca de 2"
cntrancia: revogadas as disposições em contrario. Paço da
camara, 26 de Junho dc 1857.— Villela Tavares. »

« A assembléa geral legislativa resolve:
« Art. l.° O 5o districto eleitoral da província do Mara-

nhuo se dividirá em dous collegios: o da cidade de Caxias, o
o da villa dc Brejo.

Art. 2.0 o collegio de Caxias se comporá das freguezias
de Nossa Senhora da Conceição o S. Jesé, de S. Benedicto,
de Nossa Senhora de Nazareth, de S. José dos Mattões, e de
Santa Iíita do Codõ.

c Art. 3.° O collegio do Brejo se comporá das freguezias
de Nossa Senhora da Conceição do Brejo, e de Santa Annn
ie Burity.

« Art. jl.o A apuração das eleições deste districto se
fará no tempo legal, na camara municipal de Caxias.-

Art. 5,o Ficão revogadas todas as disposições em con-
trario.

Paço da camara dos deputados, em 20 dc Junho do
1857. — Cândido Mendes de Almeida. »

« A assembléa geral legislativa resolve:

Art. l.° Fica autorisada a irmandade de NosaajSenho-
ra do Amparo da cidade da Diamantina, da provincia de
Minas, a possuir em bens de raiz até a quantia de 40:000$.

* Art. 2.o Igual favor é concedido á irmandade do SS.
Sacramento da°fieguezia deS. Thomé, da mesma provin-
cia.

Art. 3.o A faculdade concedida é feita com a clausula
expressa de serem taes bens convertidos em apólices da di-

vida publica, innliennveis dentro do prazo quefu marcado

pelo tf o ver no da provincia.
« Paço da camara, 26 do Junho de T' 

"7.—fv.J, 
o di Al-

cantara Machado. »

« A assembléa geral legislativa resolve:
« Art. l.° Ficão concedidas loteria que serão extra-

Ilidas nesta corte, de fundo igual, e sob o mesmo pluno das

que aqui se extraliein para a Santa Casa e outros estabele-
cimentos pios ; sendo duas para se reconstruir a igreja de
Santo Antonio da cidade da Diamatina, de jlinaa-Geraes,
de modo que posi^a servir de cathedrul para o bispado ali
creado; e duas para so fundar na villa de Curvello uma
cafa de caridnde.

« Art. 2.o Ficão igualmente concedidas 2 loterias quu
serão tambem extrahidas na corte, na 1'órinn doartigo an-
terior; sendo uma applicada :'i conclusão da igreja de g.
Francisco, na cidade do Pitanguy, provincia de Minas, e
outra applicada á conclusão da igreja matriz da parocliia
das Sete Lagoas, na mesma provincia.

€ Art. 3.o Ficão revogadas as disposições em contrario.
« Paço da camara, 26 de Junho de 1857.— 1'edrodeAl-

cantara Machado.— F. A. da Silva Campos. >

c A assembléa geral legislativa resolve :
« Art. 1.° O 3o districto eleitoral da provincia da Bahia

fica composta de 3 collegios formados do modo seguinte :
« § l.o—lo collegio, que será a cabeça do districto) func-

cionará no paço da camara municipal da cidade da Cachoeira
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Kosariò
da Cachoeira, da Conceição Neva da Feira, do S. Pedro de
Muiitiba, da Cruz das Almas, de S. Thiago de Iguape, dc
S. Estevão de Jaeuipe, o de Nossa Senhora do Desterro do
Outeiro Redondo.

§ 2.o — 2° collegio, que fuuceionará no paço da camara
municipal da cidnde dc Maragogipo, compreliondendo as
parochias de S. Bartholomeu do Maragogipe, e S. Felippe
das Roças.

< § 3.0—3.0 collegio, quo fuuceionará no paço da catnara
da villa da Tapera, comprehendendo as parochias de Nosea
Senhora da Conceição da Tapera, No.sa Senhora deNaza-
reth da Pedra Branca, e Nossa Senhora do Bom Conselho
da Amargosa, do mesmo niunieipio da Tapera, que lho fica
pertencendo.

« Art. 2 o Revogão-se, etc.
« Paço da camara, em 25 do Junho dc 1857. —Pinto

Lima. >

EIIPRESTPIO A COHPAMIIIA M>\TA D'A*ÊA.

O Sr. barXo de Maií:—Sr. presidente, o estabeleci-
mento da Tonta d'Aiva ú a primeira, a mais importante,
e a mais util empresa industiial do nosso paiz.

Esto importante estabelecimento acaba de «ofírer uma
calamidado; um incêndio devorou um dos mais valiosos
edifícios, onde so achavâo accommodados todos os moldes
que representão os produetos da fabrica durante 14 aunos!
E' uma perda immensa; e em taes circumstajicias a com-
pnnliia so acharia cm grandes difiiculdade.s se não obtivesse
algum favor dos poderes do Estado.

O estabelecimento da Ponta d'Arêa já foi objecto da Soli-
citude dos altos poderes do Kstado ; qtuindo era apenas mi-
i\ha propriedade particular, consegui do corpo legislativo
um emprestimo, para cuja solução forão concedidos 11 an-
nos ; aconteceu porém que em pouco mais de 5 annos enten-
di que se havia preenchido o pensamento dos legisladores;
o estabelecimento tinha uttingido as condições de prosperi-
dade que sein duvida tiverão em vista os altos poderes do
Estado lazendo-lhoessa concessão; e, pois, julguei quo não
podia conscienciosamcnto reter esse emprestimo por mais
tempo ; requeri ao governo e paguei-o integralmente, assim
como forão pagos pontualmente nas épocas respectivas os
seus juros. Podia demorar o seu pagamento até 31 do Maio
de 18S0, porque a lei assim o facultava ; desde poiém quo
reconheci que o pensamento dos legisladores se achava

preenchido, realisei, como disse, o pagamento.
Uma voz : —Honra lhe seja feita.

O Se. iurXo de Malá ; — A calamidade, porém, porque
acaba de passar tão util estabelecimento o colloca cm cir-
cumstancias de vir de novo pedir um auxilio aos poderes
do Estado. Elle não é hoje minha propriedade particular,
mas sim de lima companhia; tenho-lhe porém amorde

pai,...
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ao augmento fios mesmos eleitores em algumas parochias
do império, com a letra do citado decreto.

i3u A'cerca da intelligencia clara e precisa do que se deve
considerar a maioria absoluta de votos; se aquella que
dimana da totalidade dos eleitores do circulo, se a que
resulta do numero presente dos mesmos ao collegio, se a

que pôde deduzir-se de todos os^eleitores á excepção dos an-
nullados. Salvo a redacção.

« Paço da camara dos deputados, 26 de Junho de 1857.
— A. Pereira Pinto. »

Vai com urgência A commissão de poderes o diploma do
Sr. conselheiro Francisco Diogo Pereira da Vasconcellos,
reeleito deputado pelo Io districto da província de Minas-
Geraes.

O Sr. Presidente declara que, estando esgotado o tempo
destinado para a primeira parte da ordem do dia, passa-se á
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Uma voz : —O que llié é muito honroso.

O Sr. iiirão DF. M.uiá : —.... e por is»o peço a benevolen-

cia e attenção da camara para o projecto que vou apresentar.

Km occasião oppnrtnna desenvolverei as razões em que me

fundo para pedir ao corpo legislativo o auxilio de que trato

no projecto.
Lê-se e é julgado objecto de deliberação o seguinte pro-

jecto:
A ássembléa geral legislativa resolve :

« Art. único. § l."0 governo emprestará á companhia

Ponta d'Arèa a quantia de 400:000;?, mediante hypotheca

do estabelecimento ede todo3 os valores da companhia.

§ 2.° O juro deste emprestimo será de 6 % ao anno

pagos semestralmente.
<g 3.o A amortização começará no fim do quinto anno, u

dahi em diante na razão de S.hOOOü cm cada semestre, até

o effectivo reembolso de todo o capital e seus juros.
c Paço da camaiados deputados, 25 de Junho de 1857.—

Bario de Slaud. >

COMMISSXO ESPECIAL.

O Su. Presidente : — Vai-se proceder íi leitura dadenun-

cia que na sessão de liontem mandou íi mesa o Sr. depu-

tado Joaquim Gomes de Souza contra o ex-ministro da

justiça o Sr. José Thomaz Nabuco de Araújo.

«Em virtude da lei de 15 de Outubro de 1827, denuncio

á camara dos Srs. deputados o ex-ministro e secretario de

estado dos negócios ua justiça, José Thomaz Nabuco de

Araújo, pelo crime de traição, por haver attentadb contra

o livre exercício dos poderes políticos reconhecidos pela
constituição do império, aposentando os desembargadores

Severo A mo rim do Valle e Bernardo Rabello da Silva Pe-

reira, contra as terminantes disposições dos arts. 151, 155

e outros da mesma constituição. Paço da camara dos depu-

tados, 22 de Junho de 1857.— Dr. Joaquim. Gomes de Souza,

deputado pelo 4» districto eleitoral da provincia do Ma-

ranlião. >

O Sr. Presidente {continuando) : — Em conformidade do

art. 10 da lei de 15 de Outubro de 1827 tem a camara de

proceder á nomcaç-fio de uma commissão especial que de-

verá examinar e dar parecer sobre a denuncia offerecida

pelo Sr. deputado pelo 4o districto da provincia do Mara-

nhao. As commissões especiaes não podem tei menos de

3 nem mais de 5 membros; a camara determinará _o nu-

mero que deva ter a que se vai nomear....

Vozes: —Tres, tres.

O Sr. Presidente : —Consulto portanto a camara se quer
que a commissão se componha de 3 membros.

A camara decide nesta conformidade.

O Sr. Presidente declara que a eleição da commissão
fica reservada para a sessão seguinte.

O Sr. Viruto requer que esta eleição se faça immedia-
tamente.

Consultada a camara sobre este requerimento, decide
.. que se proceda jâ.'i eleição da commissão especial.

Corrido o escrutínio , recolhem-se 99 cédulas, e saliem

eleitos os Srs. :

Teixeira Júnior com 66 \otos.
Paranaguá com 65.
Fiusa com 61.

São immediatos em votos os Srs. Carrão com 22, Fran-
cisco Campos com 17, c Fernandes da Cunha cem 12.

nr.iOlMIV ELEITORAL.

Lí-se e vai á commissão de constituição a seguinte indi-
cação:

« Indico que a commissão de constituição, chamando a si
todos os pareceres sobre a ultima verificação de poderes dos
diversos membros desta camara, proponha os meios de me-
lhorar a lei da reforma eleitoral nos seguintes pontos:

« l.o A'cerca das duplicatas, indicando o meio pratico de
vedar a sua reproducção.

« 2.° A'cerca da elevação do numero de eleitores em uma
escala inferior á base do decreto de 19 de Agosto de 18M;
conciliando as deliberações tomadas peia camara em relação

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

IlXAÇiO DAS FORÇAS DE TERRA.

Ccntinúa a 2a discussão da proposta do governo fixando
as forças de terra para o anno financeiro de 1858 a 1859.

Acha-se presente o Sr. ministro respectivo.

O Sr. Baptista Monteiro manda á mesa uma emenda,

que o Sr. presidente declara que será apoiada opportuna-
mente.

O Sr. Presidente : — Tem a palavra o Sr. Pacheco.

0 Sr. Pacheco :—Sr. presidente, curtas observações fa-
rei na presente discussão da fixação da força de terra, não
só porque não me acho com disposição para fallar hoje, não
tendo mesmo estudado o projecto, como porque entendo

que a época actual, que eu considero uma época nova e de
esperanças (apoiados), reclama que sejamos muito pruden-
tcé, que evitemos discussões que azedem os espíritos, e os
colloquem em antagonismo.

N uma época nova. Gomo eu considero, e 110 meio de uma
camara que eu reputo progressista moderada, e desejoía
de fazer o bem do paiz, penso que não devemos fazer recri-
minações....

O Sr. V. Tavares: — Apoiado.

O Sr. Pacheco : —que não devemos revolver o pas-
sado....

O Sr. V. Tavares: — Apoiado.

O Sr. Pacheco :  eu lançaria antes um véo sobre

quanto ha occorrido nessa guerra pessoal que os partidos se
tizerão, sem proveito para a causa publica.

O Sr. Silveira Lono: — Se pôde conciliar isso com o
dever de deputado, muito bem.

O Sr. Pacheco: —Eu serei o primeiro, Sr. presidente,
nesta discussão em que pretendo dizer muito pouco, a impor
a mim mesmo silencio ácerca de personalidades, a fugir do
mesquinho espirito dg partido, para tomar as cousas de
mais alto. A experiencia por que temos passado nos deve
ter assaz demonstrado quanto a guerra pessoal e de odios
nos tem sido damnosa; amestrados com a lição da experien-
cia, vejamos se é possível aproveitar o tempo na pratica de
uma política moderada, que não opprima a ninguém.

0 Sn. V. Tavares : — Apoiado.

O Sr. Pacheco :—Do projecto em discussão pouco direi. A
camara sabe que eu nunca deixei de dar o meu voto em favor
do numero de praças que se tem pedido, ainda mesmo aos
ministérios com quem não me achava em harmonia ; limi-

tava-me apenas a fazer censuras, a apontar erros e disper-

dicios; assim não causaríi espanto que dando eu o meu
tenue apoio á política actual, vote pela força pedida; vota-
ria mesmo por maior numero de praças se o nobre ministro

da guerra entendesse que isto era necessário. 0 que eu de-
sejaria (c é minha opinião antiga), era que o Sr. ministro

da guerra procurasse por todos os meios a seu alcance al-
liviar a guarda nacional, que entre nós tanto soffre pelos
continuados serviços a que é chamada. (Apoiados.)

Eu não duvidaria mesmo concorrer para uma maior des-

peza no ministério da guerra, augmentando o numero de

praças, se o Sr. ministro deixasse em paz a guarda nacional,

fazendo com que ella não cont inuasse a ser onerada de pe-
sados serviços; os guardas nacionaes precisão trabalhar; i



necessário que se occupem rios seus misteres, limitados ape-
nas a um ou outro exercício. Nós estamos em uma época
toda industrial, e o paiz ganha em não desviar os homens
das suas differentes industrias; uma reforma que tendesse

para ahi, que reduzisse a guarda nacional ao que ella deve
ser, teria sem duvida o meu voto. Para isto é que temos
creado um exercito, é que temos feito o sacrifício de armar-
mos o governo com grande força, despendendo pelo minis-

terio da guerra sommas enormes.

Não tendo até agora havido uma discussão especial sobre
a matéria , tendo-se ella limitado á apreciação da situação

política actual, não serei eu quem a provoque; direi apenas
o que penso do recrutamento, que. foi a única questão mais
importante que ouvi debater-se. DiíTerentes opiniões forão
emittidas sobre este assumpto. Todps sentem o mal do re-
crutamento, todos desejão libortar os lirazileiros deste irn-
posto de sangue , e todo» atacâo a nossa actual legislação
sobre o recrutamento. Sem duvida nenhuma o recrutamento
é um mal, e mal gravissimo ; tem sido muitas vezes prati-
cado horrivelmente, de um modo indigno de um povo livre.

(Apoiados.) Mas ainda assim eu não posso concordar na ue-

(cessidade de reformai-se a lei, adoptando-se qualquer dos
systemas admittidos em outros paizes.

Será talvez uma opinião singular esta minha, comtudo
eu ouso sustenta-la. Entendo que a nossa lei de recruta-
mento é a melhor que podiamos ter, é a única que está do
accordo cora os nossos hábitos e com as nossas convenien-
cias ; que qualquer outro systema encontraria maiores re-
sistencias e sublevaria maiores queixas.

Que systema adoptariamos nós em substituição do actual,

que fosse praticavel ? Ahi existem difíerentes projectos de
lei, e não houve ministério que ousasse fazê-los passar. 

'¦

A conscripção franceza será o prototypo que devamos '
copiar ?

Na França, se bem que tenha suscitado clamores, ella é
tolerável, mas entre nós seria impossível. A conscripção
liem so compadece com os nossos hábitos o condições, nem
será praticavel tão cedo.

O systema seguido na Áustria, o admittido na Prússia,
não nos serviria ; o nosso paiz o repelliria. Não somos uma
nação propriamente militar, como é a Prússia, onde todos so
preparão para as armas.

Proscreveudo-se a nossa lei, eonvinha que se apontasse o
que se pretende substituir ; cada nação vive com seus ha-
>bitos.

Nós somos um povo essencialmente agricola, não temos
esse espirito guerreiro de alguns Estados da Europa, e nem
necessidade de ostentar força; os nossos vizinhos não nos
podern ameaçar não temos necessidade de militarisar o
paiz. Se substituíssemos a nossa lei por outra, os clamores
serião ainda maiores. A lei que temos, se não é perfeita,
é ao menos a que nos convém ; deixemo-nos pois de decla-
inações. O que mais que tudo nos poderia convir, seria o
alistamento de voluntários, que é o systema dos Estados-
Unidos; empreguemos todos os esforços para que um dia
este systema possa ser applicado em maior escala CDtre
nós. Infelizmente tão cedo não o será, porque não estamos
nas condições dos Estados-Unidos, onde a população é im -
mensa, e a força mui diminuta.

O antigo legislador que confeccionou a nossa lei de recru-
lamento que lioje vigora, attendeu bem a todas as nossas cir-
cumstancias, attendeu ás diíTerentes classes da sociedade a
bem da mesma sociedade, isentando as 

"differentes 
profis-soes para que o nosso exercito se compuzesse daquelles lio-

mens que menos falta fizessem ás diferentes industrias do
paiz. [Apoiados.) O mal , portanto, não e3tá nisto, o mal
esta principalmente na execução (apoiado,), está nos abusos
praticados, c que se tem tolerado em todas as partes. (Apoia-
dos.)

0 Sr. Dastas:
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O Sr. V. Tavares:—Ainda tomos o condi do I.ippe,
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O Sr, Pacheco : — Ainda o exercito so rego pelas mes-mas leis dos tempos coloniaes, com todos os seus horrores,
O Sr. Dantas :—Está justificando a necossidade dele-

gislarmos sobre a matéria.

O Sr. Pacheco: Ouso chamar para este ponto a illustra-
da attençao do Sr. ministro da guerra, cujos conhecimentos
sobre a matéria todos nós temos tido occisião de apreciar.
(Apoiado,.) Deva o exercito a eUe este grande melhoramento.

Em vez de se tratar disto , tem-se gasto sommas nãope-
quenas com uma comnnssão que tem a seu cargo codificar
essas leis, como se tivéssemos necessidade de codiiicar leis
que devemos revogar ou reformar. (Apoiados.)

E' indispensável, senhores, uma reforma nas leis milita-
res ; ejusto que ellas estejão a par do progresso da nossa
sociedade. Não sou utopista; quero exercito bem organisa-
do c disciplinado ; reconheço que um exercito deve ter um
regimen um pouco excepcional, mas é positivei liarmonisar
as cousas. Quando o soldado fur mais bem tratado,...

O Sr. V. Tavares: — E mais bem pago.

O Sr. Pacheco : — ... quando se pensar melhor dellc
quando as penas fôrem embora duras, mas não tão aviltan-
tos c arbitrarias como o são, haverá gente que voluntaria-
monte procurea profissão d«s armas, e então os males dorecrutamento irão diminuindo. Emquanto isto não tiverlugar CBtou intimamente convencido que o engajamento
será uma ílhisao, mesmo quando algumas vantagens pecu-niarias se offereçãç; ninguém quererá vestir u farda desoldado ; será indispensável o recrutamento ; acabar com

( Ipoiados ) 

IDeSmo fluo (lizer : — acabe-se com o exercito.

. Passarei agora a dizer rapidamente o modo porque acre-cio a situação política actual; usarei de franqueza; não
gosto de enganar a ninguém.

Tem-se querido fazer crer que a situação política actual" mesma que actuou no gabineto passado; que o minis-I rlAVA nviltiíiow n «nni:  l.V!. *
é a

-Logo a lei que dá lugar a isto não é boa.

O Sr. Pacheco: — Não ha lei, por melhor que seja
que não dê lugar a abusos, o que é necessário é evita-los!
Não repelliria algum retoque nessa lei, mas repelliria a
adopção de outro systema quo chamasse todos os Brazi-
leiros ás armas. (Apoiados.)

Se queremos fazer alguma cousa a este respeito, se que-remos ter no futuro ajustes de voluntários,carecemos fazer
aquillo 

que não temos feito até hoje. Tendo nós umacons-
tituição liberal aonde até se lembrou, e expressamente se
indicou uma ordemmça militar, ainda não a fizemos.... Pa-
rece incrível!

tomo III.

terio de\e praticar o realisar a política de seus antecessores
Us senhores que assim opinião, Mudem-se, ou queremnos ílludir. A política actual, o a que deve actuar no futuronuo é nem pode ser a passada; é outra de mais nobre e altodesenvolvimento. Se eu entendesse que actualmente tinha-mos de seguir a política passada como foi praticada, eu não
poderia ser, como sou, ministerial.

O ministério passado teve uma outra missão que cumprio
como pude ; eUe era um ministério conseivador que não que-na romper alUanças; que tinha comprometimentos no
passado ; que dava passos timidos com receio de sublevar asiras .fos chefes conservadores. A opinião do paiz actuou so-bro esse ministério; elle raoonheeeu a necessidade de dirieire superintender os negocios públicos sem a forca o compres-sao que estava cm uso, elle quiz conciliar os ânimos pela
pratica do uma política moderada. Era um ministério mo
priamente conservador, que queria funccionar com os homensde sua parcialidade, proscrevendo sómente aquelles que per-turbavao essa sua^ missão. No paiz começava a actuar o
principio progressista, e foi-se sentindo a necessidade dewzer-sc-llie algumas concessões.

As administrações que governárão o paiz de 1818 para ci
qualquer que fosso o motivo, entenderão que a ordem corria
perigo, e que era necessário conter os advarsarios nela for™
e pela compressão. 1 lür «a

O ultimo ministério porém pensou que esse estado decousas devia acabar, c bradou < basta de reacções. 7pare-cendo-llio que o paiz podia ser dirigido por alcuma outramaneira que não fosse exclusivamente 
pela Ibrca e nelacompressão. v 1

O partido progressista tomou então a posição que devia
tomar em homenagem ao systema moderado e conciliatório
quo se seguia, coliocou-se em expectativa, foi menos vehe-
mente cm suas censuras, eas cousas mnrchárSo de maneira
que em algumas occasiôes forão os progressistas alliados
naturaes do ministério, como succedeu na questão da lei dos
círculos, e das incompatibilidades.

Nessa questão os conservadores mais teimosos collocárão-
se em opposiçuo, e mostrarão-se descontentes do seu gover.-no, ao qual começárão a fazer uma guerra Surda. Os pro-
gressistas, como era natural, ti verão de dar algumas vezes o
seu apoio ao governo a bem da política moderada que timi-
damente elle praticava.

Passou a lei dos círculos o das incompatibilidades iae-
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diante os esforços dos progressistas e dos conservadores mo-

deradoâ, e este triumpho devia trazer, como trouxe, grave

modificação na política do pai/ ; o principio progressista,

que já actuava no paiz a ponto de se lhe fazer esta conces-

são, devia ser chamado a funccionar oficialmente no govcr-

lio do paiz, comparticipando do poder com o principio con-

senador, que reconheceu a conveniência de traduzir cm

leis os princípios desse partido. Eis o que de facto succedeu,

c se acha realÍ3ado, não estando nas mão3 de ninguém fazer

retrogradar as cousas. >
Tem-se querido, mas em vão, incutir apoia que o prin--

cipio das incompatibilidades era um principio da escola

conservadora. Engano manifesto 1

Este principio aqui, e em todos os paizes, sempre foi um

dos dogmas da escola liberal com maior ou menor exa-

geração Se por ventura uma ou outra proposta appareceu

lias camaras por parte dos conservadores de então, seria

talvez filha de alguma tactica politica, ou por qualquer

outro motivo, que não é agorn do meu proposito averiguar.

A opinião liberal sempre íoi por esta reforma. . t
A corôa compreliendeu bem a opinião do paiz, e o minis-

terio, á cuia frente se achava um homem de acção, metteu

mãos á obra e realisou a reforma, a qual não poderia reali-

sar se não encontrasse o apoio da opinião liberal. Era pois
uma consequencia que o elemento liberal moderado não

tardasse muito a comparticipar do poder. _
Eis eomo eu comprehendo a nossa politica, e me parece

que a maioria da camara também a comprehendo assim,

como se prova com a rejeição que deu á emenda que no^ voto

de graças queria indicar ao ministério qual a politica a

seguir. Nessa emenda pietendia-se que o gabinete não des-

envolvesse e realisasse uma politica nova, e sim que conti-

nuasse a passada- A camara rejeitando-a, deu uma mani-

festaçãobem saliente a favor da nova politica; ella quer a

politica de moderação e de concordia,com o desenvolvimento

que a nova situação reclo ma.* 
Um conservador puro não pôde organisar um ministério

seu ; teve então lugar a organisação do actual gabinete, e

esta combinação só por si é bem significativa ; a corôa sa-

biamente manifestou, nessa combinação, a conveniência

tíe funecionarem juntos os dous elementos, o conservador

c o progressista ; seria fazer até uma injuria aos membros
¦do ministério, quer áquelles que pertencião á parcialidade
conservadora, quçr aos da parcialidade liberal, o suppôr-se'

que um principio desappareccu completamente, sujeitan-

ao-se ao outro.

Hoje o que o paiz, o que a situação quer é que os dous

elementos, conservador a progressista, funccionom, tanto

quanto for possível, sem confusão e sem desordem, resul-

tando necessariamente desta fusão uma politica nova, que
deve realisar reformas legaes e" prudentes no sentido da

opinião publica, comparticipando do poder tanto conserva-

dores moderados como progressistas.
Nem isto é impossível, porque, como bem já se ponderou

a esta casa, não podem mais funccionar esses antigos parti-
dos com seus instinetos ferozes e exagerados; se elles não

se dissolverão completamente, acabárão a sua missão, e a

dissolução virá forçosamente ; as idéas hoje são outras, são

pacíficas, são idéas de verdadeiro progresso, lento e mode-

rado (apoiados); não se quer o progresso violento, que não

adianta nada, porque no seu Ímpeto tudo esmaga ; lioje o

nosso paiz quer andar, não quer parar na carreira da civi-

lisação, da riqueza, do progresso.
A ninguém é dado fazer parar o movimento. O que um

governo illustrado deve fazer é regularizar, dirigir, moderar

o movimento. E' isto o que pôde melhor que ninguém pra-
ticar o governo actual, onde se achão representados os dous [
elementos, uma vez que tenlia boa vontade e energia, e não

queira sophismar a situação.
E é nesta couvicção que dou o meu voto franco, explicito,

claro, ao ministério actual; confio que tão distinetos varões

marcliaráõ nesta senda politica, que é compatível a todos,

menos aos que querem o exclusivismo.
Tendo despontado esta politica magnauima, o que convém

é saudarmo-la, e esperar, não prolongando debates que por
ora não podem ter grande alcance ; é inopportuno um ajuste

de contas para so liquidar quem fez mais bem, quem fez i

mal ao pííiz. Se quizermos 
levar ao cadinho da analyse os

actos praticados pelos diflerentes partidos politicos que têm

dominado no paiz, havemos de encontrar, a par de grandes
erros, algumas cousas boas, quer n'um quer n'outro parti-
do .'(Apoiados.) I

Quer-se provar que tudo quanto ha de bom e estável se
deve ao lado conservador, que no outro sómentc ha esterí-
lidade. Foi isto o que pretendeu demonstrar um nobre de-
putado pelo Rio de Janeiro, que, comquanto se mostrasse
muito moderado, muito conciliador nas suas phrases, com-
tudo não deixou de ostentar-se um pouco parcial, um pouco
injusto na apreciação que fez ácerca dos partidos.

Um Sr. DiiriiTADO dá um aparte.

O Sn. Pacheco : — Um honrado membro lembra-me que
também eu não devo ajustar estas contas pára não faltar
ao meu programma. Bem. Satisfarei ao nobre deputado.
Não irei averiguar o passado para fulminar o partido con-
servador, em o qual até já militei; direi sómenteque, se
examinarmos os actos legislativos do dominio liberal, acha-
remos alguma cousa de bom.

Um padrão de gloria cabe a esse lado, que com justiça
não se lhe poderá contestar, e em que nem se falia; entre-
tantoé o aeto de maior importância que temos tido. O par-
tido liberal acabou com ii guerra fratricida do Rio Grande
do Sul (apoiados), pacificou aquella província. [Apoiados.) O
partido conservador tendo estado por tantos annos no poder,
e tendo empregado grandes meios, não conseguio,apezar de
todos os seus esforços, que essa pacificação fosse uma reali-
dade. Este facto é um facto immenso... sem elle grandes
complicações teriamos.

Um Sr. Deputado dá um aparte.

O Sn Pacheco : —Diz uYn nobre deputado que se deve ao
Sr. marquez de Caxias. Curvo a cabeça diante do mereci-
mento do nobre marquez ; faço delle o melhor juizo; acre-
dito que seus esforços, que seu gênio conciliador, que seu

prestigio, muito contribuirião para a grande obra dapacifi-
cação; mas contesto que a elle se deva principalmente a
terminação da guerra. Deve-se á politica adoptada pelo mi-
nisterio de então, que eomprehendeu e executou. Outro
que presidisse a província, e comprehendesse essa politica,
conseguiria o mesmo fim.

Em minha opinião e3te facto da pacificação do Rio Gran-
de do Sul foi o precursor do triumpho obtido contra o dic-
tador Rosas. Sem elle não sei se o nobre deputado pelo Rio
de Janeiro poderia hoje invocar como um padrão de gloria
para seu partido o triumpho do Rio da Prata.

Concluirei, Sr. presidente....

O Sn. Pinto Lima : — Já !

O Sr. Pacüeco i— .... declarando que presto o fraco apoi«
da minha palavra e dos meus serviços ao ministério actual,
para que elle execute e desenvolva a politica que convém ao
paiz. Na minha opinião é dever de todo bom lírazileiro sus-
tentar a nova ordem de cousas. Se a politica continuasse
como em tempos anteriores, eu não sei por que catastroplies
teríamos de passar. A nova politica veio imprimir idéas de
ordem e de liberdade que muito convém cimentar.

Não se entristeção aquelles senhores que entendem que o
systema representativo não pôde marchar bem desde que
não haja partidos, porque os partidos hão de apparecer. A

politica actual é possível, é compatível com todos os conser-
vadores e progressistas moderados. Os conservadores em-

perrados que não querem que a sociedade 3C mova, que que-
rem para si o governo exclusivo do paiz, terão de unir-se
aos liberaes exagerados, que querem tudo já e já, e que não
vem remedio senão nas vias extraordinárias. Estes terão de
formar talvez um partido, e haverá outro da3 novas idéas.

Quem pôde perserutar o futuro ? Parece-me que o futuro
é das idéas liberaes moderadas. Sejão quaes fórem os lio-
mens que as dirijão , pouco importa, comtanto que as diri-

jâo bem.
E s,erá mesmo impossível um dia um ministério de pro

gressistas moderados fazer ? Quando se désse este facto,
seria uma calamidade? Não poderia esse ministério
dirigir o paiz na senda da moderação e da concordia ? Não
se assustem os nobres deputados- As tendencias hoje
dos partidos achão-se muito modificadas. Uin ministério
conservador , se fosse possivel sua ascensão , teria elle mes-
mo de modificar-se para poder hoje governar o paiz. (Maiío
bem, muito bem.)

O Sr. Presidente : — Tem a palavra o Sr. Borges Fortes.

O Sn. Bonoi:s Fortes*. — Sr. presidente, prevalecendo-me
dos estylos da casa, que permittem por oceasi^o desta dis-
cussão mais alguma liberdade, eu delia me aproveitarei para
apresentar algumas considerações sobre algumas questões
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que se referem com mais espocialidadc ai> ministério da

guerra.
V. Ex. e esta illustre eamara me permittiráõ que antes

disso eu trate perfunetoriamente do questões políticas, não

para desenvolver theorias, mas para deiinir minha posição
nesta casa.

Tenho, senhores, a mais perfeita consciência das minhas
inhabilitações (não apoiados); ma? se tenho consciência dei-
Ias, tenho-a também muito profunda do vossa generosa be-
nevolencia, com a qual conto, esperando merecer-vos um

pouco de attenção.
Sr. presidente, quando em um parlamento se achão os

partidos, bem definidos e bem extremados, reconheço como
uma necessidade que o deputado novo e desconhecido, como
<?u, faça opportunamente a declaração de seus princípios
políticos, ou *ntes, a sua profissão de fé. Mas hoje, que
os principios que distinguião os partidos perderão em
grande parte a sua signilicação, será ainda necessaria essa
manifestação? Qua do vejo que esses principios como que
tem convergido para o mesmo pensamento; quando vejo

qu» os campeies dessas doutrinas se têm congraçado ; ainda
poderá ter significação para esta illustre asscmbléa a de-
claração de um deputado que diga pertencer a este ou
áquelle lado?

Sr. pre-idente, eu hoje não comprehendo que importan-
cia possa ter o nome de conservador, ou o nome de liboral

(apoiados) ; não comprehendo, não porque entenda que as
idéas que distinguião esses partidos teuhão morrido;não
comprehendo o valor dessas denominações em relação á si-
tuação especial em que nos achamos.

Mas, emiim, seja.como for, devo definir-me.
Embora, senhores, mui acanhada, mui limitada e quasi

nulla mesmo a minha vida politica, sempre adheri ás idéas
do partido conservador, entendendo ao mesmo tempo dever
admittir todo o progresso que fôr compatível com as cir-
cumstaucias do paiz (apoiados), com os hábitos e educação
de nosso povo; progresso que giga gradativameute, com
cautela, sem choques, sem saltos, e sobretudo sem rcacções;
em outros termos, progresso reflectido.

Tolerante sempre em todos os actos de minha vida pu-
blíca, sem systemas absolutos, eu nunca poderia aceitar
uma politica de exclusivismo, que nunca julguei consen-
tanea com as condições de um paiz que, regendo-se pelo
systema representativo, admitte em si a combinação de aous
elementos oppostos, e onde os partidos, dcsce.ndo do suas
exagerações, se poderião conciliar.

Não farei, Sr. presidente, um retrosp cto do passado,
porque não'quero entrar em recrim inações. Carregue cada
um com as suas culpas, segundo a consciência que dellas
tiver.

Hoje a situação é outra ; o paiz se apresenta a este res-
peito debaixo de um aspecto novo e agradavel; o que sem-
pre_ esperei, senhores, porque sempre entendi que os lira-
zileiros, amando igualmente sua pátria, ohegarião um dia
ao accordo que felizmente hoje se apresenta.

Mas, senhores, este estado da actualidade, comquanto
•em duvida muito feliz, muito desejável, nem por isso se
pôde considerar inteiramente desassombrado. Eu não pos-
so, segundo me permitte minha intelligencia, deixar
de reconhecê-lo senão como um estado de incubação, donde
sem duvida novas idéas hão d,e surgir que de novo nos di-
vidão. Eu nao possodeixar de prever que novas idéas sele-
vantaráõ que constituão novos partidos, porque são estas
as condições normaes de um 

paiz representativo, como o
nosso, ü., senhores, se novas idéas hão de surgir e com el-
Ias no\as lutas se despertarão, tenho toda a confiança que
essas lutas ficaráõ circumscriptas á orbita que a lei pres-
creve e consagra,

Sr. presidente, em uai bello discurso 
proferido om uma

das sessões anteriores pelo muito illustrado Sr. ex-ministro
dos negócios estrangeiros, disse S. Ex. que os nomes pro-
priog muitas vezes exprimem muito. Este pensamento pa-
rece-me não ter sido bom aceito, senão na casa, ao menos
fóra delia; mas eu não poderei deixar de o aceitar dobaixo
do ponto de vista em que o tomo. Quando os nomes pro-
prios, senhores, exprimem a illustração, a prudência, a
probidade, o amor ao paiz, eu entendo qua esses nomes
exprimem muito.

O Sr. Barbos Pimenteí;—Eem relação ás idéas políticas?
O Sr. Borges Fortes : — Já defini o modo por que aceito

esse pensamento.
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Achando-se hoje á frente da administração do paiz cíiy
ractores tão eminentes por essas qualidades, cidadãos que
mostrão por suas palavras que apreciSo bem a situação do

paiz, não posso deixar de prestar-lhes o meu fraco, mas siia-
cero anoio

Tenoo as melhores esperanças de qv.e o governo, conside-
rando as provincias em perfeita igualdade de direitos, re-

partirá com elhis igualmente os benefícios quo lhes compe- ,
te, segundo suas necessidades c segundo os meios de que
disjiõe o paiz ; que procurará ministrar llios todos os ro-
cursos indispensáveis a seu desenvolvimento, empunhando-
se em resolver e levnr a efleito as duas questões que na
actualidade são, cm minha opinião, do maior importancia, a
de colonisação e de credito (apoiados), ás quaes sem duvida
se achão subordinadas outras não menos cssenciiies; qu®
na escolha de seus delegados para as provincias procurará
cidadãos probos, prudentes, e illustrados, o que, para
algumas especialmente, tenhão a pratica necessaria de ne-

gocios da administração. [Apoiados.)
Agora, Sr. presidente, passarei a occupar-me com as

questões paia que propriamente pedi a palavra A jnaior

parte dessas questões, comquaato sojão de interesse geral
ao império, affectão mais depressa os interessas especiaes
da província do Rio Grande do Sul, que muito immereci la-
mente me conferio a lioura do ser seu representante. (.Yao
apoiados.)

O Sr. Oliveira Bello : — Lhe fez justiça.

O Sr. Jacentuo de Mendonça; — Justiça completa.

O Sr. Borges Fortes : — Muito obrigado.
E, Sr. 

presidente, 
tendo eu de tomar parte nesta discus-

são, muito mo congratulo de ver a frente da repartição da

guerra um cidadão quo, tendo sido ha pouco o digno presi-
dente daquella província, mais habilitado so achará para dar
ás considerações que vou ter a honra de submetter ao seu
illustrado critério o apreço que ellas merecerem.

O Sr. Oliveira Bello : — Apoiado.

O Sr. Borges Fortes :—Senhores, costumo sempre ser
muito escasso om render elogios e homenagens úquulles que
occupáo as altas posições da nossa sociedade ; mas, so re-
conheço como um dever qensurar os actos máos praticados
por qualquer desses altos funecionarios, entendo também

que é um dever, e Eem duvida muito mais agradavel, o d«
elogiarmos aquelles qua bem cumprirão suas obrigações.

Assim pois, Sr. presidente, não posso deixar do me pre-
valcccr desta occasião para dirigir ao honrado ex-presi-
dente da provincia do llio Grande do Sul, senão em nome
delia, porque não ouso tirar direitos aos meus illustres
collegas....

O Sr. Oliveira Bello : — Todos nós o acompanhamos.

(Apoiados da dcputaçâo rio-grandense.)

O Sr. Borcei Fortes; — .... ao monos om nome do cir-
culo que tenho a honra de representar nesta casa, os mais
sinceros e legítimos agradecimentos pelo comportamento
circumspecto, independente e illustrado com queadminis-
trou [apoiados da de/mlaçlio rio-grandemt). continuando ali
a dar provas daquella dedicação com que costuma con -a-

grar-so ao serviço do paiz.

O Sr. Ministro i>a Guerra : — Não fiz mais do que ctim-

prir meu dever.

O Sr. Borges Fortes :—Mas nem todos sabem cumprir
os seus deveres, o por Í3SO é conveniente quo se faça essa
distineção. (Apoiados.)

Sr. presidente, tenho em mão a proposta do nobre Sr.
ministro da guerra, transformada em projecto desta casa.
Devo declarar dosdejá que não me opponho no numero da
força nella lixada; estou a este respeito em inteira opposi-

ção com o honrado deputado pelo Maranhão que bontem

fallou do lado opposto ao meu. Mas como pelo art. 3° deste

Srojecto 

se autoriâa o governo a destacar até 4,000 praças
aguarda nacional em circumstaneias extraordinárias, eu

farei a respeito algumas considerações.
Sr. presidente, comquanto esta questão 

da guarda nacio-

nal tenha sido constantemente discutida nebta casa, e ainda

nesta sessão, a camara me relevará que eu tome a liberdade

de dizer ainda alguma cousa so^re ella ; porquanto, senho-

res, nesta autorisação eu não posso deixar de encarar que o

maior giavame deste serviço vai pesar mais directamente

sobre a provincia que tenho a honra de representar.
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O Sr. Jacintbo de Mendonça : —- Apoiado.

O Sr. Boiu-,es Fortes: — Parece mesmo, segundo aex-

periencia tem demonstrado, que, quando o governo pede
essa autorisação, não tem em vista outra cousa senão a

guarda nacional da provincia do Rio Grande do Sul. (Apoia- \
dos da deputação rio-grandense.)

(Ha atjuns apartes.)

Conheço, Sr. presidente,que as outras províncias do impo- j
rio soffrem também com o serviço da guarda nacional; mas 

j
permittão ob meus honrados collegas que eu declare que nâo
soffrem tanto como a provincia do Rio Grande. Nas outras 

'

províncias o serviço da guarda nacional consiste quasi todo
no serviço daguarnição; na provincia do Rio Grande do ;
Sul o serviço que presta, que tem prestado constantemente
a guarda nacional, consiste propriamente nos serviços do ;
destacamento. (Apoiados.)

Sr. presidente, residindo effectivamente naquella provin-
cia, onde nasci, e no centro delia, tendo recebido a honra j
de ser seu representante na assembléa provincial em 4 le-

gislaturas consecutivas, eu não podia_ deixar de estudar,
de observar, tanto quanto permitte minha acanhada intel- |
ligencia, suas necessidades, e principalmente aquellas que (
eu julgo podem ser remediadas mais promptamente. Li- !

mito-me por emquanto às que dependerem do ministério j
da guerra.

V. Ex. e a casa sabem, porque é uma questão essa que :

já tem sido aqui apresentada por mais de uma vez pelos
meus illustres collega3 por aquella provincia, quaes os

gravames que pesão ali sobre a guarda nacional nos conse-
cutivos serviços de destacamento.

Allega-se sempre como razão desta medida a necessidade

que tem tido o governo de lançar mão de tal recurso, em i
consequencia do estado mais ou menos delicado de nossas j
relações com as republiea3 vizinhas, e de conservar as nos-
sas fronteiras guarnecidas e policiadas. Tem se sempre en- :

tendido que a guarda nacional é mais prop-ia paia fazer o 
jserviço de destacamento em nossas fronteiras, afim de que j

se possa conservar a força de linha em melhor disponibili- j
dade, afim de evitar-se quea disciplinado exercito no serviço
de destacamento se afrouxe, se perca e se estrague (apoiados), j
e igualmente porque nas fronteiras as deserções são mais
fáceis e mais freqüentes. (Apoiados.)

Concordo, senhores, que tudo isto seja exacto; concedo
mesmo que o governo tenha sido obrigado, uma ou outra i
Tez. a lançar mão deste recurso; mas me permittiráõ tam-
bem que eu declare que algumas vezes se tem abusado
desta medida, sem uma razão plausível e evidente que a

justifique.
Hoje, porém, Sr. presidente, que nossas relações in-

ternacionaes com essas republicas se apresentão debaixo
de melhor aspecto, e que esse parece mais duradouro, por- i

que ainda não me assusto com a reluctancia do governo do
Paraguay ao cumprimento dos tratados, e estou mesmo per-
suadidoque esse governo por si, pelosmeios diplomáticos que í
se empregfio, reconhecerá o quanto o seu paiz ganha com es-
ses tratados, e que assim lhes dará fiel execução, não será tem- !

po e occasiãoopportuna para removermos os males que pesão j
sobre a industria, sobre todas as classes da província do
Rio Grande do Sul, pelo serviço continuado de destaca-
mentos da guarda nacional ? Não será esta occasião opçor-
tuna para autorisarmos o governo a crear corpos especiaes
para a guarda das fronteiras e sua policia? Julgo que
sim.

O Sr. Jacintho de Mendonça. : — Apoiado. Já ha dous
annos que eu indiquei isto. f

O Sr. Borges Fortes : —Sr. presidente, exprimindo-me

por esta fôrma, eu não faço senão acompanhar o pensa-
mento da maioria do povo rio-grandense....

Os Srs. Jacintiio de Mendonça, e Bello : — Apoiado. 1

O S*. Borges Fortes :—.... da sua assembléa provincial, j
aonde esta questão foi discutida largamente. E comquanto
ali as opiniões variassem no modo de se levar a effeito esta
medida para sobre ella representar-se ao poder competente,
ainda assim nenhuma appareceu que desconhecesse a sua
urgente necessidade.

Os Srs. Jacintho de Mendonça, e Bello : —Apoiado.

O Sr. Borges Fortes : — Eu não posso, Sr. presidente,
eximir-me de apresentar, em quadro resumido, os grava-
mes que pesão sobre a população e diversas industrias da

minha provincia, com o serviço centinuado de destaca-
mentos. Para se avaliar a força desses gravames é neces-
iario conhecer-se e bem apreciar-se a indole do povo sobre

quem elles vão actuar.
A indole do povo rio-grandense, sua educação, seus habi-

tos, são bellicosos. Ksta proposição me parece dispen-
tar demonstração, ella é tradicional. Mas, Sr. presidente,
este povo bellicoso, como o defino, que está sempre prompto
acorrer ás armas, e a derramar o seu sangue quando vê
ameaçadas as instituições do paiz, e u sua dignidade, não
sente as mesmas disposições quando é chamado para pôr-se
em expectativa, acampado por mezes consecutivos á margem
de um arroio, ou na encosta das montanhas.

Os Srs. Jacintho de Mendonça, e Bello : — Apoiado.

O Sr. Borges Fortes : —Este serviço, de pura expecta-
tiva, não produzindo neste povo aa emoções violentas que a

guerra traz sempre comsigo, faz co*i que não seja ello aceito
senão com toda a repugnancia.

O Sr. Jacintho de Mendonçv : — Apoiado.

O Sn. Borges Fortes : — Diversas administrações da-
quella provincia tôm nestes últimos annos lutado com gran-
dissimas dificuldades todas as vezes que se têm visto na ne-
cessidade de fazerem reunir alguns corpos da guarda nacio-
nal para o serviço de destacamentos.

Quando nossas relações com as republicas vizinhas obri-

gavão o governo ou o paiz a lançar mão da guarda nacional
do Rio Grande do Sul para resolver as importantes questões
que tinhamos com alguns desses Estados, os gencraes en-
carregados do commando de nossas forças achárão á sua
voz prompta toda aquella guarda nacional. (Apoiados.) Com
todo o entliusiasmo se aceitava esse convite. (Apoiados.)

O Sr. Jacintuo »e Menbomç* : — Até houve gente da
sobra.

O Sr. Borgcs Fortes :— O motivo que a movia era mui-
to differente, era visivel, era evidente ; a honra, a dignidade
do paiz se achavão ameaçadas, o perigo se apresentada pró-
ximo ; não havia entre os Rio-Grandense3 quem a elle re-
cuasse.

Mas, Sr. presidente, as administrações que se seguirão
após aquellas épocas de perigos e de entliusiasmo, lutavão
com grandes difíiculdades pela natureza diversa dos moti-
vos que obrigavão o povo ao serviço de destacamento em
expectativa.

Já em uma das sessões anteriores esta dificuldade de
reuniões foi trazida como podendo servir para demonstrar
a indisposição da provincia contra uma administração que
tinha de fazer destacar 1,200 homens da guarda nacional,

que devião fazer parte da nossa divisão, que marchou

para Montevidéo. Não, senhores ; sem duvida houve diffieul-
dade em se reunir esse numero de cidadãos para o serviço
da patria ; mas essa difíiculdade não dependeu por certo
de má aceitação que tinha ali o então administrador da pro-
vincia, e sim dessa repugnancia que sente o povo para
serviços desta ordem, e muito mais quando esses serviços,

embora pudessem irproveitar ao império, ião ser feitos em

paiz estrangeiro. Entretanto a força se reunio em numero

excedente áquelle que se reclamava, porque na provincia
ainda íicavâo forças da guarda nacional cobrindo nossas
fronteiras.

O meu honrado collega que aventou essa proposição na
casa, sem duvida não comprehendeu, ou interpretou mal
o motivo verdadeiro e único que podia explicar este facto.

Sr. presidente, eu disse que as industrias da provincia
sofFrião muito com o serviço repetido de destacamentos; e

procurarei prova-lo. A classe que ali mais concorre para
este serviço é a dos jornaleiros, quer na qualidade deope-

rarios, quer considerados como vaqueiros, na expressão
da província—peões,—que se encarregão dos trabalhos das

fazendas de criar, quer na dos agricultores. Soffre esta

classe, e soffrem todas as suas industrias; esta classe,

que ou chamarei a da pequena propriedade, 
íica seasi

o pão quotidiano com qué se deve alimentar e a suas

familias, queficão sempre no abandono, e cujas necessida-

des, que só devem ser prevenidas por seus chefes, muitas

vezes as levão a maiores desgraças.... soffre tamberti, e

muito, a classe da propriedade maior, ou dos fazendeiros,

pois que fica privada dos braços necessários para o costeio

dos seus estabelecimentos. V. Ex. e todos sabem que na

provincia do Rio Grande do Sul felizmente a escravatura
abunda muito pouco; que o serviço das fazendas de criar,
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denominadas estaneias, é feito quasi que exclusivamente

por homens livres assalariados.
Ora, a reunião da guarda nacional não poupando esses

homens, deixa essas fazendas ein abandono, e faltando-lhes

o costeio necessário ellas se perdem. Note V. Ex. que lm

uma lei da assembléa provincial que obiiga os fazendeiros

a conservar costeadas as suas fazendas ; mas ao mesmo

tempo que lhes impõe multas, nio lhes dá os meios neces-

sarios para conservarem as fazendas costeadas. Note mais

a casa que i dessas fazendas, dessa industria pastoril, que
a província tira a sua mais vantajosa renda. Infelizmente

nem as leis geraes nos ministrão meios pelos quaes se pos-
são evitar estes inconvenientes, pois que quando muito a

excepção se refere ao capatuz ou vaqueiro-mór das ía-
zendas.

Senhores, a guarda nacional do Rio Grande do Sul é a
cousa mais anômala que cenhè?o, é uma perfeita confusão,
c poderia mesmo dizer que é uma anarchia. O regulamento
especial que lia tanto tempo o governo promette, e >tou per-
guadido que muito pouco conseguirá para essa regulari-
dade, porque considero esta questão como um problema tão
difficil de resolver-se convenientemente, que nem mesmo o
acho fácil â alta capacidade do Sr. ministro da guerra, quer
como militar, como professional, ou ôomo mathematico.

Se attendermos ao modo por que ali se fazem as qualifica-
ções para-a guarda nacional, em que ellas muito se parecem
com as qualificações para votantes que vejo praticar em
toda a parte do império, imperfeitas, irregulares, contrarias
álei, e essas mesmas em alguns pontos das províncias sus-

pensas; se attendermos ao modo pelo qual se faz este pro-
cesso, o que poderá ser ali a guarda nacional? A«sim éque
se vê na guarda «acionai do Rio Grande do Sul o velho e o
moço. Quando digo velho, retiro-me ftquelle quo não está
nas condições da lei; quando digo moço, é a criança, é o
rapaz que não tem a idade que a lei exige. Assim <5 que
ali vereis sãos e ir.validos ; porque de ordinário aquelle

que tem interesse em ser nomeado commandante de um
corpo, arranja as qualificações por tal modo, que são
uma verdadeira rede para onde tudo entra; e então se apre-
senta um grande numero de qualificados, que habílitão
a creação do corpo. Os presidentes e generaes são assim al-

gumas vezes illudidos ; crea-se um corpo unicamente para
que seja commandante delle fulano ou EÍcrano, que por isso
se empenhára.

As eleições infelizmente têm também concorrido para se
explicar a creação de corpos em lugares onde não poderião
ser creados, se se attendesse á lei que marca as bases para as
qualificações. Vereis ainda mais que nessa intitulada
guarda nacional ha indivíduos que por fôrma alguma
podem ser contemplados nella, porque não têm a capaci-
dade moral que a lei exige, nem a renda, nem qualidade

-alguma.

Ora, não será isto uma perfeita confusão? Fóde-se clia-
mar a isto guarda nacional, como a quer alei'! Por certo

que não.
Na guarda nacional, Sr. presidente, estão contemplados

muitos que não podem servir senão em coipos do linha.
Para fazer-se ali um guarda nacional basta vestir-se-lhe
uma farda de baeta que tenha as divisas da guarda nacio-
nal, e pendurar-lhe uma espada á cintura.

Assim pois como poderáõ ser aproveitados no serviço do
paiz esses homens que não servem no exercito, ou porquesão defendidos por seus commandantes a titulo de guardasnacionaes, ou porque também têm um outro recurso, que ó
o do casamento, que chamarei refugtum peccatoruml Sómen-
te nos corpos de fronteira, de que tratei ha pouco, e sobie
qu<s espero ouvir a opinião do nobre ministro da guerra.

Notai mais, senhores, que esses homens que não têm uma
industria licita, que não têm interesses fixos de que cuidar,
que a5o têm familia, são aquelles que mais se escapão ao
serviço da guarda nacional; pertencem quasi todos á classo
que em muitos lugares se denomina proletários, ma> que
me permittiráõ que qualifique com o nome de vadios; porque
proletários no lirazil são só os que querem decididamente
3er;é a classe dos vadios que infelizmente ainda abunda
muito em nosso paiz. Não é esta a classe que vai prestar
serviço na guarda nacional; essa é a que delle se tubtralie.

Sendo na província do Rio Grande do Sul muito fácil o
movimento de um ponto para outro, quando se trata de
fazer reunião da guarda nacional era um districto essa
gente se escapa para outros, onde a reunião se não dá , e
como não é possível, attentas as circumstancias do paiz,

Suo 
se possuo acautelar esses acto.-, ellcs se eximem assim

o serviço, em prejuízo da classe util. Segue-se que cres-
cem os gravames para a população util, industriosa e ne-
cessaria.

O commandante superior ordena ao commandante de tal
corpo que reuna 200, 300, ou 400 praças ; estos ordenão aos
oínciaes subalternos, aos commandantes das companhias,
que procedão a essa reunião, todos querem fazer um bom
papel, e quem vem a soffrer é o povo; o commandante da
companhia, para ter completo o numero que lhe é pedido,
pratica abusos ; o commandante do corpo os aceita, e assim
laz salva também sua responsabilidade para com os suoe-
riores. 1

Eu considero também, Sr. presidente, a medida que pro-
ponho como economica para o» cofres públicos. V. Ex.
¦¦¦abe que immenso sacrifício pecuniário supportn a nação
com o serviço de destacamentos consecutivos da guarda
nacional do Rio Grande do Sul. os quaes quasi sempre se
fazem em maior escala; V. Ex. sabe que muitas vezes esses
destacamentos não se conservão pelo tempo previsto.

Faz-se distribuição de fardamento ; estes têm um tempo
de duração determinado; mas acontecendo que cesse o ser-
viço de destacamento antos desse prazo, muito desse farda-
mento, que não pôde ser recolhido, se perde.

Reconheço também que no aproveitamento que faz o
guarda nacional dosse fardamento é que consiste a única
compensação ao serviço que tem pre.-tado: mas que ainda,
assim importa em muito para a nação essa despeza.

Na mudança dostes corpos de uns para outros pontos ,
no movimento das forças do linhadeumas para outras fron-
teiras da província, quasi sompre distantes, so estragão
cavalhadas, se fazem dispendios com meios de transporte,
se estiagão fardamentos, armamento, e a saúde e disci-
plina do soldado, o tudo em prejuízo da nação.

Acantonados os corpos convenientemente em seus quai-teis, não sa dando a necessidade desses movimentos tão con-
tinuados no exercito de linha, as despezas têm di diminuir
muito, porque a fiscalisação é mais activa também e mais
efficaz; as necessidades do soldado mais bem i©paradas.
Alliviada também a população industriosa do peso desse sa-
crilicio, ella se pôde mais convenientemente applicar aos
misteres da vida: a industria prosperará, c com ella a
renda publica. Considero pois ainda debaixo de-tes dl-
versos aspectos economica a medida que proponho.

Sr. presidente, já mo tenho por demab estendido sobre
esta questão, sobre a qual desejarei ouvir a opinião do
nobie ministro da guerra, na esperança do que será ella
concorde coin a minha, o quo no relatório quo apresentou
á assemblóa provincial do Rio Grande do Sul S. Ex. já dei-
xava bem claramente entrever como uma necessidade.

Sr. presidente, estas questões, um tanto locaes, não po-dem por certo despertar a attenção da casa (nüo apagados);
entretanto, ainda sob o risco de me tornar deingradavei
(«ao apoiados), eu não posso deixar de proseguir tratando
de algumas outras que se referem ao mesmo ministério
chamando sobre ellas a attem-ão do nobre ministro da
guerra.

Mas antes de chegar a ellas farei ainda uma observação.
Talvez que os meus illustres collcgas tenhâo notado con-

tradicção em minhas palavras, quando proponho ou no me-
nos indico a creação desses corpos de fronteira, e pretendo
ao mesmo tempo alliviar a população duquella província
Ma3 se os meus illustres collegas attenderem ao que já
disse, mostrando como o serviço de destacamento 

pesa ex-
tremamente sobre a população util e industriosa de minha
província, veráõ que não existe semelhante contradicção.

Perguntar-me-lião — donde setirarár, ns praças necessa-
rias para a orgainsaçao desses corpos ? — Responderei que
dessa mesma denominada guarda nacional, desses homens
que não estão nas condições de serem qualificados como
taes, e quo ao mesmo tempo não podem servir no exercito
de linha.

A província do Rio Grande do Sul concorre, ou pelo me-
nos tem a obrigação da concorrer, segundo a quota que lhe
cabe, com avultado numero de recrutas para o serviço do
exercito. Não quero entrar agora na questão do recruta-
mento. porque aguardo uma oceasião opportuna para isso,
mesmo porque não desejo fatigar por demais a attenção dá
casa.

Perguntarei como é que, havendo homens nessas cir-
cumstancias no Rio Grande do Sul, nunca so podem com-

pletar os corpos de cavallaria de linha da província.
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Sr. presidente, os habitantes do Rio Grande têm decidida
repugnancia para o serviço do exercito, cujos motivos pro-
curarei explicar. Um delle», e que bem explica o fucto, éo
terror que lhes inspira, que está sempre imminente sobre
as suas cabeças, como n escada de Damocles, o regulamen-
todo conde de Lippe; em segundo lugar, a consideração
de que. achando-se o exercito á disposição do governo, elle

pôde remova-lo para onde for necessário, quer no império,

quer fóra delle; em terceiro lugar, pela fiilta de cumpri-
mento dos contractos de engajamento.

De melhor vontade e em maior numero concorreria ao
serviço do exercito a mocidade, se o governo hou\ esse po-
dido cumprir as condições dos contractos de engajamento

que se referem ao tempo de serviço a que sâo obrigados os

queasseritão praça. (Apoiados.) E á solução desta impor-
tante questão eu chamo a attenção do nobre ministro

(apoiados) ; pois consta-me mesmo que S. Ex. organisira
um regulamento ou tabella a tal respeito; e muito estima-
rei que elle appareça e se execute quanto antes, satisfazen-
do esta urgente necessidade.

O Sr. Mimstro i>v Guerra •• — Está prompto.

O Sr. Borges Fortes : — Deos permitta que assim se
consiga o que todos devemos desejar, porque as gratificações,
recompensas, etc., que promette o governo aos voluntários
não tem passado até hoje senão como um verdadeiro engo-
d>. (Apoiados.)

O nobre ministro da guerra reconhece por certo que isto
tem sido assim; que o governo não cumpre ou não tem po-
dido cumprir estas condições. (Apoiados.) Entretanto éuma
verdade que se o governo nã.> procurar meios de ser exacto
neste ponto, nunca terá voluntários para o oxcrcito de li-
nha (apoiados); e os únicos que se apresentará^ serão esses
engajados recrutados, permitta-se-me a expressão, que de-

pois de seiruros por meio do recrutamento, são recebidos,
ou apresentados como vo untarios, para fruirem as grati-
ficações ao menos, em prejuízo ainda dos cofres públicos.

Eis. em conclusão, de onde provém a dificuldade de se
completarem os corpos do exorcito. Deos permitta que o
nobre ministro possa cumprir a promessa que acaba de fa-
zer-nos.

O Sr Peixoto : — Mas se se ntt«nder a todos ao mesmo
tempo (Texerdfto scffrerá grande desfalque.

O Sr. Borçes Fortes s—Mas essa falta será reparada

pela acquisiçlo de novos voluntários que concorrerão logo

que se saiba que o governo cumprirá fielmente os seus con-
tractos. (Aj-oiados.)

Sr. presidente, uma das necessidades quesoffrea provin-
cia do Rio Grande do Sul é a falta de aquartelamentos em

que sealogem convenientemente as nossas tropas. (Apoia-
dos.) Çm geral 03 quartéis em que estão são miseráveis pa-
llioças, construídos pelos mesmos soldados, e cuja duração
<5 mui ephemera; todas as vezes que as forças se têm de mo-
ver de um para outro ponto, esses acampamentos improvi-
sados, feitos com tanta difficuldade, sacrifícios e trabalho
dos mesmos soldadoâ, se inutilisão completamente. (Apoia-
(hs.)

Ha necessidade indeclinável de se construirem nlguns

quartéis em pouto^determinados. (Apoiados.) Isto trará sem
duvida alguma despeza á nação, mas trará commodidades

para os soldados, que muito merecem a nossa solicitude ;
também concorrerá paraalliviar os particulares dos prejui-
zoá que constantemente soffrem na confecção desses aquar-
telamentos, nos quaes são estragado^ os seus mattos, in-
dispensáveis para a manutenção de -«eus estabelecimentos

(apoiados), e sem a mínima compensação. (Apomios.)
O governo paga aluguel de alguns terrenos em que estão

esses acampamentos improvisados; mas é indispensável for-
mar quartéis em terrenos proprios, como, 

por exemplo, no
lugar denominado Trilha, junto a S. Gabriel, lugar conve-
niente,no centro da provincia, para onde convergem regula-
res estradas que partem das diversas extremas da provincia.
Lamento que o governo não tenha prestado a devida attenção
á necessidade de quartéis convenientes! (Apoiados.)

Existe apenas em S. Gabriel um quartel construído de
tijolo e telha, e esse pelo trabalho de um regimento de ar-
tilharia e pelo zelo do seu então digno commandante, o Sr.
coronel Fontes, continuado por outros; mas este aquarte-
lamento apenas pôde accommodar aquelle regimento. A'
humanida-le de muito honrado e distineto Sr. brigadeiro
Propicio Menna Barreto se deve o ter-se ali mesmo propor-
cionado accommodação a um batalhão de infantaria,

faz parte da brigada que elle commanda; mas toda essa
força se aclia ali apertada, porque o espaço apenas é suffi-
ciente para o regimento de ai tilharia que lá já estava ;
mas é ainda assim melhor do que em barracas de cam-

panha.
Convém que o governo compre esse terreno da Trilha, ou
faça desapropriar pelos meios convenientes, para cons-

truir-ee um quartel apropriado para os regimentos de ca-
vallaria que o Sr. ministro da guerra sabe existirem ali
alojados em palhaças insalubres, feitas a tanto custo pelos
soldados, como já mostrei.

Seja-me permittido, ainda que com muito pezar, com al-

guma dor de meu coração, pelo respeito que lhe tributo,
notar com mais especialidade o descuido da administração
do nobre ex-ministro da guerra, que perfeitamente conhe-
cendo as circumstancias do Rio Grande do Sul, poderia
haver feito este beneficio.

O Sr. Cumia Mattos : — Ainda no relatorio de3te anno

pede dinheiro para esse íim.

O Sn. Borges Fqrtis ; — Mas esteve 110 ministério mui-
tos annos.

Uma voz: —Esteve dous annos.

O Sr. Borges Fortes : — Eu então não poderei deixar de
chamar a attenção desta illustre assembléa para uma

questão tão transcendente, tão importante, da qual sem
duvida depende o bem-estar de nossos valentes soldados,

que nos devem merecer todo o cuidado. (Apoiados.) Lem-
bremo nos que elles têm sido o baluarte de nossa defesa, de
nossos direitos, e da dignidade do paiz ; não os devemos
considerar tão ligeiramente. (Apoiados.)

Por ventura a camara entende que serão mal applicados
os meios com que habilitarmos o governo para a ediiicação
de taes estabelecimentos? Por certo que não. Elles se podem
fazer cora muita economia; creio que V. Ex. sabe qugem
S.Gabriel existe um deposito de 60 mil tijolos...

O Sr. Mimsto da Guerr a : — Foi ordem minha.

O Sr Borges Fontes :—.... fabricados pelos soldados pa-
ra a cosstrucção de Um quartel. Não é aquelle o umíco ponto
onde esses estabelecimentos são indispensáveis ; em alguns
outros lugares dh campanha elles são +ambem necessários.

E' preciso que não nos esqueçamos de que a estação do
: inverno no Rio Grande do Sul costuma ser muito aspera ; é

; um d ver que considero de humanidade, é um dever de que
por fVjrma iiljuma esta camara deve prescindir, conceder os
meios necessários ao governo para um íim tão justo.

O Sr. Ministro iuGuerri:—Votem os fundos neces-

j 
sarios.

O Sr. Borges Forte? : — Pela minha parte pôde acre-

ditar o nobre ministro que de muito boa vontade concorre-

j rei para isso com raer» voto.
Alem dos quartéis, senhores, ha também necessidade de

se construírem edifícios com accommodações precisas para
os nossos enfermos. Não temos hospitaes na campanha do

Rio Grande do Sul", os enfermos se aecommodão nessas mes-

mas palhoças insalubres, palhoças acanhadas, resumidas,

sem algumas das condições hygienicas que são requisitadas

para estabelecimentos desse genero.
] Verdade é que ás vezes se alugão casas particulares para

se estabelecerem (enfermarias. Mas essas casas, quasi sem-
' 

pre dentro das povoações, terão por ventura as condições
neeessarias ? Por o-rto que não.

Será tão considerável a despeza que faremos com isso ? E

quando fosse grande, não nos corre o dever de attendera
tão urgente necessidade ?

O Sr. Nehias : — Essa falta dá-se em todas as provin-

l cias.

O Sr. Borges Fortes: — Não duvido; mas não <5 tão
sensivel como no Rio Grande do Sul, onde a estação do in-
verno é muito rigorosa, onde persiste maior parte do

1 exercito brazileiro, e onde a guarda nacional tem estado
1 constantemente em serviço.

Apezar das providencias tomadas pelo nobre ministro da

| guerra, quando tão dignamente administrou aquella pro-
j vincia, a guarda nacional está ainda prestando serviço,
' 

não de destacamento propriamente, mas de policia, e no
! das postas militares, que também occupa alguma gente.

Não censuro ao nobre ministro nem ao ex-presidente do
: 1 Rio Grande do Sul por não ter inteiramente retirado a



SESSÃO KM 
"2(5 

1)E JLMIO DE 1857. 449

guarda naeional cie todo © serviço, inclusivnmente desses.
Sou daquelles quo entendem que lia necessidade de força»
nas províncias; entendo que a autoridade ainda precisa
delia para se fazer respeitar, não para abusar; não posso
comprehender que uma autoridade policial, no centro de

uma campanha, tenlia liberdade de acção sem ter uma

força que faça respeitar suas ordens e a lei; não comprelien-

do autoridade sem respeito. (Apoiados.)
As províncias não podem organisar grandes corpos de

policia, porque lhes faltão os meios, e foi justamente por
não se ter podido levar á effectivídade o numero de praças
de que se devia compôr o corpo de policia do Rio Grande do

Sul....

O Sr. Jacintuo de Mendonça : — Apezar de se gaitar
com elle a oitava parte da renda da proviucia.

O Sr. Borges Fortes : — 
(Cento e sessenta e tantos contos

de réis.) Foi por isso, dizia eu, que o honrado ex-presiden
te da província ordenou que essa falta fosse reparada com a

guarda nacional; mas 6 serviço que elles aceitão de boa von-

tade, porque é feito no districto onde residem, onde têm suas
famílias, onde contão com certos recursos ; e também por-
que, senhores, emquanto elles estão empregados no serviço
de policia dos distrietos, tfm como que a certeza coque não
serão chamados para o serviço do destacamento, favor este

que lhes é concedido.
O serviço de postas não sei se é absolutamente necessário;

mas é verdade ainda qne elle absorve alguma gente que
poderia applicar-se a outros misteres da vida. Enilim, esta
necessidade provirá sem duvida do nosso systema postal.
Se o nosso systema postal fosse mais bem organisado, se
dispuzesse de mais meios, por certo que as autoridade» do
Rio Grande do Sul não terião necessidade desse recurso,

que pesa de alguma sorte sobre a população. Mas não sou
daquelles que negão os recursos ao governo, toda a vez que
a necessidade é indeclinável; não considero isso como
abuso.

Ainda mais, Sr. presidente, e muito perfunetoriamente
tratarei do arsenal de Porto-Alegre.

O nobre ministro da guerra sabe perfeitamente que aquel-
leedificio não tem as aecommodações necessário s para um
estabelecimento dessa ordem ; não obstante o zelo infatiga-
vel do honrado general que dirige aquelle estabelecimento,
e por mais queello se empenhe em dar-lhe alguma ordem,
nada poderá conseguir, porque não se podem conseguir im-

possiveis.
V. Ex. sabe que está tudo agglomerado em um edificio

muito pequeno; estão ali os depósitos de fardamento, os de-

positos de matéria prima para os mesmos fardamentos; ali
ae recolhe o armamento, equipamentos, abarracamen-
tos, etc.... A linguagem não será teclinica, mas V. Ex.
desculpe-a.

O Sr. Ministro i>a Guerra : — E' technica.

0 Sr.. Borges Fortes : — Estão ali depositados os carros

de artilharia, a mesma artilharia e munições corrcspon-

dentes, os depósitos de madeiras e as bombas para apagar

incêndios. Estão ali diversas officinas, entre ellas duas quo
trabalhão com fogo, que é a de ferreiro e uma pequena
fundição sempre ameaçando o estabelecimento. Ali existe
a mesma repartição com os seus empregados; exigtem
também accommodados, mal accomm«dados, os menores
do arsenal de guerra geraes e provinciaes.

Ora, V.Ex., que conhece o edi licio, sabe muito bem que não
è possível que isso continue assim; sabe que necessariamente
lião de haver estragos; os fardamentos hão de soffrer, por-
que falta-lhes o ar, não podem receber livremente a seção
da luz, a acção do sol, e por consequcncia se vão estragan-
do, porque as traças e outros insectos os vão devorando ; o
môfo também vai-se apoderando delles, etc., etc. Opáteoé

resumido, abafadb, e esse mesmo está occupado com deposi-

to de madeiras, caixões, etc.

O ciuc fazer pois? V. Ex. sabe quo aquelle edifício se

acha collocado na rua junto á praia, onde ha terrenos dos-

occupados, terrenos que, segundo creio, pertencem á ca-

mara municipal.

O Sr. Oliveira Bello : — São nacionaes.

O Sr. Boroes Fortes : — Tanto melhor. Porque não se
ha de fazer pelo menos um bom barracão onde so aceommo-
dem as officinas, os depositosde materiaes, etc.?

O Sr, OliveiraBello : —Basta as officinas.

O Si». JAcjynio dm Mi:.m>om.:v: — Que estilo rondo em
parigo o estabelecimento.

O Sr. Bom.i s Fortes: — O barracão pídc ser construído
á margem do rio, de sorte que proporcione embarque e
desembarque com facilidade e som despoja;

Já que toquei nesta cspecie, em que mu parece que o
nobre ministro n;iO pôde deixar de concordar, a camara
permittirô, que eu diga que não comprrhendo a razão por queo governo insiste ainda no systema de mandar para a pro-vmcia do Rio Grande do Sul o fardamento já preparado
fabricado, confeccionado na eôrte. Não sei onde estão as
economias, porquo está provado que no Itio Grande do Sul
esse fardamento rica mais barato do quo na c3rte [Apoiados )

Ainda mais ; o governo mandou pôr em execução uma
nova tabeliã de pagamento de costuras, tssa tabclla paira¦ melhor do que a antiga; mas foi posta cin execução sô
no Rio de Janeiro o não no Rio Grande do Sul; do sorte
quo aparte indigento de nossa sociedade que se deve np-
piicar a esse trabalho 110 Rio de Janeiro sento ma'S 11c-
cossidades, tem mais fome do que a do Rio Grande do
Sul! Sabe V. Ex. que no Rio de Janeiro as costuras não
vão proteger tão immediatnmcnte as famílias indigentes
como no Rio Grande do Sul, província, onde não abundão
tantos escravos como aqui nacôrte, onde as família» ricas
são as que recebem essas costuras para darem occupação
ás suas escravas (apoiados), ao passo que 110 Rio Gran-
de do Sul isso serviria para alimentar muitas famílias 110-
cessitadas , o até de militares. (Apoiados.)

(Ha um aparte.)

Não duvido que se désse ali um ou outro abusi

O Sr. Jaointho DF. Mendonça : — Aqui também ha de
ter havido.

O Sr. Borces Fortes : — .... mas as condições são muito
diferentes; V. Ex. sabe aprecia-las bem ...

Concordo que o governo mande vir das fabricas a matéria
prima; mas distribua com as províncias esse beueiiciò, oue
cada uma aproveite um pouco delle em relação í.-Vôri-a»
que nella se acharem estacionadas.

Vamos a outra questão; não é de maior importancia, mas
eu não posso deixar de tratar delia.

V. Ex. (( a casa sabem que no tempo da administração do
Sr. general barão de Caçapava naquella provincia eoxice-
bou elle o plano da construcção ou levantamento de uma
fortificarão na villa de Caçapava; a$sim como na mesma
oceasião concebeu outros planos, que nunca forão ali bem
aceitos.

O governo entretanto aceitou a opinião desse administra-*
dor e mandou levantar aquella forti li cação ; os governos
quo se tem suceedido têm constantemente mandado prose-
guir nesses trabalhos, com os qiwes já se tem despendido
cerca de 200:000», achando-se ainda a obra muito lonsre
de attingir o fim para que so está fazendo. Eu estive era
fins do anno passado neste ponto e fui examina-la

Nada posso informar, por sem duvida, relativamente ao
plano como forti ficação, e, se dissesse alguma cousn, seria
achando-a ainda sob este ponto muito inconveniente ; mas
quanto á construcção, a obra marcha perfeitamente' com
toda a segurança. No estado em que cila se aehn não pôde
prestar serviço de qualidade alguma, lião pôde te'- ap-
plicação alguma. Ultimamente esse serviço f0j sU9penL
so, não sei so por ordem do honrado ministro da ener-
ra quando presidente daquella provincia . e está rara-
lysada a obra. Como já a nação tem de-vmdido tão
avultada quantia com ella, sou de opinião, o creio que
o honrado ministro também pensará assim, que se deve
concluir., afim de quo possa prestar alguma utilidade
Creio que nunca satisfará as vistas com que foieomeeada:
mas servirá para quartel de algum corpo, ou para deposito
de certos materiaes de guerra, ctc. E quando não sirva para
alguma cousa, ao menos servirá do monumento <,ue m orde
ás geraçBes vindouras da prociucia do Rio Grande Jo Sul a
administração do Sr. barilo de Caçapava.

V. Ex. não deverá também esperar menos de mim, que
eu me pudesse esquecer dos trabalhos do Yaccacaliy.

Entenderá alguém que é matéria inteiramente estranha
ao ministério da guerra tratai-se da desobstrucçuo de um
rio ; mas em breves palavras mostrarei que ha toda i\ liga-

ção na questão que avento.
A desobstrucção do rio Vaocacahy parafa sua navegação,

com o que alguns dos meus illustres collegas jé se tétu oc-
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cupado nesta casa, não é um sonho de imaginação, é uma

realidade que já está provada pelos factos.

O Sr. Oliveira Bello : —Apoiado.

O Sr. Borges Fortf.s 5. Ex. o Sr. ministro da guerra,
como presidente daquella província, não considerou essa

questão como havia sido considerada pelo seu antecessor,

que havia mandado sustar esses trabalhos. S. Ex. com
' todo o empenho se desvelou para que taes trabalhos prose-

guissem ; honra lhe seja feita, e a província lh'o agradece.
Esses trabalhos com cffeito neste verão tiverão grande

adiantamento. Eu tive também a curiosidade de os exa-
minar em pontos diversos, para formar sobre elles o meu

juizo. Com mais um verão de trabalho, a navegação do

Vaceacahy estará resolvida para barcos de maior lotação.
Ha mesmo uma empresa particular que se propõe a esta-

"belecer 
com muita promptidão a navegação a vapor. O (li-

rector ou agente dessa empresa já veio ao Rio de Janeiro

preparar os elementos necessários para leva-la a cifeito, e

protegida pela maior parte dos habitantes da campanha, que
entrarão com os seus capitaes gratuitamente, sem o mais

pequeno interesse, ella irá avante.

O Su. Oliveira Bello : — E até já se está construindo o

vapor.

O Sr. Borges Fortes ; —Dcos 
permitta que o incêndio

que teve lugar no estabelecimento da Ponta d'Arêa, e que
muito lamento, onde se está construindo o machinismo

desse vapor, não venha trazer alguma interrupção nesses

trabalhos, o que sua conclusão seja prompta.
Esses trabalhos da desobstrucção do rio tem sido feitos,

quasi todos, com os soldados que existem acampados * fa-

zendo a guarnição da villa de S. Gabriel; e eis aqui o pon-
to de eontacto que es:a questão tem com o ministério da

guerra.
Eu esperoque S. Ex.,que, comodisse, concebeu, e muito

bem, que aquella navegação sé tornaria, como já é, uma
realidade, c que produzirá immensos benefícios á província
do Rio'Grande do Sul,e com o que o império lucrará também,
agora que se acha á testa da repartição da guerra dará todo
o impulso que depender delle, e que for possível, afim de

que esses trabalhos se concluão.
Eu, Sr. presidente, ainda deveria tratar de uma questão

muito importante, que ú a que diz respeito á reforma do

exercito na repartição do ajudante-general; mas estou fati-

gado, a casa também deve estar fatigadissima,a hora muito

adiantada, a questão muito importante, e mesmo julgo-me
inhabilitado para discuti-la convenientemente ; entretanto

farei breves considerações. Espero que S. Ex. o Sr. ministro

da guerra prestará toda a sua attenção á reforma que se fez,
e que reconhecerá os grandes inconvenientes que cila em si

encerra.
Eu não quero discutir a questão debaixo do ponto de vista

da administração do exercito ; que o honrado ministro da

guerra pi^se bem que essa reforma vai produzir grande
íncommodo na população militar do Rio Grande do Sul e do

império. Ila artigos nessa reforma que collocão os nossos

soldados e oíliciaes em uma dependencia muito grande da

corte.

O Sr. Rodrigues dos Santos : —Apoiado.

O Sr. Borges Fortes: — O presidente da província não
. pôde dar licença alguma senão por motivo de moléstia jus-

tiíicada perante um exame de saúde, etc., etc.
Eu quizera que S. Ex., augmentados os vencimentos dos

officiaes do exercito, o que acho justo, procure guardar mais
igualdade nesta distribuição, não se esquecendo também de

que o soldado tem direitos.

O Sr. Rodrigues dos Samos : — Apoiado.

O Sr. Bori.es Fortes : — Chamo sobre estes pontos mui-

to p3rfunctoriamente a attenção de V. Ex., e com isto ter-
minarei o meu discurso, pedindo a V. Ex. e a meus illus-

tres collegas que hajão de desculpar-me por ter abusado

por tanto tempo da sua benevolencia, esperando que reco-

nlieção que eu não podia deixar, ousando tomar a palavra

pela primeira vez, e_diante de tão iIlustrado auditorio, de
apresentar com muito acanhamento aquellas necessidades

que julgo que podem ser remediadas a bem da minha pro-
vincia. (Apoiadas.)'' 

Alguns Srs. Deht»iios : — Fallou muito bem.

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do d:a, levanta-se a sessão.

Sessão em 2. «le .Suiilio.

l*RESIDE>'DIt DO SE. VISCONDE DE BAEPENDY

Summario.—Expediente.—Eleição de Minas Geraes. Votação.—
Vários pareceres. Votação. — Negocios de Minas. Discursos
dos Srs. Francisco Campos, e Silvei ra Lobo.—Ordem do dia.
— Matricula de estudantes. Discursos dos Srs. Villela Tai-
vares, e Martinhio Campos. Votação. — Fixação das forças
de te) ra. Discursos dos Srs. Carrão, e Silveira Lobo.

A'e 10 libras e % da mauhãa, feita a chamada , e achando-se

presentes os Srs. visconde de Baependy , Paes Barreto,
Salathiel,Pereira Pinto,Villela Tavares, Franco de Almeida,
Costa Pinto, Cerqueira Leite, Garcia de Almeida, Sampaio
Vianna, Hermogenes, Monteiro de Barros, Paiva, César,
Gavião Peixoto, AlcantaraMachado, Sérgio de Macedo, Santa
Cruz,BaptistaMonteiro,Silva Miranda, Pacheco,Domingues,
Gonçalves da Silva, Cândido Mendes, Castello Branco,l>ello,
Souza Leão, Almeida Pereira, Benevides, Athaide, Silveira
Lobo, Cyrillo, Teixeira Júnior, Brusque, Peixoto de Azevedo,
Delfino de Almeida, Machado, Francisco Campos, Tobias
de Aguiar, Fiusa, Luiz Carlos, Silvino Cavalcanti, Cunha
Mattos, Paes Barreto, Sá e Albuquerque, Aguiar, Mendes
da Costa, Jaguaribe, Torres-Homcm, André Bastos, Pedrei-
ra, barão de S. Bento, Nebias, Paranaguá, Pinto Lima,
Calheiros, Madureira, Dantas, Bulcão, Bretas, e Dias Viei-
ra, abre-se a sessão.

Lê-se e approva-se a acta da sessão antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Augusto
Corrêa, Diogo Velho, Pinto de Campos, Fausto, Rego Bar-»
ros, barão de Camaragibe, Costa Moreira, Kodiigues dos
Santos, Antunes de Campos, J. Marcondes, Augusto Cha-
ves, F.Octaviano, Bezerra Cavalcanti,Flafio, Barros Pimen-
tel, Brandão, Pereira Franco, Belfort, Serra Carneiro, Fer-
raz da Luz, Martinho Campos, Barbosa da Cunha, Lima e
Silva, Aragão e Mello, Pederneiras, Coelho de Ca3tro, Fer-
nandes Vieira, barão de Maroim, Salles, Henriqnes, Araújo
Lima, Carrão, Toscano Barreto, Fernandes da Cunha,
Viriato, Augusto de Oliveira, Paranhos, e Paulino.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Um oíTieio do ministério da justiça, informando que na sua
secretaria nada consta ácerca das violências praticadas na
ultima eleição de senador na província de Sergipe, segundo
foi exigido por esta camara. — A quem fez a requisição.

Outro do ministério da guerra, remettendo informado o
requerimento do coronel reformado Bento José Lamenha
Lins. — A quem fez a requisição.

Requerimento do padre Joaquim José de Oliveira, vigário
collaao da pnrochia da villa da Paranahyba, província de
S. Paulo, pedindo dispensa das leis de amortização para que
a capella do Senhor Bem Jesus de Pirapórav província de
S. Paulo, possa possuir em bens de raiz até a quantia de
20:000$.— A' çommissão de fazenda.

Outro do provedor e mais mesarios da irmandade do SS.
Sacramento da freguezia de Nossa Senhora do Desterro de
Itamby, pedindo que 6e lhe mande pagar o principal e juros
de uma apólice de -100ÍJ 

que possue e deixou de receber des-
de 1809.— A' commissão de fazenda.

Dous requerimentos dos padres João Baptista Múr e Do-
mingos Tanganelli, pedindo dispensa do lapso de tejapo

para se poderem naturalisar cidadão brazileiro. — A' com-
missão de constituição.

E'lida, entra em discussão, e sem debate é approvada, a
redacção do piojecto que approva a tabella dos vencimentos

dos magistrados e empregados do tribunal do conselho su-

premo militar e d# justiça.

ELEIÇÃO DE MINA6-GERU:S.

(Io districto.)

Lê-se, entra em discussão, e sem debate é approvado, «
seguinte parecer:

c A commissão de poderes, tendo examinado o diploma do

Sr. conselheiro Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos,
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deputado reeleito pelo 1» districto eleitoral da província de

Minas-Geraes, e verificando que na respectiva eleição forão

observadas as prescripções da lei, ó de parecer que o mesmo

Sr. conselheiro Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos

seja reconhecido deputado pelo 1® districto eleitoral da pro-

vincia de Minas-Geraes, c admittido a prestar juramento e

a tomar assento. _ , , ...
Sala das commissões, 26 de Junho de 1857.— A Momo

Cândido da Cruz Machado.—Jeronymo José Teixeira Júnior.

—J. J. Pacheco. »

O Sr. Presidente declara deputado pelo lo districto da

província de Minas-Geraes o Sr. Francisco Diogo Pereira

de Vasconcellos.

VÁRIOS PARECERES.

Lêm-se,rentrão em discussão, e sem debate sãcapprovados,

03 seguintes pareceres:

A commissão de estatística, tendo de emittir o seu

juizo sobre a representação que a assembléa legislativa da

provincia de S. Paulo dirigio a esta augusta camara, na

qual pede a rejeição do §4° do artigo substitutivo do pro-

jecto delimites entre algmas províncias ao sul do império,

approvado nesta august i camara, o ora em discussão no

senado, precisa, e por isso requer, que se pecao ao governo
os esclarecimentos que ácerca desta matéria derão as cama-

ras municipaes de Iguape e Xiririca, quando ouvida^ pelo

governodaquella provincia. _
c Sala das commissões, 23 de Junho de 1857. li. A. Oa-

vi&o Peixoto.—A. C. de Sii e A ibuquerque. — Almeida Pereira

Filho. »

« A commissão de pensões e oídenados, para poder dar

seu parecer sobre o incluso requerimento do Antônio de

Souza Rangel, da província de Pernambuco, em que pede
3er aposentado no lugar de 1» escripturario da extiricta re-

partição das obras publicas, pagando-Be-lhe todos os orde-

nados que tem deixado de perceber desde o anno de 1830,

em que a mesma repartição fora extincta, necessita de in-

formações do governo, visto dirigir-se o supplicante ao cor-

po legislativo reclamando contra a nenhuma attenção que o

mesnTo governo dera ao seu bom direito, deixando deapo-

senta-lo, já que o nãoquizera aproveitar em alguma outra

repartição, como aliás succedera com alguns de seus com-

panheiros; e neste sentido as requer.

« Sala das commissões da camara dos deputados, 26 de

Junho de 1857.—£. A. Pereira Franco. — J. de Barrot Pi-

mentel.—Francisco da Serra Carneiro. »

APOSENTADORIA.

presidente dessa mesma provincia,quand» fui interrompido

pela hora na outra sessão. Continuando hoje aoccupar-mc
dellas, repitirei mais uma vez que o perfeito conhecimento

que tenho do nobre caracter do honrado deputado faz com

que nem um só momonto ou duvide dos motivos que o
determinarão a fazer essas censura».

O nobre deputado, porem, nimiamente atido ao rigor dos

principio», nem sempre foi justo na apreciação que fez dos
actos do presidente de Minas. Me perBuado que , para ser-
mos justos, principalmente em nssumpto desta ordem, é
indispensável não separarmos a pessoa do presidente dotem-

po em que elle foi chamado a obrar. K' indispensável que
damos ás circumstancias a parte de influencia que justa-
mente lhes cabe nos actos do governo.

O nobre deputado assignalou como facto digno de censura
o acto do presidente da provincia, que annullou o provimento
ao recurso dado pelo conselho municipal de Marinnna sobro

uma reclamação da parochia da Ponte Nova. O que sei a

este respeito i o seguinte :

Tres eleitores dessa parochia informarão falsamente ao

governo que na decisão desse recurso havia influido o voto

de um membro do conselho que tinha sido assignatario da

roclamação npresentada-peranta a junta do qualificação,
iuntárão disso uma certidão, que pela apparcnte seme-

lliança dos nomes conseguio illudir ao presidente da pro-
vincia. Este, por .despacho exarado na própria represen •

taçuo, limitou-se a declarar a doutrina contida no aviso
n. 53 de 1848....

O Sr. Silveira Lodo : — Não apoiado ; declarou nullo o

provimento, e o aviso falia da suspeição.

O Sr. Francisco Campos :—Perdoe mo ; na conformidade
da doutrina desse aviso se devia considerar ti alio aquelle

provimento, a ser exacto que esse membro do conselho ha-
via com effeito sido assignatario da representação apresen-
tada perante a junta de qualificação.

O Sr. Silveira I.oiio :—Não devia dar esse despacho sem
estar provado o facto; foi precipitado cm servir a seus
instrumentos.

O Sr. Francisco Campos : — Mostrarei afinal que elle não

quiz aceitar a responsabilidade desse acto.
Me parece, e estou nesta parte de accordocomo nobre de-

putado, que o único tribunal competente....

O Sr. Silveira Loro : — É a relação do districto.

O Sr. Francisco Campos :—....para declarar essa nullida-
de, para cassar o effeito desse provimento, seria o tribunal
da relação do districto. Mas isto para mim não quer dizer

que o governo da provincia, principalmente sendo provoca-
ao a emittir um j uizo sobre o negocio, a dar uma providen-
cia qualquer, devesse, por um respeito supersticioso para
com a competencia da relação, ficar com as mãos presas,
sem poder tomar providencia alguma no intuito do preve-
nir, de acautelar que a eleição de senadores a que ultima-
mente se procedeu pudesse ser prejudicada, ou fosse viciada

por esse ou outro semelhante motivo de nullidade.

O Sr. Silveira I,oro : —Não apoiado ; não vou por essa
doutrina.

O Sr. Francisco Campos :—Creio <jne afinal havemos de
ficar do accordo. O governo da província podia, sem ferir
a competencia do tribunal da relação, sem prejudicar o jul-
gado ao conselho municipal de recurso, sem annullar o
effeito desse provimento, ordenar, por exemplo, que os ci-
dadãos mandados inscrover por esse provimento fossem
chamados a votar, mas que seus votos fossem tomados em
separado.

Se o presidente da provincia houvesse acompanhado dessa

providencia a declaração contida no seu despacho, acompe-
tencia do tribunal da relação não teria sido ferida.

O Sr. Silveira Lodo: — Se tivesse acompanhado; mas

não acompanhou ; logo abusou.

O Sr. Francisco Campos : — Seu despacho, sendo mera-

mente declaratorio,não tinha a força que lhe quer attribuir

o nobre deputado; comquanto seja claro, e eu confesse que
o despacho do governo provincial devia conter explicita-

mente aquella providencia, para prevenir qualquer abuso....

O Sr. Silveira Loro : — Aceito a confissão.

O Sr. Francisco Campos :— Pois foi a falta delia que^deu
â mesa parochial da Ponte Nova occasiuo de abusar, como

abusou, do dcspaclio do presidente.

16

Julga-se objecto de deliberação, e vai a imprimir para en-

trar na ordem dos trabalhos, o projecto com que termina o

seguinte parecer:

c A commissão de pensões c ordenados , a quem foi pre-
sente o decreto de 13 de Abril do corrente anno, pelo qual
o governo imperial concedera aposentadoria ao desemuar-

gador da relação do Maranhão José Mariano Corrêa de Aze-

vedo Coutinhó com o ordenado annual de 3:000|, tendo ve-

rificado, pelo exame a que procedeu nos documentos juntos
ao requerimento que acompanha o mesmo decreto, que o

referido magistraclo conta mais de 25 annos de serviço, c

acha-se impossibilitado physicamente de continuar a excr-
cer o seu emprego , ó de parecer que o mencionado decreto
está no caso de ser approvado , e para esse fim oíferece o se-

guinte projecto :
A assembléa peral legislativa resolve :
Artigo único. Fica approvada a aposentadoria conce-

dida por decreto de 13 de Abril do corrente anno ao desem-

bargador da relação do Maranhão José Mariano Corrêa de

Azevedo Coutinho, com o ordenado annual de 3:000§. Revo-
"¦adas as disposições em contrario.
" 

< Sala das commissões da camara dos deputados, 26 de

Junho de 1857.— L. A. Pereira Franco.— Francisco da Sena

Carneiro. — J. <lc Barros Pimentel. >

NEGOCIOS DE MINAS.

Continúa a discussão adiada do requerimento do Sr. Sil-

veira Lobo ácerca do presidentè e negócios de Minas-Geraes;

O Sr. Francisco Campos : — Sr. presidente, eu ia justa-
mente occupar-me das censuras feitas pelo nobre deputado

pelo 20 districto eleitoral da provincia de Minas-Geraes ao

TOMO IIi.
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O Sn. Silveira Lobo : — Em seu despacho já ia incluído

o abuso.

O Sn. Francisçsí Campos : — Não me parece assim.

O Sa. Silveira Lor.o:— Elle abusou, e fez produzir
abuso.

O Sr. Francisco Campos :—E o que me convence da boa

fé do governo, o que me convence de que elle não queria,
e de facto não quiz, assumir a responsabilidade desse abu-

ço, é a portaria de 25 de Maio proximo passado, pela qual
o governo da província, reconhecendo o engano em que
lir.via cabido, e informado....

O Sr. Silveira Lobo:—De que era falsa a prova em

que se baseou.

O Sr. Francisco Campos :—.... de que a m»sa parochial
da Ponte Nova tinha abusado de seu despacho, pois este

despacho não ordenava á junta parochial que deixasse de

fazer a chamada dos cidadãos qualificados em gráo de re-

curso, e muito menos que deixasse de fazer a chamada dos

votantes em geral pela qualificação do corrente anno....

.0 Sr. Silveira, Lobo &á um aparte.

O Sr. Francisco Campos: — .... também, além do tri-

bunaí da relação, competia ao senado, quando tivesse do

verificai os poderes dos eleitos, apreciar a questão, e é por
essa razão que a mesa parochial deveria ter procedido pela
fôrma que indiquei, porque assim teria respeitado o provi-
jnento, não teria ferido a competencia; da relação, e a elei-

ção teria corrido regularmente.

O Sr. Silveira Lobo dá outro aparte.

O Sr. Francisco Campos : —A falta da providencia ex-

plicita deu oceasião, mas não continha o abuso.

O Sr. Silveirv Lobo:— A causa 6 tão má que nem o

talento do nobre deputado a pôde defender.

O Sr. Francisco Campos:—Não faço mais do que apreciar
o negocio pela fôrma que me parece razoavel.

O Sr. Silveira Loao: — Apresentar attenuantes que mi-
norão a pena.

O Sr. Francisco Campos : — Como ia dizer, o que me
convence da boa fé do presidente da província é que, tendo

reconhecido que havia sido illudido, e estandó informado
de que se havia abusado de seu despacho, que não se pres-
tava a tanto, ordenou positivamente pela portaria de 25 de
IVIaio que a assembléa parochial se instalasse de novo, e

que se procedesse á nova eleição em dia que designou pela
qualificação do corrente anno, sendo igualmente chamados

à votar os cidadãos mandados inscrever no alistamento dosv
votantes por esse provimento do conselho de recurso de Ma-
rianrni a que se tem alludido. Creio que desde que o presi-
dente expedio essa ordem, a censura que se pudesse levantar
c entra o seu primeiro acto, está desarmado, porque elle deu

prevas de boa intenção.

O Sr. Silveira Lobo : — O mais que se pôde dizer i que
não houve absoluta obstinação em sustentar o abuso.

O Sr. FbancisobCawpos : — E' já um grande bem.
O nobre deputado denunciou igualmente muitos abusos

praticados pêlos agentes subalternos da administração.

Quanto a esta parte já declarei e repito que presto plena
fé ás palavras do nobre deputado a esse respeito, e que o

proprio conhecimento que tenho do estado em que ainda
hoje se acha a administração da justiça em muitas localida-
des de minha província me habilitaria a accrescentar mui-

tos outios excessos ao delles, tão vivamente descriptos polo
nobre deputado. Não o farei, porém, para ser breve e não
tomar mais tempo....

O Sr. Silveira Lobo : — E' bom que apresente esses fac-

tos, para ver se o governo os attende.

O Sr.. Francisco Campos: — .... e porque espero que o

governo ha de tomar em grande consideração esse estado
de cousas e melhora-lo qlSanto fôr possivel. Não posso po-
r&n, não devo mesmo deixarem silencio um facto que ae-
tufilmente se passa no município de l)ôres do Indaiá.

Ali uma porção muito numerosa de cidadãos recommen-
daveis é actualmente victima do despeito e da perseguição
dR policia. Esses cidadãos, aliás pacificos, estão debaixo dos
effeitos de uma pronuncia criminal pelo crime não classi-
ficado em nosso codigo penal de haverem feito uma demons-

tração publica de regozijo por motivo inteiramenta poli-
tico....

O Sr. Silveira Lobo : — O Sr. Penna também mandou 30

praças para vedar que por igual motivo não houvesse lumi-

narias em Marianna.

0 Sr. Francisco Campos : —.... qual o resultado da elei-

ção de 3 de Dezembro.
Porém reconhecendo, como reconheço, esses Jfactos, eu

me limito a pedir ao governo para que ampare a justiça lo-

cal, desembaraçando-a dos agentes apaixonados que a

exercem, ou antes que a compromettem, c com ella os inte-

resses mais caros e mais estáveis do cidadão e da sociedade;
sem que comtudo eu j ulgue que seja perfeitamente justo
tornar ao governo immediatamente responsável por esses
abusos das autoridades locaes.

O Sb. Silveira Lobo : — Logo que a presidência teve co-
nhecimento de taes abusos, devia demittir e3sas autori-
dades.

O Sr. Fraincikco Campos ; — Entendo que não devo tor-
nar o presidente responsável por esses excessos, mesmo por
uma consideração de que já fiz menção, e é que, para apre-
ciar-se com justiça o seu procedimento, cumpre não sepa-
ra-lo do tempo c das circumstancias em que governou a

província, e que devião influir no seu procedimento.
0 presidente da província foi incumbido de pôr cm prati-

ca a política da conciliaçãcy na província, justamente na

occasião em que elle tinha diante de si muitas eleições a

presidir. Nestas circumstancias era uma necessidade de

sua situação conciliar quanto lhe fosse possivel a liberdade

das eleições com a maior abstinência em tudo quanto se

referisse á modificação do pessoal dos agentes subalternos

da autoridade, para que não prejudicasse a confiança das

opiniões. Estou persuadido que o governo da província quiz
conseguir isso.

O Sr. Atiiaide : — V. Ex. está enganado.

O Sr. Francisco Campos: — Estou tão persuadido disto

quanto eètou igualmente convencido, pelo conhecimento

proprio dos fartos, de que em muitos lugares infelizmente

elle liada conseguio, porque os agentes subalternos da au-

toridade, confiando na impunidade do passado....

O Sr. Atiiaide : — E acoroçoados por ello.

O Sr- Francisco Campos : — .... violarão francamente o

pensamento e as ordens do governo.
Vou terminar, Sr. presidente. Não <5 uma recriminação

que quero fazer, é uma verdade que antes de mim muitos

já disaerão e que apenas repito ; a exclusiva preponderância
dada entre nós ás meras conveniências de partido creárão

em muitaslocslidades uma maxima tflo falsa como perigosa,
e ó que a maior irregularidade de uma eleição não consiste

na preterição das solemnidades essenciacs, internas ou ex-

ternas, próprias para garantir a liberdade do voto; a maior

irregularidade consiste simplesmente em não vencer. O pe-
rigo desta maxima consiste nisto : que em-todas as locali-

dades onde ó precis» que ella seja praticada, <5 justamente
chamado a oceupar 03 lugares subalternos, os cargos de

justiça e de policia, o pessoal meKOS apto para isso, porque
os homens moderados e honestos não se tem incumbido em
tempo algum, e nem jámais se incumbirão,de a praticarem.

O remédio contra esse mal entendo que emquanto não

fôr consagrado pelo poder legislativo está em grande parte
nas mãos do governo; consiste em proscrever praticamente
essamaxima, fazendo com que mesmo nessas localidades se-

jão investidas das jurisdicções locaes as pessoas mais dignas

emais capazes, fazendocomqueestasjurisdicçõesdeixem de

ser o apanagio da cabala, da astucia, e da audacia eleito-

ral, porque este vicio de origem inílue infelizmente muito,

e muito defavoravelmente na administração da justiça civil

e criminal em muitas localidades. Confio bastante no pa-
triotismo do governo para esperar que proveja do remedio

que estiver em suas mão esta grande necessidade pu-
blica.

O Sn. Silveira Lobo : — Sr. presidente, 
muito pouco di-

rei na presente occasião a respeito da matéria que se discute.

Sabe a camara, sabe o publico, que estou como que empra-

zado pelo presidente de Minas, conforme foi publicado pela
imprensa, para entrar em uma discussão sobre o assumpto

de que se trata, que sem duvida sera de mais largas pro-

porções. Para então me reservo; e terei de mostrar que
não sómente fui justo e muito justo na narrativa dos factos
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que dei ao manifesto nesta casa, como que outra cousa

não fiz senão cumprir um dever o mais imperioso.

Por agora muito pouco bastará para convencer a camara

da justiça com que fiz a essa providencia a increpaçSo do

que me vou o ocupar. O meu particular e muito respeita\ el

amigo o Sr. deputado pelo circulo do Pitangui, que me

precedeu, não tendo nada que dizer ácorca do estado cala-

mitoso 0 deplorável a que se nelia reduzido o município de

Marianna, propôz-se a impugnara censura que fiz a um

acto da presidência de Minas relativo á declararão do nul-

lidade de um provimento do conselho municipal de recurso

daquelle municipio em relação á parochi i da Ponte Nova.

Peço permissão ao meu nobre amigo para lhe dizer que não

foi nada feliz na impugnayão dessa minlia censura.

Sr. presidente, censurei ao presidente do Minas-Geraes,

o Sr. HerculanoFerreiraPenna, porhaverusurpadoattribui-

$5ss que não lhe competião ; por havor por uma portaria, ou

despacho, declarado nullo um provimento do conselho mu-

jiicipal de recurso ; quando é incontroverso e fóra de toda a

duvida, que a nossa lei eleitoral só confere uni tal poder á

relação do districto.
A abusiva decretação da presidencia chegou a surtiroefleito

que delia esperavão 03 insrt-umentos o os agentes do partido a

que naquelle districto eleitoral S. Ex. protege; a decreta-

ção da presidencia deu a seus apaniguados o gosto de impe-

dir que na Ponte Nova votassem os cidadãos providos no

respectivo direito pelo consellio municipal de recurso.

O meu nobre amigo, de quem foliei, desejando attenuar

o proceder irregular da presidencia, disse que esta não or-

deuou que não votassem esses cidadãos; mas qu« apenas e

simplesmente declarou nullo o referido provimento. Fácil

ê mostrar a debilidade e improcedencia dessa defesa; basta

ponderar que, declarando nullo esse provimento, não so po-
dia obrar porelle; o que ó nullo em direito, nada vale, não

surte, não pôde surtir cffeito algum.

Que essa declaração annullatoria não competia á presi-
dencia, creio ser cousa que seriamente não pôde ser cha-

mada á duvida. Não pretendo recusar aos presidentes de

província o direito de influirem para a execução das lois, de

encaminharem as autoridades subalternas 110 cumprimento

de seus deveres; mas eu lhes contesto absolutamente a fa-

culdade de chamarem a bí, e de usarem ou exercitarem

uma attribuição que a lei confiou a outros poderes.

Felizmente o meu nobre amigo concorda em que á relação

do districto, e em ultimo lugar ao senado brazileiro, compe-

te a decisão de questões semelhantes. Reconhecendo este

principio, e consequentemente a falta de direjto ou do poder
com que a presidencia da provinciade Minas declarou nullo
o provimento em questão, lica reconhecido o erro e a igno-
rancia, ou antes o abjiso por elle commettido. O mais que

pôde fazer quem quer defender um tal procedimento é
apresontar razões de attenuação : a justificação é impôs-

sivel.
Disse o meu nobre amigo que, se o presidente tivesse

acompanhado essa sua declaração annullatoria de insinua-

ção para quo os votos dos cidadãos providos no conselho

municipal fossem tomados em separado, estava sanado todo

o inconveniente, e era regular o seu acto. Mas eu pondero

que, visto não ter havido uma tal insinuação, é manifesta,

pela opinião do nobre deputado mesmo, a irregularidade e
o abuso desso acto presidencial. Em sua opinião o quetor-
nava regular o acto era essa insinuação.; houve falta delia,
logo, o acto foi irregular, foi abusivo.

Disse o meu nobre amigo que o presidente da província
foi illudido ; que o documento ou certidão em que se baseou
o requerimento que provocou a annullação, dizendo respeito
a uma outra paiochia, continha entretanto nomes que
muito se assemelharão aos de indivíduos da parochia da
Ponte Nova, e que assim fácil foi esse engano. Mas quem
não enxerga nisso mesmo, por um lado, a precipitação, a
falta da devida attenção e exame sobre esse documento, base
da petição; e, por outro lado, a demasiada e culpavel credu-

lidade com que a presidencia de Minas acolhe, e se deixa

arrastar pelas exigencins e pretenções de seu« protegidos, a

quem folga de servir mesmo usurpando attrlbuiçõesalheias,

e com menoscabo dae leis.

Conforme já declarei, tenho de discutir ainda a matéria

de meu requerimento em outra oceasião, quando se me tor-
liar apropositado e possível responder ao que a respeito
disser no senado o Sr. Herculano Ferreira Penna; o por isso
de presente è ocioso csplana-la. Entretanto não posso ago-
ra deixar de declarar que também não procede a explicação
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justificativa que o meu nobro amigo quiz dar ao procedi-
mento do presidente do Minas, consistente na obstinada

conservação nas posições officiaes de todos os indivíduos

para ellas nomeados em épocas de anomalias e de excessivo
exaltamento, e que dellas tanto tem abusado.

A este respeito diz o nobre deputado que devemos atten-
der aos tempos e ãs circumstancias cm que se achou o

presidente de Minas ; quo devemos nttender a que elle cs-
tava collocado na necessidade de manter uma certa neu-
trai idade, e que em tal conjunctura não podia attender As
reclamações que so fazião contra as autoridades subal-
ternas, por isso que devia evitar que se conferisse explica-

çío ou significação política a qualquer demissão que por
ventura elle désse; devia evitar que se tomasse como acto
de parcialidade, do proteeção a um partido, qualquer desti-
tuição.

Mas, senhores, esta doutrina não è verdadeira, não «
digna do seguir-se.

Sejão quaes fôrem as circunstancias, toda vez que se

prova, ou que a autoridade superior conhece quo a inferior

abusa do cargo que lhe foi conliado, toda vez que nouolla

conhece que sem prejuízo do serviço publico não pôde ser

esta conservada, é indeclinável a obrigação de demitti-la,
embora, pelo cumprimento deste rigoroso dever, se tenha
de sujeitar a desagradaveis explicações, e mcsmc> a censii-
ras. Será, esto um dos inconvenientes dos cargos superio-
res, aos quaes incumbo a demissão de empregados ; mas o
dever sobra tudo; taes inconvenientes não são razão para
que este deixo de ser cumprido.

A demissão é o meio legal mais fácil de arredar da scena
as autoridades que abusão, c o meio mais obvio de conjurar
os males que solTre uma localidade, provenientes de taes
abusos. Em summa, em meu entender, nada justifica a
consorvação de autoridades reconhecidamente indignas dos
lugares que occupão; a inércia dos superiores, que têm o
direito e o dever de demitti-las, é não nó cheia do inconv.'-.
nientes e perigos, como criminosa. O1* partidos, sc são mo-
ralisados, não devem querer tirar vantagem da continuação
de abusos; 3e não são moralisados e o querem, cumpre des-
attendê-los em tão illicitas pretsnções.

Mas como ó que, depois de passada a eleição, ftindatem
conservado o presidente de Minas essas indignas autoridades,

que, com rigorosa exactidão, e com todo o espirito de j us-
tiça, fora o por mim caracterisadas nesta camara ?

O Sr. Heroulano, e quem taes autoridades conservar, não
encontrará jamais justificação possivel para essa estra-
nhavel o criminosa connivencia, quo tanto importa uma

tal conservação, connivencia piocedente do dever indoeli-
navel que tinha de demitti Ias.

E' o pouco que tenho do dizer por hoje.

O Sr. Atoaidu : — Peço a palavra.
O Sr. Presidente : — Esta discussão fica adiada pela

hora.

Achando-se 11a sala immcdiata o Sr. Francisco Diog»
Pereira de Vasconcellos, <5 introduzido com as formalidades
do estylo, presta juramento o toma assento.

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

MATRICULA DE ESTUDANTES.

Continrta a 2a discussão do projecto n. 12 deste anno,

que autorisa o governo a mandar matricular, em qualquer
das faculdades do império, ouvidas as congregações re»-

pectivas, ns estudantes que fo não houverem matriculado
no prazo marcado pelos estatutos, com as emendas apoiadas.

O Sn. Viixela Tavares : — Sr. presidente, senão f'">r» a
obiigação em que estou de sustentar o defender o projecto
cjue se discute, já como um dos signatarios do mesmo pro-
jecto, já como membro da commissão de instrucção publica,
por ccrto teria abandonado esta discursão; porque desde que
o nobre deputado pelo Pará, empregando todo» os recursos
de sua intelligencia, procurou combater o projecto, consj-
derando-o como de matéria muito giave, importante, peri-
gosa e até offensiva das nossas liberdades, eu comproliendi

perfeitamente as difticuldades da minha posição, o da com-

missão da instrucção publica. Entretanto, como não estou
acostumado a abandonar o meu posto, e ao contrario pro-
curo sempre defendê-lo o sustenta-lo, pedi a palavra a
V. Ex. para fazer ainda algumas considerações em defesa
do projecto que se discute.
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Conheço, Sr. presidente, as desvantagens da minhaposi-

cão nesta questão : eu sustento uma. autorisaçao dada ao

governo, se bem que limitada e n uma hypothese, e o nobre

deputado que se oppõe ao projeeto combate todas as autori-

sabões. V. Ex. bem vê que a idáa do nobre deputado é mai3

bem aceita e tem mais sympathias. Além disto, as armas

com que combatemos são inteiramente desiguaes ; porque eu

reconheço a fraqueza de minha intelligencia, e sou o pri-

meiro a fazer justiça á intelligencia superior, á illustração

c á capacidade do nobre deputado. Mas como a questão não

é de intelligencia e capacidade, i de equidade, é de justiça,
bem pôde ser que o menos intelligente, que o fraco seja nella
•vencedor; o pequeno David venceu o gigante Goliath; por con-

sequencia não será de admirar que eu, não tendo o talento e

aptidão necessaria para sustentar na altura devida esta ques-

tão (nào apoiados) que o nobre deputado julga tão transcen-

dente e tão importante, venha a ser a linal o triumphante.

O nobre deputado, quando fallou a primeira vez sobre a

questão, assim como quando fallou ante-hontem, logo no

principio do seu discurso nos disse que não tratava d« ím-

pugnar a justiça dos reclamantes, isto é, a justiçada causa

dos estudantes', que, não se tendo matriculado a tempo nas

faculdades de direito e de medicina do império, por motivos

todos independentes de sua vantade, requerião ao corpo le-

o-islatlvo uma dispensa nos estatutos nesta parte, atim de

se poderem ainda matricular;o nobre deputado concentrou-

se unicamente no ponto de combater o projeeto pelo lado da

autorisação que dá ao governo, para deferir ou indeferir a

pretenção desses estudantes, segundo 03 documentos que

elles apresentarem; mas no final do seu discurso o nobre

deputado não só combateu a delegação de que se trata, senão

principalmente a justiça da causa dos estudantes,

Para combater a justa pretenção dos reclamantes o nobre

deputado valeu-se dos estatutos e do regulamento comple-

mentar das faculdades de direito do império, e não sei como
"descobrio 

nessas leis a obrigação que tem o estudante de re-

sidir no lugar em que existe a faculdade, ainda mesmo de-

pois de fechadas as respectivas aulas. Os estudantes, se-

nhores, não são empregados públicos que tenhão umaresi-

dencia necessaria ; os estudantes têm obrigação de residir

110 lugar em que estft a faculdade, porque têm de a frequen-

tar e ouvir as prelecções dos seus mestres ; mas loço que se

fechão as aulas, logo que se dão as férias, não ha lei nenhu-

ma que lhes imponha o dever de permanecerem nesse lu-

car. Por esse lado o nobre deputado não vai bem, a sua ar-

gumentação não pód© proceder.
Além disto, ,o nobre deputado com esta sua opinião, que

vai toda de encontro ao uso e costume antiquissimo, ad-

mittido não só nas nossas faculdades, como nas de todo

• mundo ; com esta sua doutrina estabeleceu um principio

que não pôde ser bem aceito, e éque o estudante deve estar

sempre fóra de sua familia e longe de seus pais ou protecto-
res. Nós sabemos que, em regra, os moços que frequentão as

awsas faculdades não estão no caso de merecerem de seus

pais toda a confiança possível, para que continuem longe

deli es a habitarem em paiz estranho ; sabemos que é muito

útil que, apenas se fechem as aulas, os estudante»* voltem ao

lar paterno [apoiados), não sò para ouvir^n os conselhos de

seus pais e serem edificados com os bons exemplos, senão

principalmente para que não possão abusar daquella liber-

dade que nos lugares onde existem as faculdades elles têm

110 tempo das aulas por uma necessidade indeclinável.

Dão-se as férias em Outubro, os estudantes têm de fazer

acto em Outubro ou Novembro ; a3 academias ou faculdades

abrem -se em Abril; que necessidade, pois, 
tom o estudante

de estar 3 ou 4 mezes fóra de sua familia, fazendo despezas

consideráveis, entregues a si proprios, podendo abusar dessa

liberdade que no tempo lectivo lhes é concedida por uma

necessidade irremediável? E' claro, pois, que este argu-

mento do nobre deputado não tem peso, não tem valor ne-

nhum.
Mas eu posso apresentar ao nobre deputado casos em vir-

tude dos quacs, aindR so dando essa residcncia forçadado

estudante na 3éde da faculdade em tempo de férias, a medida

proposta se torna indispensável. O caso, por exemplo, de
¦uma moléstia grave, quando o estudante não puder matricu-

lar-se até o dia 15 de Março....

O Sr. Frasco de Ai.meida Pôde fazê-lo por procurador.

O Sr. V. Tavares: — Se o tiver; o caso em que o

estudante por essa moléstia não tenha feito acto no anno,

tenha guardado o seu acto para o anno seguinte, e a con-
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gregação tenha resolvido, por exemplo, que esse acto seja

feito 110 dia 14 de Março; que acabando esse acto tarde, e

sendo o dia seguinte feriado, não possa o estudante pagar a

matricula, como já aconteceu. Ora, será justo nesta hypo-

these, que por um acto todo independente da vontade d®

estudante, qual o de não se achar aberta a repartição onda

tinha de pagar a matricula, tenha elle de perder o anno?

Ainda mais; ad mittido o uso e costume do estudante,

fechada a academia, volver ao lar paterno, pôde acontecer

(o que também já tem acontecido) que por causa de um si-

nistro no vapor não chegue á província onde estiver a faoul-

dade a tempo de se matricular. O motivo, pois, neste caso

é todo independente da vontade do estudante ; e será justo,
será de equidade, que ainda ne3ta liypothese o estudante

não possa ser matriculado ?
Sr. presidente, o nobre deputado, para fortificar as razões

que apresentou combatendo o projeeto que se discute, disse-

nos quê, estando feitas as reformas dos estudos, se taes re-

formas não são sufficientes, se convém alterar o que está

feito, então tratemos disto em um projeeto mais amplo, es-

tudemos melhor a matéria para chegarmos a um resultado

satisfactorio, enão estejámos a offerecer todos os dias me-

didas parciaes.
O nobre deputado talvez ignore que os estatutos core-

gulamento complementar das faculdades do império não

estão ainda approvados pelo corpo legislativo. (Apoiados.)
Por consequencia podemos iniciar quaesquer medidas ten-

dentes a aperfeiçoar a disciplina das faculdades, e até a mo-

dificar o estado actual de cousas, e quando esses estatutos

e regulamentos fôrem submettides á nossa apreciação, já
taremos alguma cousa feita, já estaremos adiantados a tal

respeito.
Sr. presidente, direi de passagem que, por occasiao de

faltar no regulamento complementar das facilidades de di-

rcito do império, disse-nos o nobre deputado que as faculda-

des de direito tinhão feito esse regulamento, no qual se

não acha iniciada a medida que a commi*são de instrucção

publica propóz, o que prova aue as congregações não a j ul-

gavão necessaria.

O Sr. Frasco BE Almeida: —Não foi nesse sentido que
f aliei.

O Sr. V. Tavares: — Eu disse então n'um aparte

que o nobre deputado estava enganado, c que sobre este

assumpto não havia feito estudo anterior, porque 
osregu-

lamentos dados pelo governo não erao os feitos pelas facul-

dades de direito do império. O nobre deputado parece que
se oflendeu com o meu aparte, e disse: * Parece que o

Sr. deputado quer dar-me pre ecções! Pensa que está na

faculdade dc direito do Recife? > '

Sr. presidente, eu nunca tive a fortuna de dar preleeções
ao nobre deputado; e, ainda quando tivesse gozado dessa

honra, nunca lh'as daria aqui. Em regra, os estudantes que
se formão nas faculdades do império, logo que dellas sabem,

adquirem uma tal somma de conhecimentos, quedem breve

tempo se tornão superiores a seus mestres. E se isto acon-

tece com outros, qitB não estão nns condições <lo nobre

deputado, nem tem as suas habilitações, com maioria de

razão se dá pura com o nobre deputado, cuja illustra-

ção, cujos talentos muito aprecio.

Todavia, se eu tivesse bastante influencia para pedir a_l-

guma cousa ao nobre deputado nesse sentido, llio rogaria

que poupasse aos lentes das faculdades do império, que pou-

passe ás mesmas faculdades, a mágoa que necessariamente

devem sentir ante e^sas expressões do nobre deputado, afim

de que ao nobre deputado se não possa por maneira nenhuma

applicar estas palavras de Isaiav: Eu nutri os meus filhos e

elles me desprezarão' Filios meus Hvtriviet tlli sprevorunt me.

Pelo que diz respeito á justiça da causa dos estudantes,

julgo que tenho dito quanto é bastante. Agora fallarei d»i

delegação. ,
Sr. presidente, em these as autorisações dadas ao poder

não são convenientes, não podem, não devem ser approva-

das; porque a nós é que compete legislar, e essas autorisa-

ções são perigosas, porque é da essencia de todo o poder

proromper a esphera ae suas attribuições e abusar. Mas este

principio 8offre restricção e modificação ; casos lia em que as

automações são absolutamente indispensáveis.(Apoiados.)

Não se trata, Sr. presidente, pelo projeeto de dar dele-

cação ampla ao poder executivo para reforma dos estatutos

de nossas faculdades de direito. O nobre deputado confunde

as idéas, o que é propriamente 
disciplinar e scientinco»
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com o Cacto material da matricula. O nobre deputado não

attenden a que esta delegação, que se dá. ao poder, tem

limites, e limites muito restrictos. ...
Em primeiro lugar o projecto determina que sejao ouvi •

das as congregações; em segundo lugar dispõe que se levem

em conta aos estudantes que assim reclamarem todas a*

faltas -dadas antes da matricula. Qual 6 pois o arbítrio que
se vai dar ao governo? Qualé o poder extraordinário que se

lhe vai conceder, e d* qual resulte perigo ?

O S». Carrão dá um aparte.

OS*. V. Tavares : — Diz o nobre deputado porS. Paulo

^ue está na apreciação das causas. Se não conliamos 110 go-
verno do paiz quando se trata de apreciar uma causa tão

insignificante....

O S». Madurei*» dá um aparte.

O Sr. V. Tavares: — O nobre deputado está con-
fundindo o que í instrucção cora um facto todo material,
isto (•, com a apreciação dos documentos apresentados por
am estudante para poder-se matricular...

O Sr. Frasco BE Almeida :—Nego; o facto da matricula
não é material.

O Sr. V. Tavares :—Dizia eu que se não confiamos no

govprno para apreciar uma questão tão pequena, os docu-
mentos apresentados por um estudante, e dos quaes conste

que por motivos independentes de sua vontade, fortes, ex-
traordinarios, não se pôde matricular ató o dia 1.5 de Março,
mareado pelos estatutos, então em que è que havemos de
«onfiar do governo do paiz ?

O Sr. Fr\nco de Almeida : —No 
que fôr de sua attribui-

çao unicamente.

O Sr. V. Tavares : —E a camara não píide dar essas nt-
tribuições. já não lh'as tem dado? Sr. presidente, assevero
a V. Ex. e á casa que, quando assigneio prejccto que se
discute, nunca me passou pela imaginação que pudesse ser
combatido por este lado, <jue nelle se enxergasse um perigo
para as instituições do paiz; Fe eu enxergasse esse perigo
seria o primeiro a me oppôr ao 

projecto. 
Felizmente estou

tranquillo, e cuido que não serei accusado por defendê-lo.
Se a medida que se propõe i justa, é necessária, qual

deve ser a autoridade encaireeada de executa-la ?
Existem emendas na mesa no sentido de que essa auto-

ridade não seja o governo, mas sim as faculdades. (Apoia-
doa.)

Sr. presidente , eu sou lente de uma faculdade ; o Sr. ba-
rSo de Camaragibe , que assignou o projecto como membro
da com missão de instrucção publica, è director da faculdade
de direito do Recife; dous nobres deputados que tomárão

parte na discussão são lentes dessa mesma faculdade ; mas
creio que esta consideração não nos pódo cegar ao ponto de
dizer que o patronato não chegará até ás congregações ; e
»c não devemos encarregar o governo do executar a medida
de que trata o projecto, porque & provável que se abra assim
as portas ao abuso, direi que as congregações não são impec
caveis, também errão, também podem abusar.

O Sr. Martiniio Cahpos -.—Não duvido; mas o governo tom
mais facilidade de abusar da antorisação.

O Sn. V. Tavares:—O governo tem mais responsa-
bilidade do que as congregações a tal respeito....

O Sn. Martinuo Campos :—Não ; hei de mostra-lo, se me
couber a palavra.

O Sr,. \ . 1 avariís —Creio 
quen'uma questão do tãopouco

momento, um negocio tão trivial como este, não era precisa
uma discussão tão calorosa. Ainda ha pouco tempo se apre-
sentarão no senado ptojectos concedendo dispensas neste
sentido ; creio que já p;:ssárão em 3» discussão quasi «cm
debate ; ali não se enxergou esse perigo que o nobre depu •
tado pelo Pará enxerga. Todos os annos, por assim dizer,
nos estamos occupando com este assumpto. ...

O Sr. Fbadco de Almeida: — Compete-nos isto.

O Sh. V. Tavares : — E' matéria que nada tem que ver
com o que <5 scientiiieo na faculdade. (Apoiados.) Para que
ha de a camara dos Srs. deputados consumir tempo com
o exaire de semelhantes questões, que podem ser decididas

pelo governo, sem que daiii resulte inconveniente algum?

(Apoiados.) Para que exagerar e dar proporções tão gigan-
tescas ao projecto em questão ? Para que esse alcance, esse
perigo eminente ?
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Louvo muito o zelo do nobre deputado em não querer
investir o governo de autorizações; mas acredite o nobre
deputado que não é o único a exercer esse zelo. Eu também
sou muito escrupuloso neste ponto, e o nobre deputado
sabe que, seguindo os princípios liberaes, não sou da es-
oóla daquelles que querem icvestir a autoridade de todo o
arbítrio, que querem autorisa la para tudo.

Emtim julgo que este assumpto se acha suflicientemente
discutido, e anpdllo para a votação da casa, ella resolverá
em sua sabeaoria como entender, e eu respeitosamente
curvar-me-liei á sua decisão.

OS». Martiniio Campos:- - Sr. presidente, razão lia
sobeja para pôr-se termo á discussão deste projecto, cuja
doutrina tem sido muito bem defendida ; não 6 pois para
procurar esclarecer mais o debate que tomei a palavra, «
sim apenas para desempenhar a obrigação em que me cons-
titui de justificar a emenda que apresentei.

Não podia, Sr. presidente, desenvolver melhor e mais con-
venientemente a questão do que fez o nobre deputado pelo
circulo de Goianna, com todo o conhecimento da matéria ;
apenas tomarei em consideração duas objecçõcs do nobre de-

putado pela provincia do Pará, que terião muito peso, e que
me levariãomesmo a votar contra a resolução que se discute,
so cilas tivessem algum fundamento real. A primeira é a

grande questão das delegações. Disse o nobre deputado que
esta resolução importa uma autorisação ao go\erno. Tal
cousa não ha ; a resolução nada mais faz do que reformar
ou modificar um ponto muito secundário dos estatutos
ultimamente promulgados. [Apoiados.)

A segunda objecção do nobre deputado é aquella que elle
fez valer dizendo que apenas inaugurado um novo regimes
nas nossa» faculdades, vamos altera-lo por uma medi-
da parcial. Esta objccçío seria fortíssima, teria muito
peso em meu espirito se fosse exacta. Cumpria que o nobre
deputado demonstrasse a sua proposição, e não o fez. A refor-
ma qne por esta resolução te faz i muito secundaria, em
nada altera a doutrina, o systema, nen. a disciplina dos
estatutos que regem actualmento ns faculdades i!<> império,
apenas consagra como disposição permanente aquillo que
está prevalecendo todos os dias no corpo legistativo. (Apoia-
dos.)

Exigindo-se nas nossas faculdades a fr< quencia forçada
dos estudantes, é uma consequencia neces;«aria determinai
o numero de faltas que faria o alumno perder o anno. Nos
estatutos consignou-tc o numero destas faltas : a resolução
actual n rn ao menos amplia esse numero, no que, na mi-
nha opinião, ha injustiça, pois que o:- estatutos sâo\ntiito
restrietos, a resolução perinitte s<'> que o nuir.cro dessas
faltas passe a ^er contado antes da matricula para os estu-
dantes que chegarem depois do dia marcado para o encer-
ramento das inseripções escolares.

Não vejo nesta doutrina peigonlgum, i a mesma que já
tem tido o assensodo poder legislutivo approvando todos os
ajuios muitas destas dispensa b (Apoiados ) Mas sonãovojo
perigo nesta doutrina, por isso mesmo não posso votar pola
resolução como está concebida ; e eis porque offereci a mi-
nha emenda. Tal qual se acha concebida a resolução n,"o
tem applicação a ninguém, primeiramente porque obriga
que os estudantes requeirão ao governo, que estos requeri-
mentos vão ás congregações para informarem, e depois vol-
tando ao governo elle decida.

Tedo este expediente deve consumir muito tempo, c então
o estudante terá, perdido irremissivelmentc o anno. Foi para
evitar este inconveniente qno offereci a emenda, « 

qual di-
verge ainda em outro ponto da resolução. Dispõe arcolu-
ção que esta delegação, ou antos a ottribuição por esta rc-
forma dos estatutos, para não usar de um termo suspeito,
fica ao governo concedendo elle a dispensa.

Eeta disposição da resolução tem para mim o mesmo de-
feito de frustrarna praticaa medida reclamada, e que se tem
em vista conceder; e vem a ser que nenhum resultado terá,

poucos serão os estudantes que se poderáõ aproveitar delia;
só aquelles que residirem aqui na corte, ou tiverem junto
do governo algum patronoou protector poderoso colheráõ a
vantagem.

Acho de toda a utilidade que esta autorisação seja dada,
reformando-se os estatutos neste sentido, mas que seja dada
ás próprias faculdades, 

pela mesma razão que já apontei,

afim de que possa aproveitar a todos os estudantes que oíti-
verem no caso de merecerem este favor.

As faculdades estão muito mais habilitadas para co-
nhecerem destes acontecimentos de verdadeira disciplina
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regimcií escolar,, do que o governo geral, e tem de mais a

anais a seu favor a consideração de deverem ter todo o iu-

teresse iminediatii naboadirecçSo do ensino para sua gloria;
e empenho e zelo era evitar os abusos, porque não quererão
caliir em descrédito, e soffrer uma responsabilidade moral,

tendo ellas demais á sua frente directores de nomeação e

portanto fiscaes do governo.
É por estas razões, Sr. presidente, que oflereei a emen-

da ; e nem vejo que a nobre commissão, composta de um

professor e de um director de uma das faculdades do im-

perio, pudwsfjo ter motivo algum para não aceitar a minha
emenda senão por uma certa delicadeza declinatoria, á qual
não devemos de fõiraa alguma attender, posto que muito a

respeitemos. Voto portanto pela resolução o pelas emendas.

Dando-se a matéria por discutida, procede-se á vota-

Ção.

O projecto e as emendas dos Srs. Villela Tavares e Marti-

nli>í» Campos são approvados.

Entra em discussão o seguinte artigo additivo ;

« Ficão admittidos á matricula do 3° anno na faculdade

de direito do Recife o estudante Felippe Motta de Azevedo

Corrêa, o de medicina da corte o estudante José Marciazeno

da Silva Pontes, abonando-se como frequencia as prelecções
a que tenhão assistido como ouvintes. — Villela Tavares. —

Barão de Carnaragibe. »

Lêm -se e apoião-se as seguintes emendas:
'« 

Seja igualmente admittido á matricula do 1° anno

João Augusto de Faria Abreu e Lima. —DominguesSilva. >

Aecrescente-se outrosim—sojão admittidos a fazer acto

do 1° anno, sendo previamente habilitados e pagando a ma-

tricula da lei, os estudantes ouvintes que por não terem

podido fazer o ultimo exame preparatório, em consequencia
de não haver tempo, nno forão matriculados em tempo, uma
vez que passem pelo exame preparatório antes do acto e \
não tenhão dado as faltas que fação perder o anno.—S. li.
— Pinto de Campos. — Virialo. — Figueiredo. >

A'emenda dos Srs. Villela e barão de Carnaragibe. accres-
cente-se no art. 2o, depois das palavras « Azevedo Corrêa >,
o seguinte : « e do 4° anno o estudante Braulino Cândido
Mendes. > — Dias Vieira. > •

O Sr. Presidente: — A discussão fica adiada pela hora.

O Sr. Pereiha Pinto requer urgência para continuar a
mesma discussão.

Consultada a camara a este respeito, i rejeitado o roque-
rimento de urgência.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

FIXAÇXO DAS FORÇAS DE TERRA.

Continíia a 2a discussão do art. Io da proposta do gover-
no fixando as forças de terra para o anno financeiro de
1858 a 1859.

Estão presentes os Srs. ministros da guerra, da marinha
«do império.

O Sr.. Caiuíão pronuncia um discurso que se acha no
Appendice•

O Bn. Silveira Lobo pronuncia também um discurso que
se acha no Appendice.

A discussão íica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

M«*s»ào em 30 de «Iiinlio.

PRESIDÊNCIA lio SR. VISCONDE DE BAEPENDY.

Sdmmario.— Expediente.'—Furto de gado. Observações do Sr.
Bello.— Revogação de postura.— Aposentadoria.— Eleição
de S. Paulo.— Empréstimos a companhias de estradas.—
Estado da lavoura. Observações do Sr. Cerqueira Leite
Companhia União e Industria. Observações do Sr. Martinho
Campos.— Emancipação de Africanos. Observações do Sr.
Baptista Monteiro.— Ordem do dia.— Matricula de estu-
dantes. Discursos dot\Srs. Martinho Campos, e Domingues

Silva. Votaftio.— Navegação a vapor para o Espirito Saní».

Votaçtlo. Fixação das forças de teria. Discursos dos Srs.

Sd e Albuquerque, e ministro da guerra.

A's 11 horas da manhãa feita a chamada, • achando-se

presentes os Srs. Visconde de Bwpendy, Paes Barreto,

Salathiel, Pereira Pinto, Cerqueira Leite. Cunha Mattos,

Franco do Almeida, Machado, Pedreira Silvmo Cavalcanti,

Gavião Peixoto, Garcia de Almeida, Paiva, Souza Leão,

Athaide, Domingues, Sá e Albuquerque, André Bastos,

Barão de Mau*, Mendes da Costa, Villela Tavares, Hermo-

geues, Sérgio Macedo, César, Ferreira de Aguiar, bailes,

Fernandes Vieira, Pinto de Mendonça, Rodrigues dos San-

tos, Dantas, Bulcão, barão de Maroim, Fiusa, Alcantara

Machado, Pacheco, Silveira Lnbo_, Costa Pinto, Baptista

Monteiro, Sampaio Viarma, Nebias, ílavío Clementino,

Dion-0 Velho, Toscano Barreto, Calheiros, Luiz Carlos,

Bell», Gonçalves da Silva, barão de Carnaragibe, Rego Bar-

ros, Belfort, Augusto de Oliveira, Araújo Jorge, Augusto

Corrêa, Dias Vieira, Pereira Franco, Almeida Pereira,

Antunes de Campos, F. Octaviano, Pinto de Campos, e

Monteiro de Barros, abre-se a sessão»

Lê-se e aprova-se a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Fernandes

da Cunha, Serra Carneiro, Costa Moreira, Barbosa, Silva

Miranda, Cruz Machado, Barbosa da Cunha, Silva Campos,

Martinho Campos, Brusque, 
'fobias 

de Aguiar, J. Mar-

condes, Au°*usto Chaves, Barros Pimentcl, Torres Homem,

Benevides, Tiretas, Brandão, Cyrillo, Carrão, Madurara.

Deltíno de Almeida, Vasconcellos, Coelho de Castro, Pei-

xoto de Azevedo, Teixeira Júnior. Pederneiras, Lima a

Silva, Bezerra Cavalcanti, Cunha Figueiredo, Santa Cruz,

Viriato, Pinto Lima, Aragão e Mello, Araújo Lima, Borges

Fortes, Paranaguá, Cândido Mendes, Paninhos, barão de

Porto-Alegre, Fausto. Jacintho de Mendonça, Paulino,

Henriques, Castello Branco, barão de b. Bento, e Gomes

de Souza.

O Sn. 10 Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Um officio do ministério da marinha, remettendo infor-

mado o requerimento do Io tenente da armada Franoisco

Duarte da Costa Vidal.—A quem fez a requisição.

Requerimento de Themistocles Belino Pinho, estudante,

pedindo que seja admittido a fazer alguns exames que
deixou de fazer por doente, para ser matriculado no 1° anna

do curso juridico. 
—A' commissão de instrucção publica.

Outro da mesa da confraria das senhoras de Caridade da

cidade da Bahia, pedindo a concessão de algumas loterias

em favor daquelle pio estabelecimento. — A commissão de

fazenda.

Outro dos mesarios da irmandade da santa casa d.iMise-

ricordia da cidade <?.e Paranaguá, província do Paraná,

pedindo igual favor..— A' mesma commissão.

Outro do vigário collado da freguezia da Senhora Santa

Anna da villa de Piraliy, provincia do Rio de Janeiro, pe-
dindo dispensa das leis de amortização para possuir bens

de raiz no valor de 20:000iJ. — A' commissão ae fazenda.

FURTO DE GADO.

Lê-se, entra em discussão, e sem debate <5 approvado o

seguinte parecer :

< As camaras municipaes das villas do Taquary, Bagé,

S. João de Cachoeira, Piratiny e Rio Pardo da província do

Rio-Grande do Sul, nas inclusas representações dirigidas ao

corpo legislativo, e transmittidas a esta augusta camara

Selos 
avisos do ministério da justiça de 20 de Abril, Io e23

e Maio do corrente anno, fazem sentir n necessidade de

uma providencia legislativa para repressão do crime de

furto de gado e outros animaes, tão freqüente e prejudicial
naquella provincia, aonde a creação é a sua primeira in-

dustria.
€ O presidente da provincia informa no mesmo sentido

dessas representações, cujas allegaçoes são de notoriedade

e já reconhecidas pela camara dos deputados quando adop-

tou o projecto de lei que no anno de 1852, sob n. 30, foi

discutido no senado, e voltou a ella cm 1853 com as emen-

das que forão impressas sob n. 123 desse anuo.
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« Parece 4 commiss» dejustiçacriminalque com a ap-

provação das emendas do «euado hcao deierid.v»

-.XTssr*" 
¦"»"» "• "

Araújo.—C. Taranagúd.—M. Dnnhu. >

os..

frn^mncifpara^il^lS p^òvincias qucfajzem commercio

pecialmente para a do Rio Grande do Sul 6 urgente que

semelhantes medidas sejão quanto antes formuladas em

^Portanto, 
peço a V. Ex. que haja de dar para ordem do

dia esse projecto com as emendas vindas do senado.

O Sr. Presidente : — Tomarei em consideração o que

pondera o nobre deputado.

IIEVOGAÇXO DE POSTURA,

LC-se, entra em discussão, e sem debate ó approvado o

seguinte parecer:

c Alguns artistas francezes, e outros serralheiros, cal-

dereiros, etc., representarão, pedindo a revogação de uma

postura da Illma. caraara municipal desta corte, que os

constrange a mudar as suas oficinas para certas e deter-

minadas ruas, postura que foi approvada pelo governo em

Janeiro do corrente anno. A commissao da camara muni-

cipal é de parecer que se peçãS informações ao governo, o

por intermedio deste se ouça á Illma. caraara municipal.

« Camara dos deputados, 30 de Junho de 1857. i*. Mcn-

4les da Costa. — Costa Mtíreira. »

aposentadoria.

E'julgado objecto de deliberação, e vai a imprimir, para

entrar na ordem dos trabalhos, o projecto com que ter-

mina o seguinte parecer:

« Foi presente á commissão de pensõos e ordenados o

decreto de 7 de Abril decorrente anno, pelo oualo governo

imperial concedera a aposentadoria pedida pelo conselheiro

Cassiano Espiridião do Mello e Mattos no lugar de ministro

do supremo tribunal de justiça, com o ordenado annual de

4:0005; e tendo a mesma commissão se convencido,'pelo

exame dos documentos juntos ao requerimento do dito ma-

gi?trado, de que contando elle mais de 30 annos de serviço,

acha-se por seu estado de saúde inteiramente impossibili-

tado de continuar a exercer as funeções inherentes ao cargo

que occupa, entende que o referido decreto mereço a appio-

vação do corpo legislativo, para cujo fim offercce o seguinte

projecto:
« A assembléa geral legislativa, rosolve: ......

« Art. l.o Fica approvado o decreto dc 7 de Abril uo

corrente anno, pelo qual foi concedida a aposentadoria pc-

dida pelo conselheiro Cassiano Espiridião de Mello e Mattos

no lugar de ministro do supremo tribunal d<3 j ustiça, com

o ordenado annual de <1 ••000$000.

« Art, 2.° Revogão-se as disposições em contrario.

« Sala das commissões da camara dos deputados, 30 de

Junho de 1857.—L. A. Pereira Franco.—Francisco da Serra

Carneiro.—J. de Sarros P i mente l. >

ELEIÇÃO DE S. PAULO.

(3° districto.)

Lê-W, e vai a imprimir no Jornal, a requerimento do

Sr. Teixeira Junioi, o seguinte parecer :

» A commissão de constituição epoderes examinou a elei-

Cão do 3o districto da província de S. Paulo, e é de parecer

que elta está no caso de ser approvada poi esta augusta ca-

M 
«' Compõe-se este districto de 7 freguezias: Taubató,

Guaratincueti, S. Bento, Pmdamonliangaba, Campava, S.

José, c Jacarehy; e das actas que forão presentes a comm.-.-

são \S-se que o processo 
eleitoraljião apresenta occurrencia

alguma que possa invalidar a eleição. _

< Existem na pasto da commissão duas representações

contra a eleição da frsguezia de Pmdamonliangaba, mas

taesrepresentações referem-se A eleição de 7 de Setembro,
de caraara o juizes de paz.

« Constou á commhsão queliavião queixas contra a elo*-
cão de eleitores da mesma fréguezia, c da de Guurutingue-

e alguma cousa vio debater-se pela imprensa, e por isso

por mais de uma vez pedio informações ao governo. Esta»

porém nt<'i o presente não chegárão ao conheciirente
da commissão, e não sendo licito demorar por mais tempo
a verificação desta eleição, cumprindo que ca interessados
em combatê-la se apresentassem convenientemente a piei-
tear seus direitos, entende a commissão que convém dar

quanto antes urna decisão , e que esta não pôde deixar de
ser favoravel h face das actas de todas as freguezas do dis-
tricto, n por isso é do parecer :

« 1.° Que sejão npprovados os eleitores das freguezias

que compoem o 3° districto da província do S, Paulo.
> 2.° Que seja reconhecido deputado pelo «lito districto

monsenhor Ignacio Marcondes de Oliveira Cabral, esup-

plente Dr. Manoel Marcondes do Moura ('< sta.

c Paço da camara dos deputados, em 30 de Junho de

1857. —- J. J¦ Pacheco. — J, J. Teixeira Juniur. »

EMPHESTIM0 A COMPAM11AS DE ESTRADAS.

E' julgado objecto de deliberação, e vai a imprimir para
entrar na ordem dos trabalhos, o projecto com que termina
o seguinte parecer:

« As commissões reunidas de fazenda e do commorcio,
industria e artes derão a devida attenção aos dous projeetos
do lei commettidos ao seu exame, um assignado polo Sr.
Teixeira Júnior e mais 34 Srs. deputados, o outro assignado

pelo barão de Mauá, tendente» a facilitar o successo das em-

presas de estradas de ferro por meio do empréstimos levan-
tados com a garantia do governo ; e tendo de ambos aquelles

piojectos formado um sò, passão a expor os princípios que
as guiarão neste trabalho.

«As commissões adoptárão como base de seus raciocinios
a circunstancia admittida na resolução de consultas das
secções de fazenda c império do conselho de estado, datado
do 20 du Jlaio ultimo, isto <5, que as sommas necessaiias
não podem ser levantadas por meio de emissão de acçõe»
nesta praça, por faltarem nella capitaes que procurem esse
emprego.

E' evidento que se faltão para a compra de acções, tnm-
bem faltaráõ para a de apólices, que não podem ter nem
maior garantia, nem tão grande juro; pois dos 7 % gnran-
tidos às acções terá de ser deduzido o fundo de amurtização

para as apólices do empréstimo. Força é pois adniittir que
este deve ser mui provavelmentu negociado fóra do império.

« Nos mercado^ da Europa não é possível levantar capi-
taes com o credito só de uma companhia dirigida aqui por
lírazileiros. A mesma circumstancia da garantia directa o
immodiata do governo pôde não bastar. A simplicidade das
situações, a clareza das expressões, e os hábitos têm nestas
matérias muita influencia. E' mais fácil decidir os peque-
nos capitalistas a empregarem suas economias rias apolk cs
de divida de um governo tão conhecido e acreditado como o
do Brazil, do que a comprarem obrigações de uma compa-
nliia que tem a garantia desse mesmo governo. Como todas
as vantagens o facilidades que resultào deita operação re-
dundará em beneficio do thesouro (gemi e provincial) e do

publico, as commissões não hesitárão em propor r-eja o rro-
verno autorisado a fazer a operação do modo mais fácil o
mais barato, isto é, negociando elle direetameute o empres-
timo.

Xem correrá o thesouro riíco algum que deva recahir
exclusivamente sobre a companhia, porque esta já possuo
capital bullicíouto e propriedade seguramente collocada que
responda por esses riscos. Quando aos ônus, de certo que
com esta operação, e pelo modo em que èproposta a sua au-
torisação, nenhum # augmento appurece, poisiníoha possi-
biiidadc de garantir o governo mais do que os 1 % que já
garnntio de dividendos aos accionistas. Pelo contrario, lia

diminuição certa do encargos nos ajustes qi.e o governo

pôde fazer com a companhia para a concessão deste favor.
Também não temerão as commisções que deita opera-

ção possa vir damnoao credito do Brazil nos mercados eu-

ropeos- A emissão de apólices da divida do governo, ou

garantida polo governo, a emissão de acções de companhias

com juro garantido pelo governo, terão uma iníluencia igual

pelo que toca ú relação entre a cflerta e a procurar dc meios

de empregar capitaes debaixo de responsabilidade do go-
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rerno do Brazil. O mesmo acontecerá pelo que toca á ne-

cessidadc de enviar semestralmente fundo» para o paga-
mento tle dividendos de acções, ou deapolices, ouobrigações

de empréstimos.
As commissões contão que esta augusta camaraas

acompanhará na esperança de que o governo usará da au-
toiisação que se proprõe dar-lhe com tanta perícia e tantas
cautelas a íavòr do thesouro, que sirvão para dar aos capita-
listas europeos uma confiança cada vez maior nos nossos re-
cursos. Xinguem empresta com facilidade seu dinheiro aos

que tem a reputação de dissipadores. Os empréstimos con-
trahidos para pagar dividendos de outros imprestimos, para
encher dtficils que se reproduzem, ou para empresas ruino-
sas, como uma guerra, fazem baixar o credito dos paizes

que os contratem. Os emprestimos, porém, que um paiz
prospero levanta para crear novos valores, novos elementos

de rendas para íins produetivos, servem ao contrario para
melhor firmar o seu credito.

t Em conformidade do § 2» do art. 51 do seu contracto

com o governo a companhia da estrada de ferro de D. Pedro

II perde o seu privilegio se no fim de tres annos (cm Maio

de 1858) fór declarada incapaz de levantar o capital neees-

sario para a constrneção da obra. Se pois o governo, lon-

ge de 
'prevalecer-se 

desta clausula do contracto (o que em
¦fjrdade seria duríssimo), vem em soccorro da companhia

para evitar se realise a hypothese prevista, tem o direito

de pôr condições, que, sem prejudicar os accionistas, dimi-

nuão os encargos do thesouro e o habilitem a promover e

coadjuvar outra» das muitas empresas de que precisão as

diflerentes províncias.
As companhias estrangeiras porém, não só ainda 

^não
declararão precisar do mesmo soccorro, mas podem mesmo

não o precisar nunca, porque sendo o theatro de suas opc-
rações linaneeiras o grande mercado onde os emprestimos

se terião de levantar, podem achar para a emissão de suas
acções tanta facilidade que a dispense de recorrer aos em-

prestimo*. Entretanto as commissões forão levadas a adoptar

a proposta do barão de Maná, estendendo a autorisação a
•ssas companhias pelas considerações seguintes :

« 1.® Quaesquer ajustes que fizer o governo com essas
companhias serão vantajosos ao thesouro como ao depois ec

mostrará.
2.» A facilidadeque assim offerecer o governo ás compa-

ilhias para levantarem uma parte do seu capital lhes dará

meio de se apresentarem no mercado mais desassombradas

e com mais confiança no porvir.
« 3.a Será mais que muito vantajosa ao credito dessas

companhias a confiança que assim mostrar o governo no
futuro de suas empresas, e o seu empenho em dar-lhes to-
das as facilidades que estão em suas mãos dentro dos limites

de uma bem entendida combinação (inanccira.

i O contracto do governo com a companhia da pstrada

de ferro d? D. Pedro 11 comparado com os que celebra com

as companhias estrangeiras para as estradas de Pcrnam-

buco e Bahia, contém uma differcnça essencial, que é ser
a duração da garantia de juros para estas por 90 annos, e

para a de D. Pedro II (assim como para a de S. Paulo) só-

mente por 33. Daqui vem que condições que possão apre-
sentar naquellas grandes vantagens pax*a^ o thesouro (geral
e provincial) serão de um resultado insignilicante para o

caso destas duas ultimas,
As commissões figurão como naturaes duas sortes de

ajustei em que pôde entrar o governo com a companhia,
« 1." O governo pôde levantar o emprestimo do terço do

capital, entrar com clle na empresa e tornar-se co-proprie-
taiio delia, tomando na aua direcção e administração a

parte proporcional que lhe compita.
2 « Pôde o governo deixar á companhia o cuidado de

levantar e amortizar (salva sempie a sua inspecção) o em-

prestimo, estipulando simplesmente que a cxtiucção dessa

parte do capital seja levada em conta: Io, na apreciação do

capital da companhia, gozando da garantia de juros; 2», na
apreciação dos juros, na fôrma do art. 23 do contracto; 3°,
no calculo a fazer para os effeitos da base 13a do art. 36 ; e
4°, finalmente, no calculo do art. 38.

Suppoudo adoptado o segundo destes systemas. é de
cbservar que as dotações annuaes dos nossos emprestimos

contrahidos em Londres são de 6 % para os antigos, e 5 <4

para o do 1852. Negociado o emprestimo com o maior juro

(isto è 5 %), e dado 1 % para a amortização, haverá para
um terço do capital da estrada a economia de pouco mais ou
menos ]/7 da quantia que o governo garante como juro,

que é 7 %, porque o emprestimo custará pouco mais ou
menos 6%. Para o capital fixado de 38,000:0008 o divi—
dendo garantido vem a ser 2,660:000$. A economia annual
sobre o capital levantado por emprestimo virá a exceder de
125:000$. Oencargodothesouro e da thesouraria provincial
será deajuntar ao que render a estrada tantoquantoprefaça
7 % sobre 25,332:000$, e 6 % sobre 12,66^:000$. 

"

Se o governo preferir applicar os 7 % integralmente á
dotação do emprestimo, dando 5 % para juros e2 % para
amortização, então o emprestimo deve ficar extineto antes
de acabado o tempo durante o qual é dada a garantia de 7 %
de juros aos accionistas, e então ficando o capital reduzido
adons terços, bastará que a empresa ronda 4 2/3 "í do ca-
pitai integral de 38,000:000$ para que os accionistas, que
só desembolsarão 25,332:000$, tenhão o dividendo garan-
tido a rada acção, que é de 7 %.

« E' evidente que este svstema, que nppresenta uma vau-
tagem considerável eum grande allivio ao thesouro, nas em-
presas que gozão de uma garantia de juros de 90 annos é
também vantajoso, mas em muito menor proporção no caso
da estrada de I). Pedro II, que só goza dessa garantia por
33 annos, dos .quaes 3 estaráõ pasmados quaudo o svstema
começar a operar.

Suppondo adoptado o primeiro systema, pelo qual a go-
\erno vem a tornar-se eo-proprietario da estrada, em raal-
quer dos casos as vantagens são grandes e manifestas.

« E' sempre o mesmo ônus que lhe incumbe, isto
é, o de completar, com o que render a empresa, 7 %
sobre o capital da companhia, está visto que p de até
haver diminuição de ônus annual por custar menos o juro
e amortização do emprestimo. Extineto porém pelaamorti-
zação o capital do emprestimo, fica o Estado com uma pro-
priedade adquirida sem ter augmentado os ônus acíuaes
do thesouro, e não só a sua responsabilidade fica reduzida
em relação aos accionistas a 4 % por cento do capital em
lugar de 7 % , mas pôde até tirar um rendimento mais ou
menos considerável da propriedade que por e?:e modo
adquirio.

c -Na hypothese da estrada de D. Pedro II o thesouro

(geral e provincial) está obrigado a garantir aos accio-
nistas 2,660:000$, istoé, 7 % sobre ocapitalde38,000:000$.
Não carregará com mais ônus, mas ao cabo de pouco mais
de 20 annos (se applicar 2 % á amortização), ou de 30 an-
nos (se só applicar 1 %), terá adquirido na empresa uma

parte equivalente a 12,666:000$, e não só ficará a sua obri-
gação para com os accionistas reduzida de 2,660:000$ an-
nuaes a 1,773:000$, mas terá ainda o rendimento corres-

pondente áquelles 12,666:000$, que nenhum sacriício lhe
custárão.

« Apezar porém de todas as vantagens que podem vir ao
tliesouto, ellas nenhum sacrifício custão ás companhias.
Os lucros promettidos aos accionistas de modo algum ação
diminuídos; ellcs terão sempre 7 % ào capital realmente
desembolsado. Se as companhias tivessem tão grande
abundancia de capltaes que não soubessem que fazer dei-
les, poderifio vrr prejuízo em ser privadas de um meio
vantajoso de os empregar, mas não é esto o caso. Por

qualquer modo que o governo lhes oífereça capitaes seus,
ou levantados com o seu credito, lhes faz um serviço e lhes
dá facilidades nas circumstancias actuaes, tanto dos nos-
sos mercados como dos européos.

« Em conclusão, ae commissões não se limitão a ;.con-
selhar a medida que propõe como um auxilio generoso
prestado a empresas conhecidamente úteis ; mas, dados os
contraetos existentes e as circumstancias actuaos, ellas
aconsellião a medida como de alto interesse publiüo para
todas as partes, e fundadas nestes príncipios propõe o se-

guinte projecto :

n A assembléa geral legislativa resolve.
Art. 1.° O governo fica autorisado a proporcionar á

companhia da estrada de ferro de D. Pedro II os meies de
levantar por emprestimo contraliido dentro ou fora do im-

perio, um terço do capital fixado para a sua empresa, e que
goza da garantia de juros, debaixo das clausas seguintes :

§ l.o O governo poderá prestar simplesmente a sua ga-
rantia aos juros e amortização do emprestimo que a com'-

panhia contrahir, ou tomar a si todas as operações negoci-
ando o emprestimo, emittindo as apólices, e obriganao-se
directamente ao pagamento do juro e amortização.

« 8 2.° Em qualquer 
dos casos estipulará com a com-

panhia as condições com que este favor lhe 4 concedido,



SESSÃO EM 30 DE JUNHO DE 1857. 129

tendo era vista o allivio dos encargos do thesouro geral e

provincial.
§ 3.» 0 juro e amortização annuacs não poderio ex-

«•der a 7 % do capital emprestado, nem a amortização ser
«stabelecida do modo quo o empréstimo deixe de ficar ex-
tineto antes de acabado o tempo em que a companhia goza
da garantia do jaro.

« Art. 2.° Fica também o governo autorisado a conceder

os favores da presente lei As companhias nacionaes, ou es-

tran<íeiras que emprehendOrão, ou vierem a omprehender a

construcção e exploração das estradas de ferro de Pernam-

bueo, Bahia e &. Paulo, comtanto que estejão em condições
semelhantes A da estrada do D. Pedro II, istoé, que se
tenhão constituído, e tenhfio levantado eempregado cflecti-
vãmente nas obras da estrada pelo menos 20 % do capital a

que ê dada a garantia de juros.
« Art. Ficão revogadas todas as disposiçõos em con-

trario.
Paço da camara dos deputados, 30 de Junho de 1857.—

Sérgio Teixeira de Macedo. — Barão de Maud.—L. A. de Sam-

paio Vianna.—Augusto Frederico de Oliveira. — Francisco de
Saltes Torres-lIomem.

0 Sn. Cerqeeira Leite pede urgência para apresentar um

projecto.

A urgência é approvada.

ESTUDO BA LAVOURA.

O Sr. Cebqijeira Leitl : —Invoco, Sr. presidente, u at-
tenção da camara por alguns minuto3, a(im de que submet-
ta A sua consideração um projecto relativo A lavoura.

Temos faculdades de direito e medicina ; temos mandado
varias petsoas estudar na Europadiflferentes ramos descien-
cia; infelizmente ainda não foi enviada pessoa alguma es-
tudar o processo da nossa lavoura, {Apoiados.) Entretanto
a agricultura é a industria raãi que talvez concorra com
mais da terça parte das rendas do Estado.

Poucos cscriptos se tem publicado neste paiz Acerca da
lavoura. À Sociedade Auxiliadora da Industria tem prestado
relevantes serviços, mas não tantos quantos poderia prestar.
Seria para desejar que tivesse filiações pelas differentes pro-
vincias do império, e que seus trabalhos se vulgarizassem
mais. Se me fôr permittido tomar parte na discussão do or-

çamento do império, hei de chamar a attenção do Sr. minis
tro do império para essa associação; e então terei de mostrar
ouanto é conveniente quo o nosso governo imite o exemplo
¦Io da Bélgica, que tem o cuidado de mandar annualmente
vulgarisar tudo quanto se escreve de melhor a respeito de
lavoura.

A nossa lavoura, Sr. presidente, como V. Ex. sabe por
«xperiencia ptopria, se acha 110 estado em que existia lia
cem annos, vive na rotina; e :,e cxceptuarmos alguns gran-
des fazendeiros que se dedicão <1 cultura do caftS ou da canna
em terrenos proximos ao litoral, todos 03 demais do interior
não conhecem melhoramentos nem no processo do trabalho,
nem no machinismo.

Portanto conviria que alguém fosse enviado para estudar
as theorias da agricultura na Europa, visto queosprinci-
pios são communs, e a pratica nos Estados-Ünidos, onde
se cultivão generos análogos aos do nosso paiz, como o al-
godão, o fumo, a canna, o trigo, ctc.

Julgo pois, que esta camara bem procederia se autori-
sasse o governo a levar a efíeito este meu pensamento. Sei
que ha outras reformas importantíssimas; deixo o exame
e a execução dellas a outros mais habilitados do que eu,
que me limito a offerecer á consideração da casa o pouco
que posso.

E'julgado objecto de deliberação, o vai a imprimir, paru
entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte projecto:

« A assembléa geral legislativa resolve :
< Art. l.o 0 governo fica autorisado a mandar aos Esta-

dos-Unidos e Antillias duas pessoas encarregadas de estu-
darem ali o processo da sua lavoura quo tiver mais intima
relação com os principaes produetos da nossa, e de examina-
rem os seus estabelecimentos scientitícos deste ramo de in-
Áustria e os de mero trabalho.

* Art. 2.° Os encarregados desta commissão serão obri-
u;ados a escreverem memórias com indicação dos instrumen-
tos aratorios, machinas, e tudo quanto acharem applicavel A
nossa lavoura, devendo serem distribuídas por todos osdis-
trictos do império essas memórias.

TOMO III.

I

< Art. 3.o A cada um dos encarregados da sobredita
commissão prestarA o governo annualmente o subsidio de
5:000$ por espaço de dous annos.

« Art. 4.» O governo fica igualmente autorisado a con-
tractar com a Sociedade Auxiliadora da Industria a compi-
lação e impressão do todos os artigos do seu poriodico rela-
tivos á lavoura publicados ató a presente data, comprelien-
dondo-se os princípios da arte veterinaria , para serem dis-
tribuidoe pela maneira já indicada.

« Saladas sessões , 30 de Junho do 1857. Pedro de Al-
cantara Cerqueira Leite. >

COMPANHIA UMÍO E IND! SÍRIA.

0 Sn. Marti.mio Campos requer urgência para apresentar
um requerimento.

A urgência é approvada.

O Sr. Mvrtinuo Campos: — Sr. presidente, tendo esta
camara de discutir em breve o orçamento, um negocio mui-
to importante da provincia do Rio de Janeiro deverá segu-
rameuteoccupar a attenção da casa.

E' relativo A estrada da Paraliybuná contractada pela pre-
sidencia doRio de Janeiro com a companhia União e In-
dustria. A tal respeito vou pedir algumas informações.

0*Çu. Augusto de Ouveir»: —JA se pedirão.
O Sr. Martixho Campos : — NSo me consta que se pe-

dissam esclarecimentos Acerca deste objeato taes quaes de-
sejo obter.

Offerecendo o requerimento quo vou mandar á mesa, não
sou levado por sentimento algum hostil, nem ao actuàl vi-
ce-presidente que administra a província do Rio de lanoiro
nem ao Sr. conselheiro Barbosa, que a governou atóabrir-sc
a assembléa geral. E tão pouco seria essa a minha intenção
quanto aproveito a occasião para render ao Sr. conselheiro
Pereira da Silva a homenagem que lhe merecem os servi-
ços que tem prestado á provincia do Rio de Janeiro 110
pouco tempo de sua administração, como era de esperar de
seu amor A provincia o de sua reconhecida illustraeão;
nossas apprehensões são quanto á execução que ae quer dar
ao c.ontracto, quo aliAs muito bem attendeu o assegurou os
interesses denta provincia em relação a esta estrada ; inte-
resses que são ameaçados cora as mudanças que projcctão-
se por parte da companhia, como se fôr necessário em tempo
mostrarei. Nós naaa mais queremos do que a execução leal
e inteira do contracto.

Vou, portanto, mandar á mesa o meu requerimento, não
abusando por mais tempo da attenção da casa.

Lê-se, apoia-se, entra em discussão, <• som debate é appro-
vado o seguinte requerimento :

« Requeiro:—l.o Que por intermédio do ministério do
império so peça cópia do contracto (se o ha) celebrado peh
presidência da provincia do Rio com o empresário da com-
panhia União e Industria, para factura da estrada do roda-
gem entre a villa da Parahyba e a ponte do Parahybuna; ou
outro qualquer contracto que haja sobre esta secçSo de
estrada. .

« 2.o Cópia das instrucções dadas pela presidência da
província do Rio de Janeiro no engenheiro Lane, para os
exames que consta mandára fazer na eslrada de Petropolis
A Parahyba do Sul contractada com a companhia União
e Industria, por 

decroto de 19 de Março de 185ti.
« 3.o Cópia dos oflicios e informações do engenheiro

Galdino Justiniano da Silva Pimentcl, relativos ao tragado
e explorações por este engonlieiro feitas para este traeado
e bem assim os oflicios e informações do empresário 'da 

com-
panliia União e Industria, relativos ao traçado e direcoão
desta estrado, e execução do seu contracto era relação a
oste assumpto.

< Sala das sessões, 30 do Junho de 1857.—Dr. MaHinho, >

EMA.fCIIUÇAO Dl: AFRICANOS*

O Sr. Baptista Monteiro requer urgência para offerecer
um requerimento relativo ft emancipação de Africanos livres.

Cousultada a casa decide-se pela aflirmativa.

O Sr. Baptista Momeiro: —Sr. presidente, lendoo exper-
diente do ministério da guerra, publicado no Jornal do
Commercio de 25 deste mez, ahi encontrei um aviso datado
de 16 do mesmo mez, dirigido ao director da fabrica da

polvora, no qual se faz seiente a esse director que, segundo

17
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o disposto no decieton. 1,303 de 28 do Dezembro de 1853,

só tem o direito de obter carta de eniancjpaçao os Africanos

livres dados ao serviço de particulares, pelo que (diz o men-

cionado aviso) não pôde ser attendiao o requerimento aos

Africanos que existem na mesma fabrica, pedindo a graça

da sua emancipado-
Este siviso do ministério da guerra refere-se a um escia-

reeimento fornecido pelo ministério da justiça.
Causou-me especie, e cliamou minha _ 

attenção um tal

aviso, e recorri ao decreto a que elle se refere. Esse decreto

diz que, em conformidade da imperial resolução de 24 do

corrente me/, (tratava se do mez de Dezembro de 1853), to-

mada sobre consulta da secção de justiça do conselho de

Estado, se ordena que os Africanos livres quo tiverem pres-

tado serviços a particulares pfcr espaço do 14 annos sejao

emancipados quando o requeirao ; com a obrigação porém

de residirem no lugar que for pelo governo designado, o

tomarem occupaçfio ou serviços mediante um salario.

Ora, pareceu-me que este decreto não autorisa a doutrina

daquelle aviso, porque ordenando elle quedos Atricanoa li-

vres, dados a serviço de particulares, possão emancipar-se

110 fim de 14 annos, não se segue dabi que aquelles que nuo

forão dados a serviço de particulares deixem de ter o direito

de emaneipar-se também. E quando li que o ministério da

guerra diz, que o ministério da justiça entende que sóos

Africanos livres dados a serviços de particulares é que tèm.

esse direito, e não os que são consignados ao serviço da na-

ção, pareceu-se que havia equivoco, que o ministeno da

guerra não tinha bem comprehendido o esclarecimento dado

pelo da justiça, porquanto julgo que o referido decreto não

autorisa a doutrina.
E como esta matéria é muito grave, o pôde mesmo pro-

vocal- difnculdades nas nossas relações exteriores, pois a

câmara sabe perfeitamente que ha uma nação cujos ininis-

tros, sob pretextos os mais frivolos, provocão essas diftieul-

dades ; entendo que farei um serviço ao paiz, e mesmo ao

governo, pedindo-lhe que envie & camaia a consulta do con-

selho de estado a que se refere o decreto que acabei de

ler, para que se possa ver qual foi a doutrina adoptada

nessa consulta sobre a qual, por imperial resolução, baixou

o referido decreto ; porque se por ventura, o que duvido, o

conselho deestado entendeu que os Africanos livres destina-

dos ao serviço da nação não tinhão o direito de emancipar-

se, o que se segue é que entendeu que taes Africanos não

podendo ser escravo® dos particulares, todavia p&dião sê-lo

da nação, e isto não é justo de maneira alguma, e devemos

remediar promptamente.
Portanto, a minha inteiição, apresentando o requerimento

que vou submetter á consideração da casa, não ó por ora

censurara alguém, e sim provocar um esclarecimento que
tranquilliso o meu espirito a este respeito, e que satisfaça

os escrupulo8.dc que talvez e&tejão possuídos os espíritos de

todos aquelles que lêrão esse aviso com a .attenção que elle

merece.
Vou, pois, enviar á mesa o meu requerimento, e espero

que a catcara o approye.

Lê-se, o entrando em discussão é sem debate approvado,

o seguinte requerimento :

« Jiequeiro que se peça ao governo :

« l.o Cópia da consultada secção de justiça do conselho

de estado, sobre que foi tomada a imperial resolução de

24 de Dezembro de 1853, a que se refere o decreto n. 1303

de 28 do dito mez e anno. .
« 2 ° Cópia do requerimento dos Africanos livres exin-

tentes na fabrica da polvora a que se refere o aviso do mi-

msterio da guerra de 10 de Junho deste anno.

< 3.o Cópia das informações, documentos, e quaesquer
outros papeis concernentes ao processo a que foi submetti-

do o indicado requerimento dos preditos Africanos. — Bap-

lista Monteiro. >

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

matricula de estudantes.

Continúa a discussão dos artigos e emendas additivas

offerecidas ao projecto 
n. 12 deste anno, e apoiadas na ses-

são antecedente, sobre a matricula de";estudantes.

O Sc. Mariisho Caiu-os: - Sr. presidente, quando pedi

a palavra foi para obter dos nobres autores destas emendas

algumas informações que me habilitassem a dar o meu voto,

c v.ão com a intenção de oppúr-me a que fosse.feito o favor,

JUNIIO DE 1857.

que com a resolução temos em vista conceder, aos alumnos

que estiverem no caso de merecê-lo.

Não me pai ece porém que estejão neste caso os alumnos
de que tratão as emendas. Aqui ha para alguns estudantes

dispensa até de preparatórios I

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Apoiado;

O Sr. Martin noCampos: — Não me parece, Sr. presiden-
te, que isto seja tolerável. Para que fim se exigem prepara-
torios ? Não é por certo para que aquelles moços que se

propoem aos estudos superiores estej áo professos em taes

preparatórios, fação disto o seu estudo habitual; e sim,
sem duvida, pelo que diz respeito íís línguas como um ins-
trumento do estudo, c pelo que diz respeito ás outras hu-
manidades como um «xercicio da intelligencia. E' necessa-
rio que quem se propõe a fazer estudos superiores esteja
habilitado a poder comprehendê-los com vantagem.

0 que vamos nós fazer permittindo a alguns ouvintes o
fazerem exames das matérias do anno, e depois os exames

preparatórios ? Sem duvida os dispensamos dos exames

preparatórios como estudos prévios para as matérias lecti-
vas. Posta a questão nestes termos, creio que ninguém du-
vidará de que semelhante idéa não pôde ser recebida ; e se
o pôde ser, então, Sr. presidente, sigamos o exemplo dos
Estados-Unidos, facilitemos os estudos superioras a todos,
fechando os olhos aos exames propnratorios, e a outras exi-

gencias das nossas escolas superiores.
Não é, pois, possível votarmos por esta emenda. Quanto

íis outras, se os estudantes a que ellas se referem estão nas
circumstancias da resolução, são emendas inúteis; e se não

estão, se precisão deste favor nominal mais amplo do que
aquelle que a resolução concede, não me parecô conveniente

que a camara approve semelhantes emendas. Peço, por-
tanto, aos seus illustres autores que dissipem as minhas
duvidas, afim de que eu possa votar com a consciência mais
esclarecida, pois sem informações terei de votar contra to-
das estas emendas.

0 Sn. Dohí.\(;1'k9Silva :—Sr. presidente, tendo mandado
á mesa um artigo additivo ao projecto que se acha em dis-
cussão, para m* admittido á matricula do 1° anno o estu-

daute Jo.fio Augusto de Faiia Abreu Lima, sou obrigado a

justiíica-lo ; tanto mais quanto cumpre-me satisfazer ao
nobre deputado que acaba de fallar, e que pede informações
a respeito. Sr. presidente, pelo ultimo vapor chegado do
norte recebi uma petição desse estudante, em que solicita

a graça de ser matriculado no lo anno, fundado em diíFe-
rentes documentos constantes da mesma petição; e como

entendo que tem elle toda a ju3tiça em sua pretenção, en-
viei á mesa o artigo additivo de que me vou occupar, eespero

que soni elle devidamente atteudido por esta augusta
camara.

Sr. presidente, este estudante fez todos os exames prepa-
ratorios qae se requerem para se poder matricular 110 pri-
meiro anno, tendo lugar o ultimo (o de rhetoriea) a 31 de
Março do cononte anno, e isto jà em hora tão adiantada,

que, quando o conclui©, e que se dirigio á repartição fiscal

para satisfazer a respectiva taxa, já encontrou-a fechada,

não podendo por esta razão effectuar sua matricula. Pelos

documentos quo tenho em mão, vê-se, e se reconhece o que
venho de dizer; porquanto existe uma certidão passada
pelo secretario da faculdade de direito, que com pi ova haver
sido feito o ultimo exame preparatório a 31 de Março; por
uma outra cortidão vê-se que fez elle todos os exames re-

queridos, faltando sómentc a matricula, por não ter sido

paga a competente taxa que por lei se exige.

O Sr. Rodrigues dos Santos :— Os trabalhos da facul-

dade finalisão a uma hora da tarde.

0 Sr. Domungues ímlva Nà faculdade de direito da

província de Pernambuco os trabalhos se estendem além

de uma hora da tardo ; demais, se o estudante tivesse aca-

bado seu ultimo exame a hora de poder encontrar a repar-

tição aberta, para ir ali pagar a taxa, por certo que teria

effectuado este pagamento.

O Sr. Rodrigues dos Santos :—Não pôde ser, ahi ha en-

gano.

0 Sr. Domingues Silva :—Não se dá engano ; os docu-

meutos que provão isto aqui estão.

0 Sr. Rodrigues dos Santos :—O exame não podia ir

além do uma hora da tardo.

0 Sr. Domikgues Silva : — Para convencer ao nobre de-
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pntado lerei o documento que tenho em mão a ente res-

peito. (Li.)
Sr. presidente, nsüo tendo dependido desse estudante a

falta de sua matricula no dia 31 de Março, mas sim de um

facto alheio de sua vontade, não deve elle certamente

perder um anno ; e firmado nisto, e confiado na benevoleti-

cia desta camara, o na justiça que assiste ao peticionario,
mandei o artigo additivo. Polo art. 1° da resolução que a

camara approvou vê-se que esta estudante se acha compre •

liendido em sua disposição.

O Sr. Koomr.cF.s nos Santos Então não é precisa a

emenda.

O Sn. Domix;lfs Silva :—Apresentei-a a exemplo de ou-

tras que se achão sobre a mesa, que designão nomes.

Existe também um outro documento (|ue comprova que
foi elle por esta justa causa admittido pelo digno director

da faculdade como ouvinte, e que tem sido assíduo até

hoje.
Já que tenho a palavra, Sr. presidente, aproveito o en-

se]o para também justificar uma emenda apresentada pelo
nobre deputndo vice-presidente desta camara. Versa Mia

sobre o estudante Binulio Cândido Mendes, natural da pro-
vincia do Maranhão. Este moço, tendo vindo o anno pas-
sadoa Pernambuco para matricular-se no 3o anno, a que
tinha direito, quando chegou encontrou o terrível fla-

cello do cholera-morbus, que estava fazendo innumeras

victimas; matriculou-se elle por procurador; o sendo

aconselhado por seu medico que dali se retirasse, assim

o fez, seguindo para o Maranhão; e nessa ausência deu

mais' de <10 faltas ; mas, sendo ellas provenientes de

uma força maior a que foi constrangido, é justo, & de equi-

dade ao menos, que seja admittido a fazer no lim do anno

acto do 3" e do 4o anno, em que so acha ouvindo por li-

cença que obteve do digno director da faculdade, e para
cujo fim conseguio dosseus lentes qne leccionassem a ho-

ras em que se não désse incompatibilidade; e asseguro
d casa que tudo isto se acha provado com documentos que
estão na pasta da eommissão de instrucção publica. Era
vista pois do que tenho dito, não s(> voto pela resolução quo
está em discussão, como também por este3 dous artigos

•additivos.de 
que venho de tratar; e peço á camara que

faça outro tanto, attendendo o grande mal e inconvenien-

te que se dít com a perda de um anno sem motivo da parte
do estudante.

O Sn. Martimio Caupos : —Sr. presidente, quiz sómente
obter informações ; as que obtive, mesmo a respeito do es-
tu d ante Abreu Lima, não me parecem satisfactorias, não
me habilitão a votar a favor. Occorre porém, Sr. presidente,
uma duvida que è legitima e procedente. Diz-fte que a me-
dida consignada no projecto, como passou em 2a discussão,

aproveita para o futuro c não para o corrente anno.
Apresente-se, pois, uma emenda additiva applicando a

doutrina do projecto aos alumnos das factildades.no pre-
sente anno que estiverem 110 caso do favor quo o projecto
concedo, que eu não tenho duvida alguma cm votar por
ella ; mas estas medidas pessoaes, sem exames a respeito

dellss, sem conhecimento verdadeiro dos factos, me parece

que não devem ser adoptadas.
Para este exame ó a eommissão respectiva mais própria.

A commisBüo, examinando esses e outros documentos que
estão sobre a mesa, proporia uma doutrina geral que fizesse
aproveitar a medida iniciada na resolução a todos os moços

que se achão no caso de obter este favor.
Eu, portanto, não terei duvida em votar pelas emendas,

se forem enviadas ii eommissão entre a 2Q e 3a discussão, e
obtiverem o seu assenao. Neste sentido proporei um adia-
mento.

0 Sr. Presidente: —O Sr. deputado quer quo asemen-

das vão á eommissão sem prejuízo da 2» discussão do pro-
jecto ?

O Sr. Mahtijuio Campos : — Sim, senhor.

Lô-se, apoia-se, entra em discussão, e sem debate <5 ap-

provado, o seguinte requerimento :

» Proponho que a3 emendas additivas sejão remettidas á
eommissão de instrucção publica, sem prejuízo da 3a dis-
cussão da resolução approvada.—Dr. Martinho. >

Procedendo-se á votação, é approvado o projecto para
passar á 3a discussão, e remettido com as emendas á com-
missão de iastrucção publica.

NAVEGAÇÃO DE VAPOR PARA O ESPIRITO SANTO.

Lê-se, entra em Ia discussão, e sem debate »• approvado, o

passa á2a discussão, o seguinte projecto n. 21 de 1857 :

« Art. l.° Fieao governo autorisado a estender o bene-

ficio da navegação a vapor para o norte ao porto da Vic-

toria, capital da província do Espirito Santo, onde deverá."»

os paquetes da companhia tocar na ida e na volta de suas

viagens.
< Art. 2.° Para ser levado a effo.ito o disposto no artigo

antocedente, fica igualmente o governo autorisado a fazer

as necessarias alterações 110 contracto celebrado com a res-

SEGUNDA PAUTE DA ORDEM DQ DIA.

IIXAÇXO I» VS EOBÇ1S BE TERP. 1.

Continúa a2" discussão do art. 1» da proposta do governo

que lixa a força de terra para o anno financeiro de 1858

a 1859.

Está presente o Sr. ministro da guerra.

O Sr. Sá e Albuquerque pronuncia um discurso quo se

acha no Appcndue.

O Sr. CoEi.no (ministro tia yuerrà) : — Tomo a palavra,
Sr. presidente, e vou occupar a nttenção da cainara, ainda

que por poucos momentos, visto achar-se a hora bastante-

mente adiantada, para aar algumas explicações aos nobres

deputados que têm tomado parte neste debate. Principiarei

por agradecer aos nobres deputados a urbanidade e benevo-

lencià com quo ee hão portado sempre que se têm dirigido

ao ministério da guerra a meu cargo.

Entrando na matéria observarei que os discursos dos 110-

bres deputados se têm composto de duas partes, uma intei-

ramente política, e outra doutrinai e relativa ao objecto em

discussão. Quanto :'i pane politica, a discussão que teve lu-

gar sobre o voto de graças foi tão ampla, luminoja e dccl-

siva, que tudo quanto eu dissesse a este respeito não seria

senão mera repetição do que então se disse. Assim, deixan-

do do parte o assumpto de politica geral, tratarei sómente

do objecto contido na proposta de fixação de forças.

Nesta proposta limito-mo a pedir a força de 16,000 praças
de pret. A este respeito varias têm sido as opiniões: uns

julgão que essa força ó a nocessaria, e votão por ella; ou-

tros reclamão força maior ; e finalmente alguns senhores a

considcrão excessiva, c exigem quo seja_ reduzida ao mi-

nimo possível, segundo as necessidades indispensáveis d<>

paiz. Digo que não concordo com qualquer destas tres opi-

niõee, nem mesmo com a quo admitte a força de 16,000

homens pedidos na proposta ; a discordância está nos mo-

tivos com que cada mn fundamentou a sua opinião.

A força marcada pela lei para o anno quo hoje finda foi

de 18,0(10 praças, o para o anno que começará amanhãa foi

de 18,500 praças. A presente proposta é do menos 2,000

praças em relação & primeira, e de 2,500 em relação á se-

gunda, pois reduzio o pedido a 16,000 praças.
NãoafHrmo que este numero seja sufiiciento para pro-

ver a todas as necessidades do serviço, mas direi que elle

pôde occoirer ás 
'mais 

urgentes na actualidade.

Os nobres deputados que so declarárão satisfeitos com

essses 16,000 homens dissorão também quo so faz preciso
força militar em differentes pontos, e quasi todos os orador

tes que se têm occupado com esta matéria têm reclamado

a substituição da guarda nacional destacada por tropa da

linha; mas se se attender a semlhantes reclamações para as

diíFercntes províncias, então os 16,000 homens não são suf-

ficiente3; o para aeudir a todaa as necessidades militares o

satisfazer essas exigencias seria pieciso conservar a força no

seu numero anterior, 18,000 homens. Quando se não eleve a

esse numero, será preciso continuar o sacrifício dessa pe-

quena força da guarda nacional, que se acha em destaca-

mento.
O governo, senhores, tem muito em vista allmar quanto

fôr possível deste encargo penoso a essa parte dos cidadãos

distrahidos dos seus trabalhos habituaes ; mas alem disto

cumpre ao governo ter também tm vistas outras necessida-

des urgentes. Acompanho sinceramente os nobre deputados

nesses generosos desejes, mas é preciso dar à camara ai-

guns esclarecimentos para se conhecer o que ha de real e

positivo a eBte respeito.
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Aguarda nacional que se acha empregada em todo o im-

perio em serviço de destacamento, segundo os últimos map-

pas que mo forão presentes, excede muito pouco a 700 pra-
ças; admittamos que não haja muita exactidão nesses

dados, e elevemos aquelle numero a 1,000. Não devemos li-

mitar-nos á enunciação do principio abstracto que todo o ci-

dadão tirado para serviço da guarda nacional sofFre cons-

trangimento e prejuízo em seus interesses particulares ;
mas vejamos a proporção em que estão esses cidadãos assim
chamados ao serviço cora a população do império.

Esta é calculada em oito milhões de habitantes ; portan-
to^ a cada oito mil habitantes corresponde um desses mil

guardas nacionaes destacados. Considerando o paiz dividi-
ao em grupos de oito mil habitantes, e tirando de cada grupo
um para a guarda nacional destacada, ficão sete mil novecen-
tos e noventa e nove livres e desembaraçados para todos os

misteres dasociedade, e assim o mal que se causa á mesma
sociedadeá quasi imperceptível.

O Sr. Borges Fortes dá um aparte.

O Sr. Ministro da Guerra : — Não sou suspeito, porque

quando administrei a província do Rio Grande cio Sul em-

penhei todos os esforços para alliviar o mais possivel do ser-

viço a guarda nacional ; nessíe tempo consegui poder dis-

pensar não menos de tres mil guardas, ficando apenas pouco
mais de duzentos em ser\iço.

Cumpre ainda ponderar que, a supprimir-se o serviço da

guarda nacional, seguir-se-ha necessariamente o augmento
de força de linha que em substituição terá.de ser distribuida

por differentes localidades, e por conseguinte haverá um
accrescimo tanto na despeza como no imposto pessoal oude
sangue. A questão por este modo se achará reduzida a um
circulo vicioso; e com effeito desde que se dispensar o servi-

ço da guarda nacional destacada, será preciso tirar da po-
pulação um igual contingente para a força de linha, e como
a massa da população é a mesma e não augmenta, esse con-
tingente se comporá de homens distrahidos á lavoura e ou-
tras industrias, e até daquelles mesmos que se quiz allhiar
do ônus da guarda nacional.

(Ha alguns apartes.)

Attendão bem os nobres deputados que então se a guar-
da nacional for dispensada do que charnão e realmente é um

gravame, para substitui-la terão de ir para a tropa de linha
tantos braços úteis quantos forem os guardas dispensados.

O S*. Nebias : — Não consinta V. Ex. que se recrute na

guarda nacional.

O Sr. Ministro da Guerra : — A guarda nacional com-

prehende a quasi totalidade da massa recrutavel. Se fosse

dispensada do recrutamento, como se poderia completar o
exercito? O certo é que não está ella isenta pela lei. Mas
embora assim seja, o facto é que qualquer indivíduo, uma
vez coberto com a bandeira da guarda nacional, se julga in-
teiramente garantido da praça, e apadrinhado pelo espirito
de classe e corporação. A guarda nacional, torna-se neste

jwnto um noli me langere. Se acontece recrutar-se um gnar-
da nacional, abi levanta-se um grande clamor e apparecem
taergicas reclamações dos chefes ; entretanto na guarda na-
cional existe grande numero de indivíduos recrutaveis, a

quem até faltão requisitos da lei para pertencer-lhe.
Assim, nesta parte, e pelo que a principio disse, julgo ter

demonstrado que o numero pedido ae 16,000 praças de pret,
se não é sufiiciente para todos os serviços, é o absolutamente
indispensável para as necessidades as mais urgentes do

paiz no estado actual. Apezar disso, alguns nobres depu-
tados têm pedido reducção dessa força de 16,000 homens ;
seria bom que tivessem logo declarado o mínimo que se
deve decretar. Quando o governo marca aquelle numero,
tem uma base, e esta consiste nas diversas necessidades do
serviço, verificada pelaexperiencia; mas os Srs. deputados que
íêm reclamado a diminuição da força não apresentão de-
mopstração alguma, não offerecem uma base que sirva de
regra. Pedem vagamente a diminuição, mas não demons-
trão a sua possibilidade.

Entrou-se, Sr. presidente, na analyse do caracter espe-
ciai da força militar, e por essa occasião até mostrou-se
os perigos que resultão á sociedade da cxistencia de
uma força militar permanente. Não creio que a enun-
ciação desse principio em these geral possa ter applicação
ao nosso paiz. Felizmente atá hoje a força regular e per-
manente do nosso paiz não tem posto em perigo as nossas
instituições; ao contrario, os factos demonstrão que em

todas as épocas o nosso exercito tem sido sempre um ele-
mento de ordem ; tem sempre sustentado a honra e a dig-
nidade da nação, e concorrido nobremente tanto para a paz
publica como para a segurança interna e externa. Faça-se

pois justiça ao civismo, disciplina c moralidade do nosso
exercito.

E' prejudicial uma força permanente; mas qual é hoje o

paiz civilisado que não tenha uma força militar estipendiada
regular e permanente? 

'qual 
seria o paiz que preten-

desse conservar os seus fóros de nação independente e a sua
soberania sem uma força para sustenta-la e defendê-la ?

Qual seria a sorte do paiz onde todos se quizessem entre-

gar exclusivamente aos gozos e com modos da sociedade,
ás artes, aos officios, á lavoura, etc., como se vivesse isolado
no mundo, como se não receiasse aggtessão alguma ? Como
se defenderia elle da injuria ou violência do estrangeiro ,
ou de seus inimigos ?

A conservação de uma força permanente pôde na verdade
até certo ponto considerar-se um mal, mas é um mal ne-
cessario; embora prive aos cidadãos de trabalhos úteis, a sua
existencia p o seu emprego é ainda mais util; e se é mal, é
um mal muito limitado em relação ao grande bem que re-
sulta ao paiz. Não podemos, senhores, contar no estado so-
ciai com o gozo do bem absoluto ; temas por exemplo a
nossa propriedade, limitada pelo imposto, e a nossa liber-
bade, também limitada por leis restrictivas. São necessidades
sociaes. Assim acontece a respeito da população deum paiz;
não pôde ser toda livre, a sociedade precisa de uma pe-
quena parte delia que é sacrificada parabém de todos por
um motivo de urgente necessidade.

Mas disse se o exercito pôde pôr em perigo a socieda-
de. porque pôde delle abusar a autoridade — , mas porque
pôde haver um abuso, devemos proscrever o uso ? Não,

para se obviar os abusos do emprego da força ha muitos
correctivos. Um nobre deputado do Maranhão que primeiro
emittio esta proposição, logo apresentou alguns desses cor-
rectivos estabelecidos na constituição ; um delles está na
fixação annual das forças pelo corpo legislativo, e nas quan-
tias votadas no orçamento para a sustentação dessas forças.
A discussão que ora nos oecupa é uma prova de?se correc-
tivo constitucional. A instituição mesmo da guarda nacio^-
nal foi apresentada também como um correctivo á possibi-
lidade do abuso do emprego da força d« linha ; e por essa
occasião como que se quiz estabelecer dua3 forças no paiz,
uma corrigindo outra, opinião com que não concordo, por-
que o preceito constitucional é muito diverso, não estabe-
lcce essas duas forças em antagonismo. (Apoiados.)

Essa theoria é de tempos calamitosos em que se suppunha
sempre o governo armado da força militar em hostilidade
contra o povo, e este oiganisado em força cívica como que
armado para resistir ás violências do governo...

O Sr. Go>ies de Souza dá um aparte.

O Sr. Ministro da Guerra : — Não ha theoria constitu-
cional; o que está na constituição, queé bom, que é per-
feito, nãoé isto, é antes exactamente o contrario.

A constituição manda que essas duas forças concorrão

para o mesmo rim, a ilifferença é que o exercito preaíiehe o
seu fim permanentemente, e a guarda Racional sómente cm
certos e determinados casos e temporariamente ; mas quan-
do se reúnem as duas forças é sô para um íim commum, a
defesa e segurança do Estado interna e externa. E' isto o

que diz a constituição quando dispõe que todos os Brazi-
leiros são obrigados a pegar em armas para sustentar a
independência da nação, para defender o Estado de seus
inimigos externos e internos, e o mesmo diz o art. Io da lei
da guarda nacional....

O Sr. Gomes i>i. Souza dá ainda um aparte.

O Sn. Ministro da Guerra : —A lei da guarda nacional

como que não é da U03sa época, mas de época talvez^bem

pouco normal; creio que não ha guarda nacional senão no

Brazil, na França, e supponlio que em Portugal; na França

foi ella instituída em >792, no tempo calamitoso em que a

assembléa dos eleitores de Paris creou revolucionaria-

mente a guarda burgueza, ao depois convertida em guarda
nacional; entre nós sabemos por que modo e em que época

foi ella instituída; e em Lisboa quando se creárão os popu-
lares, por occasião dos movimentos que produzirão a quéda
dos Cabraes ; nos outro3 paizes não tenho noticia de guarda
nacional; ha sim guardas cívicas, guardas urbanas, mili-

cias, ou cousas semelhantes, mas nno com o caracter da

guarda nacional tal como a temos.
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Mas, corno dizia, não sc pôde dispensar a permanencia do

urna força militar cstipendiada, disciplinada ; a nação que
for imprevidente, que descuidar-se em não preparar a tem-

po os seus meios de defesa, quando for preciso lançar mão

cie uma força encontrar-se-ha em sérias difliculdades, tirará

desse systema negativo da força muito máo resultado; e

embora na occasião do perigo todos os cidadãos corressem

ás armas em defesa do paiz , isso de nada valeria , serião

massas tunaultuarias , confusas e sem disciplina, e antes

prejudiciaes do que úteis.

Um exercito, senhores,não se improvisa; quando mesmo

ficasse elle inerte e fosse preciso sustenta-lo por 10, 20 ou 30

airnos, cumpriria conseiva-lo para servir um s6 dia em que
tivesse de salvar o paiz, e vingar a sua honra e dignidade. A

permanencia de uma força militar assenta sobre duas ba-

ses cardíaca : uma é o principio de direito natural, com-

mum ás nações como aos indivíduos, é o principio da pro-

pria conservação, o—serva te ipsum—; outra é a necessidade

de conseivar a paz, sendo para esse fim preciso estar prepa-
rado para a guerra ; é o axioma conhecido — si vis pacem,

para bcllum. Taes são os principies cardiaes sobre que des-

cansa a organisação do exercito e a permanencia da força

publica.
Tratou-se do recrutamento ; pouco direi porque a hora

está adiantada. Esta matéria pela constituição é da inicia-
tiva da camara dos Srs. deputados ; na casa sei que exis-

tem vários projectos sobre o recrutamento, creio mesmo

que nesta sessão forão estes proj eetos remettidos á com mis-

são competente para os reconsiderar, comparar o coordenar,

apresentando algum que satisfaça esta grande necessi-

dade.
Eu também concordo que é uma das necessidades mais

urgentes da actualidade que o systema actual, se é que me-
rece o nome de systema, carece ser modificado, ou antes
carece ser substituído. Em todas as legislaturas sc tem mos-
trado no corpo legislativo este ardente desejo, que aliAs até
agora se não tem podido satisfazer. Não podendo o governo
tomar a iniciativa sobre esta matéria, o mais que poderei
fazer è concorrer opportunamente quando 6e tratar da ma-

teria com o meu fraco contingente, a ver se se pôde conse-

guir alguma cousa a este respeito.

E' minha opinião que não se procure desde logo admittir
um systema completo, amplo, e muito desenvolvido; tenho
muito medo dessas leis muito symetricas, muito bem titu-
ladas, capituladas e articuladas, que ás vezes na pratica só
fica com a symetria, tudo o mais são, ou inconvenientes, ou
embaraços e difficuldado3 de execução; estabeleçamos ccr-
tos pontos de doutrina que sirvão como de bases principaes,
e que se ponhão em execução até que vejamos o que a ex-

periencia dá; em todo o caso sempre tendo em vista que
aquillo que de novo fizermos não nos prive do todo o meio
de recrutamento, ou do meio efficaz para composição da
f .iras do exercito; qualquer lei que se faça, algum artigo
deverá nella ser inserido para que, quando as novas medidas
não satisfizerem, tenha lugar a leva forçada. Vm tal ar-
tigo deve ser o coroamento ou o remate do uma tal lei.

Alguns nobres deputados também cliamárão a attenção
d governo para o estado da penalidade militar, e mesmo

para o systema de processo. Eu pela minha parte tomo na
ir.: :b alta consideração as ponderosas observações dos nobres
d -;)utados, mesmo já tenho pensado nisto, e posso asseve-
rar que alguma cousa se está preparando para em tempo
op ortuno se apresentar a esta camara. Com effeito a nos-
sa penalidade precisa de algum correctivo; precisamos de
i; codigo penal militar, de um systema de processo; mas
nada disto se pód» fazer precipitadamente ; o assumpto ó
muito delicada, muito importante ; não se sahe de um ha-
bito inveterado subitamente para uma nova ordem de
©ousas.

Kem somos nós só que soffremos este mal ; nações mui-
to adiantadas queix£o-sc também delle ; e mesmo agora
e:r, França foi apresentado <¦ acha-se discutindo no corpo
legislativo um projecto de reforma do codigo penal e de

processo militar ; no considerandum que acompanha este

l'1'ujecto, apresentado pelo ministro, vê-se a confusão, a
anarchia da legislação franceza nesta parte ; existem ali
não menos de 32 leis, a contar do tempo da republica, en-
tre si contradietorias. confusas, sobre a penalidade e sobieo

processo em suas diferentes instancias ; vê-se conselhos de
guerra permanentes, conselhos de guerra ambulantes,
tribunaes mixtos, etc., erafim tem-sé achado essa parte
ia legislação franceza em nma grande confusão.

Assim, uão é de muito dezar para nós não termos já um
codigo penal militar perfeito ; a matéria 6 do muita trans-
cendencia. Não quero dizer com isto que não procuremos
algum remédio; principie-se, no principiar está tuío; eu
contribuirei com o que puder; pouco sim poderei fazer,
mas com esse pouco contem os nobres deputados, pois de-
sejo que alguma cou«a se prepare, o nisso cuido.

Chamárao ainda alguns nobres deputados a attenção do
governo sobre grande numero de praças que completão o
seu tempo do serviçoe que não são imine iiatamento escusas.
E' sem duvida um mal não se d r logo a baixa ao soldado
que completa o seu tempo de serviço ; mas entre este incon-
veniente, e o de não termos meios de supprir promptamente
o exercito, entre o dever de cumprir o contracto ou a
promessa da loi e o risco de desfalcar o exercito e de por a
nação sem defesa, a previdoncia nos obriga a preferir o me-
nor dos males.

O nobre deputado da província do Rio Grande . que
aventou esta id('a, entendeu que logo que este facto se désse,
concedendo-se todas as escusas logo que findasse o tempo
do serviço, a falta que dabi proviesse seria supprida por uma
affluencia extraordinaria do voluntários. Senhores, poderá
ser que assim aconteça ; mas observo que temos no exer-
cito talvez 3,000 praças com o te^po acabado, e se eu fosse
immediatamente a cumprir os contractos á risca escusando
esse considerável numero de praças na esperança de que
brevemente obteria outras 3,000 praça- cm substituição
daquellas, poderia esta esperança não sc realisar, e sem
duvida o serviço publico muito teria dc soffrer.

O que vejo como evidente é aue a dispensa dns 3.000 pra-
ças seria um facto positivo e real, e que ocomparocimento de
igual numero que as substituísse apenas é uma mera espe-
rança, apenas uma possibilidade. Reconheço portanto que i
um mal, mas peço ao nobre deputado que attenda a estas
considerações, e que pese todos os inconvenientes que se po-
derião seguir de semelhante difpensa com a pontualidade
que deseja Infelizmente cm muitos casos a autoridade pu-
blica se ve collocada entre dous males, e nesses casos, como
já (tisse, devemos aceitar o monor. (Apoiados.)

(Cruzão-ie aJguns apartes.)

Talvez que quando se tratar do recrutamento occ 'ira ar-
gum correctivo para minorar este mal. Não lancemos inHo
desde já de meios decisivos; talvez que possamos ainda dec-
cobrir alguma medida que tenda a facilitar a entrada de
maior numero de voluntários para o exercito, vencendo a
resistência que lia da parto da nossa população para o sei-
viço das armas (Apoiados.)

Agoia, senhores, direi algumas poucas palavras a res-
peito de duas emendas que bo achão sobre a meea. Uma
dellas <5 do nobre deputado pelo Maranhão, propondo que
na correspondência officinl quo o< commandantes de armas
e assistentes do ojudnntr-j,oneial tonhão de remetter dss
províncias para a corte ao respectivo sjudíinte-geneaal, os
presidentes das províncias ponhão o seu vióto. Eu sómfente
observarei quo no regulammto do njudunte-general esta
idéa se acha consignada por um outro modo.

Talvez quo não soja completamente efticaz a disposiçfo
ahi contida, e que a doutrina da emenda do nobre deputado
seja mais proveitosa para o fim que se tem em vista. E- «
regulamento já determina quo de toda essa correspondência
se remetta uma cópia aos presidentes das respectivas pre-
vincias , e assim com esta cúp a elles poderáS ficar habilita-
dos para conhecerem todas as occurrencias do serviço mil:-
tnr que tiverem lugar nas suas proviticias.

Entretanto, como poderá acontecer muitas vezes que essas
cópias não possão ser logo tiradas no momento de expedir-
se a eonesponaencia oflicial, e mesmo em outras occasiões
poderá dar-se o facto de que o:- proprios officios não sejão
suficientemente claros e explicites, 

por exemplo, (ííicios
de remessa cobrindo matérias importantes, e documentos
originaes, do quo se não podem tirar extensas cópias, por
isso a doutrina da emenda talvez seja conveniente.

Todavia não julgo necessária a approvação desta emenda
11a presente lei, porque ella toca unicamente em um bó ponto
dessa nova instituição, 

quando aliás toda ella precisa ser
estudada e examinada, á vista da experiencla c de seus re-
sultados práticos, para então fazerem-se as alterações que
forem reclamadas como utois ao serviço publico, r., senho-
res, o que vale em uma lei desta ordem estabelecer-se uma
só disposição relativa áquelln instituição? Alím de que,
concedendo que haja alguma vantagem na doutrina da
emenda, observo que ella como que envolve matéria pro-
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riamcnte regulamentar, e o governo julga estar 110 seu

ireito expeAiiido medidas regulamentares. (Apoiados.)
E ainda mesmo quando não fosse simplesmente regula-

mentar uma tal doutrina, deve-se attender que a autori-

sação concedida por lei ao governo expira no lim de Junho
de 1858, e até lá ainda ha muito tempo a decorrer, durante
o qual o governo pôde pela experiencia e sem precipitação
alguma alterar o que julgar conveniente. (Ápoiailos.)

Não me encarrego, senhores, da defesa e justificação de

todo o trabalho que está feito, antes reconheço que elle

pôde ter alguns defeitos, e que em muitos pontos deve ser
modificado; mas não me parece urgente destruir-se desde

já algumas das partes desse trabalho, sem se attender e rc -

considerar as outras partes.
E' preciso fazer a devida justiça ao meu illustre ante-

cessor. (Apoiados.) Elle não quiz senão fixar mw marcha
regular, estabelecer uma corta uniformidade no syeterna

administrativo e disciplinar do exercito, e debaixo deste

ponto de vista geral é util a reforma feita.
Poderá ser que se não tivesse bem completado e desenvol-

vido este pensamento, isto é, que não comprehendesse tudo

quanto devera, e comprehendesse cousas^ que não devesse ;

que.'fosse omisso a nns respeitos e excessivo em outros; mas,

íepito, o governo tem meios para modilicar qualquer incon-
veniente que a experiência tenha mostrado que exista.

Neste sentido , não devendo approvar esta emenda, tenho
também mostrado que não posso dar o meu assentimento 4
outra que supprime completamente a repartição do aju-
dante-general. Digo mesmo, entendo que concordando em

que no regulamento hnjão algumas disposições inconvenien-
xes, estas*se podem sanar e corrigir sem proscrever a parte
util da instituição.

O Sr. Cunha Mattos : — E' fóra de duvida que o pensa-
mento é bom.

O Sn. Ministro i»a Guerra : ¦— Devemos fazer justiça ao

pensamento e intenção do illustre e digno autor desta refor-
ma. (Apoiados.) Mas nem porisso a devemos encarar debaixo
do puuto exagerado que se apresentou, mas sim sob o ponto
do vista meramente administrativo e disciplinar.

Um nobee deputado pela província do Rio Grande do Sul

chamou aminha attenção sobre a necessidade de se erear
força íixa para a guarnição e policia das fronteiras daquella

província. Á este respeito limito-me a declarar que diffe-

rentes idéas ha a este respeito, e que não concordão ; e com

effeito tenho ouvido opiniões muito differentes acerca desse
assumpto. e entre ellas a de um áistinpto general aqui pre-
sente, e que me está ouvindo.

Uns entendem que o serviço das fronteiras deve ser in-
cumbido á força movei do exercito, outros que se deve crear
ama força especial e iixa exclusivamente destinada para este
aerviço, e outros íinalmente entendem que deve ser feito

pela guarda nacional em destacamento. Eu, Sr. presidente,
penso que a guarda nacional da província do Rio Grande do
Sul não é própria para um tal serviço. (Apoiados.)

Ü» Rio-G randenses são valorosos, promptos a acuiirem
a qualquer reclamo quando a patria o exige nas occasiões
do perigo (ajioiodos); decididos e denodados prestão-se a ar-

rostar todos os trabalhos da guerra na defesa do seu naiz

(apoia-los); mas não são proprios para o serviço monotono,
inerte e estacionario de guarnição ; isto se não compadece
com a sua indole, com o seu caracter especial. (Apoiados.)
Então digo que aquella guarda nacional não é própria para
o serviço permanente da guarda das fronteiras ; e neste
caso temos só de escolher uma de duas opiniões —ou guar-
necer as fronteiras cora força movei do exercito, ou crear-
mos para este serviço uma força privativa e íixa.

Mas, se destinarmos a força do exercito para a guarda e

policia das fronteiras, alii temos já uma antinomia ou con-
tradicção entre o íim especial da força do exercito e o seu
emprega; ella seria uma força movei como pertencendo no
exercito, e ao mesmo tempo força fixa como occupando as
fronteiras para asguarnecer e policiar. De maneira que desde

• que o governo empregasse uma força movei em um serviço
íixo nas fronteiras do Rio Grande do Sal, deixaria de estar
habilitado convenientemente para attender ãs necessidades
do serviço militar em outras partes do império, por não po-
der dispor da força movei empregada nas fronteiras.

Deixava pois esta força de faoto do ser força movei e dÍ3-

ponivel do exercito, e sim uma força local, íixa e privativa
da província do Rio Grande do Sul. Neste caso aceitemos a
consequencia, e. vem a ser que a força que assim guarne-

cesse essas fronteiras viria a ser uma força fixa, seqüestra-

da do exercito; assim esta fracção da força do mesmo

exercito, embora tenha o nome de força movei, teria este

titulo puramente nominal, á vista do seu emprego íixo.

Então melhor é crear-se logo uma força privativa para este

serviço, e deixarmo-nos de denominações que os factos des-

mentem ; e isto não se dá só em matéria militar, como em

muitas outras, inclusive em matéria politica. ^
Admittido que a fronteira do Rio Grande üo Sul está

bem guardada, não lia necessidade urgente desse augmento

de 1,200 praças para já. Porém, se o fim é organisar um

systema, admitto a decretação dessa íorça. Mas accrescen-

tarei que ella não é urgente para a época actunl.
Se devemos ter parte do exercito ou força movei applicada

a fins especiaes do serviço geral, e senão podemos ou não

nos convém ter em serviço a guarda nacional destacada,
cumpre que tenhamos necessariamente uma força de linha

fixa destinada para este serviço especial. Isto é logico.

O nobre deputado a quem tenho a honra de responder

chamou a minha attenção para o estado do arsenal de guerra
de Porto-Alegre. Reconheço a verdade de suas observações ;
eu mesmo, na qualidade de presidente do Rio Grande, re-

presentei ao governo imperial a necessidade de selhe dar

maior espaço- c de fazer-se algumas novas construcções;
hoje como ministro verei o que se poderá fazer a tal res-

peito.
Não basta passar em resenha as diversas necessidades do

paiz ; se quizermos prover a quantas existem no império,

não haverá dinheiro que chegue. (Apoiados.) Os arsenaes

de muitas províncias estão em péssimas circumstancias ;
as do arsenal da corte não são as melhores; reclamão-se de

toda a parte concertos e obras de quartéis, liospitaes, ior-

talezas, etc., e neste enso a questão seiia conhecer o que é

mais urgente. Nãoé possível, senhores, que o governo at-

tenda a tudo ao mesmo tempo ; está elle disposto a occor-

rer ás que se julguem mais dignas de prompto e imme-

diato remedio, e a providenciar na proporção dos fundos

decretados.
Todos querem, como já disse, arsenaes bons em suas

províncias ; todos reclamão que as fortalezas sejão repara-

das, todos pedem quartéis em toda a parte. Se o governo

pudesse satisfazer a todos esses desejos, nem 100,000:000$

senão suffieientes. (Apoiados.) Tudo isto se ha do ir fazendo
aos poucos e successivãmente, conforme a maior precisão
e os meios disponíveis; mas repentinamente estas cousas

não podem ser levadas a effeito.

O Sn. Bonr.rs Fortes : — Não exijo impossíveis.

O Sr. Mikistbo d* Guerra : —Estou fazendo uma sim-

pks reflexão. Estou ponderando os embaraços que ha para
satisfazer a todas as exigencias._

Quanto aos quartéis na fronteira do Rio Grande do Sul,

considero esta necessidade urgente é palpitante. Como

presidente fiz sentir ao governo esta urgência ; porque os

nossos soldados muito soffrem por falta de quartéis n^ima

fronteira aberta e desabrigada, principalmente na estação

invernosa. EntSo mandei uma commissúo de engenheiros

levantar na fronteira a planta dos quartéis precisos e com-

petentes orçamentos, e tudo remetti ao governo;
Emquanto a força brazileira se acha na fronteira pôde

ella ser empregada na construcção desses quartéis; assim
a despeza se tornará meno3 avultada do que em outro qual-

quer tempo, de maneira que o que agora se poderá execu-

tar com 400:000$. inclusive a compra do terreno, se se de-

morar para quando parte da tropa não puder ser empregada

em semelhante serviço, se terá de gastar mais de 800:000$.

Se a camara votar a quantia precisa para semelhante,

obra, eu immediatamente a mandarei fazer, porque está

prompto tudo quanto é mister para se construírem quar-

Não posso responder a tudo quanto os nobres oradores

disserão a respeito da fixação da força, e estou mesmo íati-

gado. Julgo que tenho respondido ao essencial; se a camaia

exigir outras explicações, estou prompto a da-las. (Muito
bem, muito bem.)

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

.
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Cessão em 1 de elullio.

PIIESIDEINCIA DO SI». VISCONDE DE BAEPEKDY*

Scmmaiuo. — Expediente.—Negócios do Varo. D incurso do

Sr. Franco de Ahneidi. — Ordem do dia. — F,.ração cliu

forças de terra. Discursos do* Srs. Silveira Lobo, ei anui ios.

rotação•

A's 11 horas da manhõa,feita a chamada.e achando-se pre-

sentes os Srs. visconde dc Baependy, Pae» Barreto, J. Mar-

condes, Salathiei, Pereira Pinto, Machado, VilU la Tavares,

Cerqueira Leite, Garcia do Almeida, Francisco Campos,

Martinlio Campos, Franco do Almeida, Athuide, Ferraz da

Luz, Souza Leão, Costa Pinto, Diogo Velho, Brotas, Sampaio

Vianna, Mendes da Costa, Gonçalves, da Silva, Ilermogenes,

Domingues Silva, Benevides, Luiz Carlos, Bulcão, Dantas,

liarão de Maná, Nebias, Monteiro dc Barro?, Paiva, barão

de Porto-Alegre, Belfort, baião de Camaragibe, Brusque,

Pinto de Mendonça, CunhaMattos. Ferreira de Aguiar, Cy-

rillo. Augusto Chaves, Toscano Barreto, Flavio Clementi-

nó, Cunha Figueiredo, Barbosa da Cunha, Jacintho de Men-

donça, Almeida Pereira, barão de Maroim, Baptista Mon-

teiro. Costa Moreira, Rodrigues dos Santos, Viriato. Calhei-

ros, Cândido Mendes, Paranaguá, Pereira Franco, Pinto de

Campos, Barros Pimentel, Madureira, Araújo Jorge, e

Dias Vieira, abre-se a sessão.

Lê-se e approva-se a aeta da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs.,Brandão,

Serra Carneiro, Kabuco, Peixoto de Azevedo, Delfino de

Almeida, Jaguaribe, Augusto Corrêa, Alcantara Machado,

Fernandes Vieira, Araújo Lima, Lima e Silva, Toliias de

Aguiar. Cruz Machado, Barbosa, Fernandes da Cunha,

Borges Fortes, Coelho do Castro, Pedreira, Bezerra Cavai-

canti, Silveira Lobo, Vosconcellos, F. Octaviano, Torres-IIo-

mem, Aragão e Mello, Teixeira Júnior, Salles, Pederneiras,

Sa e Albuquerque, Castello Branco, Pinto Lima, Pacheco,

Carruo, Siivino Cavalcanti, Bello, barão do S. Bento, Ga-

vião. Peixoto, SA Miranda, Gomes de Souza, Auguíto de üli-

veira, Paranlios, lLenriques, Fausto, e Paulino.

O Sr. 10 Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Tres officios do secretario do senado,communicando que
o senado adoptou, e vai dirigir üsaneção imperial, a resc-

luçao que concede um anno de licença ao general José

Joaquim Coelho ; a que approva o subsidio annual de

36:0008 concedido a José Kodrigues Ferreira; a que appro-

va a pensão concedida ao conselheiro João Maria Jacobina ;

c a que approva o decreto de 25 de Janeiro de 1856.—De

tudo' fica a camara inteirada.

INEttOCIOS DO PARÁ»

O Sn. Frasco de Almeida requer urgência para apresen-

tar um requerimento.

Consultada a camara, decide pela afíirmativa.

O Sn. Presidente : — Tem a palavra o Sr. Franco de

Almeida.

O Sn. Franco de Almeida : — Antes de tudo devo pedir
desculpa aos meus illustrados collegas por pretender tomar-

lhes algum tempo com as considerações que pretendo offe-

recer (i sua reflexão. Sei que o sabbado é o dia designado

para a apresentação do requerimentos ; mas ha tres ou

quatro sabbados que tenho viudo inutilmente preparado.
Sendo o negocio de que me vou occupar do maior interes-

se para a provincia do Pará, e até para a magistratura do

todo o império, no estado em que se acha colloeada a ques-
tão qualquer demora não pôde deixar de prejudicar im-

mediata e principalmente a provincia que tenho a lionra de

representar, o mais ou menos directamente a todas as outraâ

províncias Por isso tomei a liberdade de requerer urgência.

Sirvão estas palavras para desculpar-me.

Sr. presidente, tem-se dito o repetido por todos os modos

que estamos felizmente numa época de conciliação, mo-

üeração e concordia. Entendo que uma época semelhante

deíe produzir bons íruetos; deve mostrar-nos a verdade,

esteja onde estiver, assim como liabilitar-nos j>ara 
destruir

o erra. ainda revestido com suas vestes mais pomposas c

deslumbrantes. '

Estamos na época da moderação e concórdia, em que ó
mi>ter haver toda a franqueza na denYonstraçf.o df* neces-
sid ides puMícns para serem cilas devidamente áUi-ndídas.

Tem-se dito também quH os partidos antigos morrerão
por e:iu«i d;t sua exagemção. Não estamos mais na época
da exageração, e por conseqüência todos os partidos que se
quizerom fundar na exn geração n/io têm rayíio de existir,
necessariamente hão dc perecer.

partido liberal ou progressista íntendêra quo devia
levar o principio da descentraii ;ição a* gUi,s ultimas con-
quencias, tornando do seu domínio ainda aquillo que dizia
rosneito ao pai/, inteiro.

raroi para .\-emplo a faculdade dada pelo acto adlicio-
nal ás assembléas provinciaes do suspender e défeittir os
magistrados.

Algum tempo depois, p rém, procurou-se neutralisar cs-
ta faculdade.

A lei da interpretação o conseguira com duas medidas

principaes: a primeira consistio cm negar As assembléas

provinciaes a jurisdicção para julgar os desembargadores e
membros dos tribunaes superiores ; a Fegunda, cm de-
terminar que para o julgamento dos outros magistrados
as assembléas provinciaes se transformarião em verdadeiros
tribunaes de justiça, o exercerião a sua eompotencia obser-
vatido a fôrma de processo para taes casos anteriormente
estabelecida.

Não tem sido ponto do questão ou controvérsia a primei-
ra limitação; concordão todos quo os desembargadores e
membros dos tribunaes superiores cscnpão á eompetencia
das assembléas provinciaes. Mas grandes duvidas se têm
levantado sobro a segunda.

Assim, pensão uns que a lei do processo deve ser geral
para todas as províncias, e portanto decretada pela assem-
bléa gera}, pois que, sendo a magistratura independente, e
havendo-se mesmo determinado para o julgamento de tortos
03 empregados geraes, provinciaes e mnnieipaes, formulas
de processo, emanadas da nssembléa geral, com muito mais
razão pana julgar a magistratura deve preexiftir nina lei
geral de processo decretada pela nssembléa geral.

Outros divergem desta interpretação e opinão quo essa
lei deve sor provincial, porque, se compete ás assembléas
provinciaes julgai os magistrados, tornar esse julgamento
dependente de uma lei de processo, qne não está até bojo
decretada, será neutralisar a acção das mesmas assembléas
provinciaes.

Ainda concordando nesta ultima interpretação, ha uma
outra questão : o processo deve ser decretado unicamen-
te pelas assembléas provinciaes, independentemente do
suneção da presidência, ou é mister a intervenção da pre-sidencia? Ila assembléas quo tem julgado necessária a
saneção; outras quo não, e tanto que' têm incluído.nos
seus regimentos, que não carecem de saneção, a fôrma de
processo para taes julgamentos.

A este respeito já houvo deliberação no conselho do estado
em líiltí ; por esta occasião, deixando-se a decisão defini-
tiva dependente da nssembléa geral, houverão votos em se-
parado, dados um pelo hr. marquez de Olinda, actual pre-
sidento do conselho, e outro pelo Sr. visconde de Mura-
guape, actual ministro dos negócios estrangeiros, que me-
rocem acurada meditação.

Aussembléu geral até hoje nada deliberou u tal respeito.
Deu-se no annoproximo passado, na provincia do Para

um destes Cactos, do qual trata o nobre deputado 
prlo Kiò

de Janeiro, ex-miniMio dos negocio» do império, no seu
relatorio, nestes termos :

< A assembléa provincial do Pftrâ ultimamente foi mais
adiante. Julgou que independente de. lei anterior, o por um
simples parecer de commissão pór ella npprovadò, podia-se
julgar autorisada para proceder criininalmcnte contra um
magistrado.

' Creio que nenhum esforço sorá preciso de minha parti:
para nos convencer que é da maior conveniência publica
fazer cessar esse estado de vacillnção sobre uni ponto tão
transcendente do nosso direito constitucional.

* Os factos que se deruo no anno passndo na assembléa

provincial do Pará não podem ser repetidos sem risco de
conflictos desagradaveis, cuja reproducção é do dever da
assembléa geral evitar, fixando a mente da lei p >r maneira

que córtc de uma. vez futuras duvidas. >

Este acontecimento, para sor bens comprehendido e a pre-
ciado, precisa de algumas explicações, d" alguns esclare-
cimentes.
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O Pará, havia muitos aimos, não tinha partidos politieos
oi-1'anisados. Havião dous lados, um dirigido pelo illustre

varão o Sr. Dr. João Maria de Moraes, que tinha por único
iim elevar, engrandecer e sustentar o digno Paraense o Sr.

senador Souza Franco; o outro dirigido pelo nobre deputado

pelo ciiculo de Cametá, que tinha por missão elevar, en-

grandecer e sustentar o Sr. Dr. Ângelo Custodio Corrêa.

Estes dous lados dirigião-so propriamente por afTeições,

procurando mais a victoria do seu candidato do que a der-

rota do candidato contrario.
Dando a província do Pará. tres deputados, havia lugar

para um e outro; não era preciso c exclusivismo ou in-
tolerância.

Assim correrão as coufas por muito tempo. O partido
dirigido pelo illustrado Dr. João Maria de Moraes foi

sempre moderado e conciliador. Inspirado pelo illustre
varão que acabo de nomear, cuja moderação, illustração c

bom senso ha na casa muitos nobres deputados que sa-

bem apreciar (apoiados), não podia deixar de ssr moderado

e conciliador, afugentando sempre o espirito de exclusivis-

mo, que reconheço cemomuito pernicioso, porque afasta dc

si muitas capacidades, muitos homens de merecimento.^

O partido, cuja missão consistia em elevar a província,
elevando a primeira capacidade delia, capacidade ha
r>ouco, como outrora, considerado pela corôa, capacidade

conhecida no Brazil por seus trabalhos litterarios, pela sua

longa e brilhante carreira parlamentar (apoiados); o partido
que tem em seu seio um cidadão da illustração e tino do

Dr. João Maria de Moraes, conceituado e por todos esti-
mado [apoiado*) ; um cidadão da importancia do Sr. Dr.

José da Gama Malcher, que se tem dedicado ao progresso
e melhoramento do Pará, como o podem attestar todos os

presidentes que temos tido, nomeadamente o Sr. Sebastião

do Rego Burros (apoiados); o partido que conta entre os seus

membros o digno e illustrad© Sr. Dr. J. B G. Campos,
conhecido pelos nobres deputados de Pernambuco^e Mara-
nhão {ap -iodos) ; o Dr. Camilio José de Valle Guimarães,
cujo saber medico é apreciado até fóra do nosso paiz....

O Sr. Viuivto : — Apoiado.

O Sr. Franco dr Almeida:—... o partido que, além de ou-

tros muitos, conta em suas fileiras o Dr. Joaquim Frnctuoso

Pereira Guimarães, que se tem dedicado ao engrandeci-

mento e prosperidade de um dos estabelecimentos mais

úteis e dignos de todo o auxilio e protecção, qual a santa

casa da Misericórdia, cujo fim é tratar dos pobres enfermos

e desvalidos (apoiados); o Dr. João Lourenço Paes de Souza,

o Dr. Ambrosio Leitão da Cunha, c o Dr. José Coelho da

Gama e Abreu ; finalmente , outres muitos não pôde dei-

xar de exercer influencia legitima e decidida proponde-
rancia nos negocios da província.

O outro lado, Sr. presidente, não tinha, com magoa o
• ligo, tantas illustrnções, tantos homens de mérito. E' as-
>-im que os que pertencem ao partido moderado e concilia-
dor sempre t 

~m 
dominado na provincia; è assim que cons-

tantemente os seus membros tSm sido chamados para as
commiesões mais importantes; é assim que sempre conso-

guirão enviar ao recinto desta camara o illustre Sr. conse-
lheiro Souza Franco.

O partido opposto, que não podia lutar em prestigio e
influencia, tornou-se de dia em dia mais exclusivista, mais
intolerante, vendo-se na necessidade de mais ou menos
soffrer, o que 6 da ordem natural das cousas, cons-
tantes derrotas, não podendo neutralisar a influencia
sempre crescente do partido moderado e conciliador.

E' assim que este partido tem tido necessidade de cha-
mar e considerar com postos na guarda nacional, com votos
nas eleições municipaes e provinciaes, com empregos a ho-

mens sem n minima illustração, sem a indispensável mo-
ralidade.

Mas o partido moderado e conciliador, sentindo grande
pezar de que o outro fosse intolerante e exclusivista, se-

guia o seu rumo, seguia sempre os seus beneíicos c saiu-
tares princípios de progresso pousado e reflectido.

Surgio a época de 1848, época de reacção. A província
do Pará teve a gloria de enviar a esta camara o único pro-
gressista que nella teve assento.

Escusado é repetir o que eHtá na memória de todos. Este
illustre Paraense provou que as idéas de seu partido no
Pará. crão moderadas e conciliadoras, porque, sem espo-
sar as exagerações dos seus amigos, os defendeu, conse-

guindo sahir dessa posição difficil com maior brilho do que
antes havia conquistado. (Apoiados.)

Em 1852 procedeu-se a noras eleições. Parecia que, teu-
do passado a época da reacção, devião estar os espiiií03
muito mais acalmados, e que o Parft não tinha motivo3 para
deixar de reeleger o illustre parlamentar a quem até então
sempre honrara com a sua confiança.

h-ntretanto, o que succedeu em 1852 ? Organisou-se r.ina
chapa para os tres lugares de deputados, excluindo o msm-
bro mais proeminente do partido moderado e conciliador '

Entrou para essa chapa em primeiro lugar o presidente
da provinçia o Sr. conselheiro Fausto Augusto de Agfi*ar,
o qual havia para esse fim organisado a guarda nacional»

Para mostrar que o espirito da força dada pela gur./ía
nacional intervinha na eleição chamou-se para 2o candidato
o commandante superior da mesma guarda nacional o ~r.

Dr. Ângelo Custodio Gorrêa, e para o 3° candidato preei-
sou-se do elemento policial, e por isso entrara o chefe Si ;0-
licia o Sr. Dr. José Joaquim Pimenta de Magalhães.

[Ila aljwn- apartes.)

O Sr. Presidente;— Attenção!

O Sr. Franco de Aljif.id v : — Desejo expôr todos os .lios

para se conhecer o estado do Pará, para se comprehendçr a
razão do procedimento da actual assembléa pro'- inciel.

O Sr. Ângelo Custodio dá um aparte.

O Sr. Frasco de Almeida! — Estou faltando em pre.-juça
do nobre deputado; se, milo grado meu, escapar-mc alg.ma
asserção inexacta, S. Ex. a rectificará, e a camara o ouvirá
com a maior attenção. Entretanto permitta-me que continue.

Organisou-se, como dizia, a chapa para a deputaçao 
çs-

ral; entrava como Io candidato o presidente da provb-cia,
o Sr. conselheiro Fausto Augusto do Aguiar ; como 2°, o
chefe de policia, o Sr. Dr. José Joaquim Pimenta de Mapa-
lhães, e como 3°, o commandante superior da guarda nado-
nal, o Sr. Dr. Ângelo Custodio Corrêa. Todos comprehen-
dem a força que dcvOra ter uma semelhante chapa, era que
entravão comocandidatos pessoas de tão grande influencia
official na provincia; todos comprehendem como nos deve-
riamos inquietar com a luta, como nos deveríamos unir e
arrigimentar para ver se conseguíamos romper esse círculo
de ferro. Em ultimo caso desejavamo3 ao menos a reeleição
do Sr. Souza Franco, dando-lhe todos os votos de que pu-
dessemos dispor.

O Sr. Ak.isto Corrêa : — Derão também ao Sr. Dr. Ma-

galhães.
O Sr. Franco i»e Ai.mf.ida : — Perdôc-me o nobre deputa-

do, não dêmos taes votos.
Disse ha pouco o nobre deputado por S. Paulo, que quan-

do se procedeu aiesta eleição o Sr. conselheiro Fausto" Au-

gusto de Aguiar jíi não era presidente da provincia. Infer-
mo o nobre deputado do que houve a este respeito.

O Sr. conselheiro Fausto Augusto de Aguir r presidira a

provincia do Pará quasi dous annos, e, justiça lho seja feita,
antes de apresentar-se candidato promoveu o seu engran-
decimento. A camara comprehende sem duvida o meu 

pezar
por ser obrigado algumas vezes a fallar de um administra-
dor, em favor de qjxem tanto eu lançara mf*o da penna para
defendô-lo das iujustas aggressões que na provincia do Pará
coffria daquelles mesmos que pertencem ao' partido do
nobre deputado por Cametá.

O Amvsta Corrêa: — Era uma divida que o senhor

pagava.

O Sr. Franco de Almeida : — Pôde ser: mas ignoro qual
fosse essa divida. A camara comprehende que' tendo eu
acompanhado a marcha da administração do Sr. come".'..-!-
ro Fausto Ai-.gusto de Aguiar, tendo-a'defendido por nui-
to tempo, não poderia deixar de existir um grande motivo

que fortemente actuasse em meu espirito e me obrigasse a

que delle rae separasse ; era preciso que uma circumstan-
cia, e circumstancia muito ponderosa sebre mim pesasse,
para que eu combatesse depois aquelle administrador a

quem tantas vezes defendera.
O Sr. conselheiro Fausto Augusto de Aguiar fo" por

muito tempo, não pelos actos da sua administração, Li/u-
riado e calumniado diariamente. Eu mesmo, só porque tive
a coragem de o defender contra os seus_ calumniadores,

também sofTri o pezar de ver que nem a minha família fora

poupada 110 pelourinho das diffamações, sendo, como ou-
tras muitas e dignas famílias, insultadas pelos proprios
pasquins , escriptos em grande parte exactamcnts por
aquelles que mais tarde, perante a assembléa provir1 ?Ut),
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pretenderão promover a accusação cio probo e illustrado 3r.

Dr. Roso Danin.

Qla um aparte.)

Todos estas circumstancias ligão-se, e se não fura o

dever de ser franco, por certo que passaria um véo_ sobre

uma época de tanto excitamento e de tantas injustiças.

O Sr. conselheiro Fausto Augusto de Aguiar sentio, e

sentio dolorosamente, essas injurias e calumnias diarias.

Eu, que estava então na sua intimidade, pude comprehen-

der quanto sofírc um administrador que, procurando dar

impulso ao progresso 
da província, tem em paga do seu

trabalho a injuria e a calumnia.
Ainda estava no poder o gabinete do 29 de Setembro de

1848. O Sr. conselheiro Fausto Augusto de Aguiar instara

pela sua demissão da presidencia ao Pará. Mas o gabinete
presidido pelo Sr. conselheiro Eusebio de Queiroz Couti-
nho Matoso Camara não lh'a dera.

Foi então que S. Ex., julgando que não seria demittido,
apresentou-se candidato á deputação geral com toda a ante-
cedencia, e organisára a chapa do que acabei de fallar.

Avizinliavão-se as eleições primarias de Novembro ; mas,

quando mal se esperava, chega o vapor dando noticia da

qnéda do ministério, e organisação do outro, cm 11 deMaio,
o qual decretára a demissão do presidente do Pará, que já
com cila não contava.

Então estava organisada a chapa eleitoral, e tanto que
o Sr. conselheiro Fausto Augusto de Aguiar deixára a pre-
sidencia a 19 de Agosto de 1852, e desta época a 2 de No-
vembro não havia tempo para se organisar umachapa, dis-
tribui-la pela província toda e trabalhar ppr ella.

Tendo S. Ex. organisado a guarda nacional, e procedido
de modo a que 03 seus interesses eleitoraes triumpliassem...

O Sk. Fehhandes Vieira : — Quantos votos teve elle no
collegio da capital ?

O Sa. Franco de Ai.jieibi : — Seis ou sete.

O Sr. Fernandes Vieira : —E entretanto organisou ahi
a guarda nacional a seu geito !

O Sr. Franco de Almeida : — A este respeito fallarei em
occasião opportuna ; agora só assevero ao nobre deputado

que a guarda nacional da província do Pari está dividida
em quatro commandos superiores ; um foi dado ao Sr. Dr.
Ângelo Custodio Corrêa, outro ao Sr. coronel Miguel An-
tomo Pinto Guimarães, outro ao Sr. coronel João Pereira
da Costa, todos estes tres ligados ao Sr. I)r. Fausto, e ad-
versarios dos conciliadores ; para o da capital foi nomeado
o digno barão de Jaguary.

Este brioso militar não nos era infenso, mas era amigo
dedicado de S. Ex. como eu era, e outros, por exemplo o
Sr. Dr. Malclier, que ainda depois da organisação da chapa
do ferro lhe dera o seu voto, por entender que, tendo-lhe

promettido, não deveria faltar.
A demissão, pois, dada pelo novo ministério de 11 do

Maio ao Sr. conselheiro Fausto Augusto de Agwiar em 7 de
Junho de 1852 foi um raio qne lhe cahira aos pis, e se não
fOra a dedicação de seu successor í^a presidencia, o Sr. Dr.
José Joaquim da Cunha, se não fôra a guarda nacional or-

ganisada por S. Ex. para fins eleitoraes unicamente, se não
fôra a policia, o Sr. conselheiro Fausto do Aguiar por certo
não se teria sentado nestas cadeiras.

(Ha um aparte.)

Não contesto as habilitações do Sr. conselheiro Fausto
/Augusto de Aguiar para se apresentar candidato ; aocon-

trario penso que estava muito nas condições de ser deputado,
porque quasi todos os presidentes o erão; não nego também
que os Srs. Drs. Ângelo o Pimenta Magalhães não pudes-
sem representar a província do Pará, principalmente apre-
sentando-se em condições tão favoraveis; estou apenas
apresentando os íactos.

O Sr. Abccsto Corrêa : — Com que fim ?

O Sr. Franco de Ai.iieida :—V. Ex. apreciará quando eu
tiver concluido.

Passou-se a eleição e conseguio-se incluir na lista o nome
do Sr. conselheiro Souza Franco. Então o Sr. Dr. Jose Joa-
quim da Cunha, presidente da província, não se contentando
de trabalhar como até ali tinha trabalhado, sem de todo
descobrir a presidencia, suspendeu o presidente da camara,

que era o Sr. Dr. Malchei, mandou metter na prisão de um
forte, por intermedio do delegado de policia, um outro ve-
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reador, para que ficassem os amigos do Sr. Souza Franco
em minoria na camara, que devia proceder á apuração, e
fosse expedido diploma a quem de certo Dão fura escolhido
pela província.

_SolFreu-se tudo; veio o pleito para esta camara; aquiso
discutio, e todos sabemos qual fôra o desenlace; houvo mais
uma entre muitas depurações. De nada valera o bello dis-
curso'do nobre deputado por S. Paulo, o Sr. Dr. Nebias; do
nada valera o eloqüentíssimo discurso do Sr. conselheiro
Nabuco; do nada valerão outros muitos discursos im-
portantes e concludentes contra a voz do Sr. conselheiro
Fausto Augusto de Aguiar, que pela primeira vez em que so
fizera ouvu neste parlamento, tendo nello uma cadeira
como representante do Pará, fora para procurar, ainda
que debalde, marear o brilho da primeira capacidade da-
(juella 

província. 
Em fim, foi excluído o Sr. conselheiro

Souza 1'ranço ; j ulgou-so que elle não tinha sido bem elei-
to ; é caso julgado; mas a camara comprehcndo quanto nós,
amigos do Sr. conselheiro Souza Franco, deveríamos ficar
sentidos no Pará com a noticia de semelhante resultado.
Tinha triumphadoa chapa da presidencia, da policia o da

guarda nacional; tinha-se excluído do parlamento o mem
bro mais proeminente do partido moderado e conciliador, o
homem mais popular do Pará ; ficámos esmagados-.

Felizmente para nós deu-se a existencia de um facto

político; vagára a cadeira de senador pela província do Pará.
partido dirigido pelo Sr. Dr. Moraes apresentou-se então

esperançoso pleiteando esta eleição. Quizera elle dar duas
provas estrondosas ; uma da sua verdadeira influencia; ou-
tra do seu espirito de conciliação e moderação. Com este fim
apresentava um só candidato ; foi o Sr. conselheiro Souza

ranço.

O Sr. Aictsro Corrêa ; — Porque não podião apresentar
mais.

O Sr. Franco de Almeida : — O nobre deputado entende
assim ; entretanto <5 facto averiguado que havendo influen-
cia para collocai o Sr. conselheiro Souza Franco no primei-
ro lugar da lista tríplice, também a devia haver para apre-
sentar mais candidatos.

Bastou a imparcialidade do Sr. couselheiio Rego Barros,
então presidente do Pará, paraqueo piimeiro lugar da lista
triplico de senadores fosse occupado com toda a justiça por
aquelle mesmo cidadão a quem se tinha negado o terceiro
lugar na lista de deputados.

_ Ficou assim demonstrada a Torça da influencia do par-
tido progressista na província do Pará, porque bastou,
repito, a neutralidade do Sr. conselheiro Rego Barros, que
não lizera a menor inversão ; bastou a libordade do voto,
para que o candidato do partido moderado oecupasse o pri-
niciro lugar da lista.

Se por um lado esto partido se elevava com muito maior
brilho depois da exclusão, que em outra occasião soffrêra o
seu candidato, por outro a fatalidade, que nem sempre
marcha com os nossos desejos, roubava dous Paraenses,
que por certo ninguém negará que muita falta deixárão ná
provineia; ao mesmo tempo quo so abrião as portas do se-
nado para o derrotado da ve3pera, abria-se o tumulo para
os vencidos do dia.

Os Srs. Drs. Ângelo Custodio, e Pimenta Magalhães,
infelizmente cahirão victimas de terríveis enfermidades,
deixando grandes lacunas, difficeis de preencher, no partido
do nobre deputado ppr Cametá.

0 Sr. Accistò Corrêa rara que falia cm partidos ?
Não quer a conciliação.

0 Sr. Franco de Ai.heid i : —Estou demonstrando, pelo
contrario, que sempre tenho querido a conciliação ; mas .5

preciso apreciarem se os factos, porque o desenlace dellos
está na aetual assembléa provincial do Pará. Esta elevação
de um partido, e a eliminação de membros proeminentes do
outro devia naturalmente conduzir o partido do nobre depu-
tado por Cametá a ser mais intolerante. Por um concurso
de circumstancias este partido conscguio vencer a eleição
dos membros da assembléa provincial.

0 Sr. Augusto Corrêa : — Quem era o presidente da

provineia no tempo em que 1'oi eleita a a3sembléa provincial?

0 Sr. Franco de Ai.meiih : — Era o Sr._ conselheiro

Rego Barros. Um concurso <le circumstancias, que não

vem agora a propósito enumerar, o que mo levaria muito

longe, tendo havido um interregno na administração do
Sr. conselheiro Rego Barros, fez com que o partido do

18
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nobre deputado por Cametá triumpliasse nas eleições pro-
vinciaes.

O Sr. Augusto Corrêa Que mudança houve ?

O Sr. Franco de Almeida • — O Sr. conselheiro Rego Bar-

ros foi meio espectador ; o Sr. conselheiro Rego Burros fez-

nos o maior favor que nos podia fazer por oceasião da elei-

ção de senador ; foi manter a liberdade do voto ; ao Sr. coíi-

selheiro liego Barros devemos a grande victoria e gloria da

eleição do Sr. conselheiro Souza Franco.

Um concurso de circumstancias, repito, que não vem a

proposito, enumerar agora, fez com que o nobre deputado

por Cametá \encesse as eleições provinciaes.
O que fez ao reunir-se a assembléa provincial, composta

de membros do partido do nobre deputado ? Prégou a con-

ciliação ? Prégou a moderação ? Tratou-nos como a irmãos ?

Por certo que não. Principiou nomeando uma commissão

especial para syndicar dos faotos dos seus adversarios na

ultima sessão.

O Sr. Presidente : — Permitta o nobre^deputado que lhe

observe que está concluído o tempo destinado para a dis-

cussão de requerimentos.

O Sr. Franco be Almeida : — Estou a terminar, e para
não cansar duas vezes a attenção da casa com este assump-

to, se Y. Ex. entende que não posso continuar sem nova

licença, peço-lhe que consulte a casa se consente de novo

na urgência para que cu prosiga e possa terminar.

O Sr. Presidente : — Por quanto tempo?

O Sr. Franco de Almeida : — E' o que não posso preci-
sar ; mas prometto ser muito breve ; nem mesmo lerei Ao-

cumentos que pretendia ler.

Consultada a camara a este respeito, é approvada a ur-

gencia.
Prosegue a discussão.

O Sr. Frasco de Almeida : — Logo que se reunio a as-

sembléa provincial, encetou ella seus trabalhos nomean-

do uma commissão especial paia syndicar dos actos pra-
ticados pelos seus adversarios na sessão do anno_ anterior.

Por certo que este procedimento não prognosticava um

espirito conciliador.
lleunio-se a 15 de Agosto, e a eleição municipal devia ser

a 7 de Setembro ; apresentou-se então um projecto para ie-

talhar o municipio da capital, tirando ^ exactamente deste

município duas freguezias, Acará e Mojú, em que tinhão

reconhecida e legitima influencia 03 nossos amigos.

Forão á directoiia das obras publicas e pretenderão ex-

tinguir esta repartição, dirigida pelo illustrado Sr. Dr. José

Coelho da Gama e Abreu, que por muitas vezes fôra elo-

giado, entre outros pelo Sr. conselheiro Rego Barros.

Forão á santa casa de Misericórdia, onde influia o Sr.

Dr. Joaquim Fructuoso Pereira Guimarães, e quizerão re-

fo-ma-la, prohibindo a reeleição deste digno Paraense.

Finalmente, conseguirão que se lhes apresentasse uma

queixa contra o digno juiz municipal o Sr. Dr. Roso Danin;

ae parte outras muitas medidas unicamente partidarias.^
O Sr. Dr. Roso Danin pertence a uma familia conside-

rada e rica da província do Pará ; é moço dè illustração,

de muita probidade, e portanto muito habilitado para exer-

cer satisfactoriamente qualquer emprego. (Apoiados.) Mas

como o Sr. Dr. Roso Danin incorrera no desagrado do par-
tido que dominava na assembléa, por ter «ido^ nomeado de-

legado de policiada capital do Pará, por oceasião de se reu-

nirem as duas delegacias, e de serem demittidos dous

membros desse mesmo partido, os Srs. Antonio Bernal do

Couto e Antonio Joé Campello, homens que não gozavão
de credito sufficiente para exercerem funeçõ^s publicas,
homens que não tinhão a menor tintura de quaesquer
conhecimentos para administrarem justiça, motivo este

da demissão que tanto ferio os amigos do nobre deputado

,por Cametá, a ponto de publicarem no seu Viário do

Grào-Pará um artigo censurando a medida como injus-

ta, impolitica e prejudicial; o Sr. Dr. Roso Danin, repi-

to, fôra por conseguinte o escolhido para alvo das setas da

assembléa, visto como não tendo ella podido conseguir o

retalhamento do municipio da capital, porque a lei não po-
derá ter execução antes de 7 de Setemoro, pretendia com

este facto inesperado e estrondoso influir no espirito pu-
blico para ver se vencia as eleições municipaes.

A queixa contra o Sr. Dr. Roso Danin foi dada por um

estrangeiro, José Vicente Teixeira Ponce de Leão, eseiiptor

de muitos pasquins que se têm espalhado na capital do Pará

pois a sua linguagem é muito bem conheeida, pasquins que
tenlio em meu poder, e que os poderei ler na casa ; estrau-

geiro que se intromette tanto nas nossas cousas publicas,
que no tempo das antigas dissenções custou-lhe ser espan-
cado por tal fôrma que deveu escapar côm vida por julga-
rem-o morto ; estra-ngeiro que se tem apresentado sempre

com desrespeito ás autoridades, eque está em constante luta

com a camara municipal. Como advogado da municipalida-

de da capital, propuz acção de commisso a Ponce de Leão,

por estar de posse de terrenos que por muitas razões tinhão
cahido em commisso; propuz-lhe acção de embargo, para
não continuar nelles a ediücar, como fazia; não se impor-
tou, continuando a editícar ; propuz-lhe ainda acção de at-
tentado ; não recuou, e seguio do mesmo modo ; quando es-
tava para ser julgada a causa, c elle tinha de ver demolido
o seu prédio, retem os autos em seu poder, e nega-os ; o seu

proprio procurador dá uma queixa crime contra elle; orga-
nisa-se o competente processo, e é Ponce de Leão conven-
cido do seu procedimento criminoso, e por isso pronunciado
e pieso;. pede habeas-corpus, que lhe é negado. Só então
resolve-se a mandar chamar o escrivão e entrega-lhe os
autos, íicando assim plenamente provado que os tinha em
seu poder, e que muita razão tivera o juiz para o pronun-
ciar. Eis o pretexto a que se soccorrêra a assembléa

provincial para bnsear a accusação do juiz municipal
o Sr. Dr. Roso Danin ! E note-se que esta queixa era datada

de 7 de Setembro, e fôra levada pelo membro da assembléa

provincial Joaquim Mariano de Lemos a um tabellião

para reconheeê-la; e note-sc que quando ella foi lida na
assembléa o presidente, Dr. Erancisc > • da Silva^ Castro,

partidario intolerante e -frenético, inteiramente leigo, im-

mediataraente declarou o que entendia que se devia seguir a
respeito. Estas e outras eircumstancias provão que houve
connivencia entre a assembléa provincial e o queixoso. Aqui
está a queixa, Sr. presidente, para ser presente á commissão;
não a lerei para não levar mais tempo.

Immediatamente nomeou-se uma commissão especial na
fôrma da lei de 15 de Outubro de 1827, que decretou o

processo dos ministros e conselheiros de estado, e para esta

commissão foi eleito entre outros o nobre deputado por'
Cametá.

O Sr. Augusto Corrêa : — Está enganado,

O Sr. Franco de Almeida : — V. Ex. foi um dos mem-

bros nomeados pela assembléa provincial para esta com-

missão, como se vê do respectivo parecer por V. Ex. assig-

nado, e que vou remetter á commissão de podeies. Este

Sarecer 
foi dado a 19 de Setembro e approvado na sessão

e 23 do mesmo mez.
Conseguintemente a assembléa provincial, tomando co-

nhecimento da queixa, nomeando uma commissão especial

e approvando o parecer desta julgando-se competente sem
lei do processo, despertou com razão os magistrados, e obri-

gou-os a dirigir uma bem deduzida o juridica representa-

ção á presidência, reclamando contra semelhante arbi-

trio. <•
Vou também remetter á commissão esta representação,

em cuja conclusão pedião a suspensão do acto da assem-
bléaprovincial.

A representação é de 27 ; a presidência em 29 adiou a
assembléa, declarando que assim ficava o acto suspenso e

que ia consultar o governo imperial a tal respeito.
Mas, adiada a assembléa, persuade-se a camara que se-

renárão os espiritos? que se esperou que o governo im-

perial decidisse a questão entre ella e os magistrados? Não;

adiada apenas a assembléa paia 3 de Dezembro, 16 de seus

membros, entre os quaes está assignado o nobre deputado

por Cametá, fizerão uma representação a S. M. o Imperador
contra o presidente da provincia. Remetterei também á
commissão este documento.

Parece que esta divergencia e luta devião parar neste

ponto' por um lado declarava a presidência que ia cônsul-

tar o governo imperial; por outro a maioria da assembléa,

isto é, 16 de seus membros, representava também a S. M. I.

Parece pois que uns e outros devião aguardar a decisão.

Assim porém não aconteceu. Reunida a assembléa a 3 de De-

zembro, o seu primeiro acto nesse mesmo dia foi decidir que
se nomeasse uma commissão especial para dar o seu parecer
ácerca da representação dos 16 membros, a qual foi nomea-

da, deu parecer para que se reputasse a representação como

dirigida pela assembléa, sendo o mesmo approvado! Não le-
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rei estes documentos para não pastar mais tempo; elles serão
igualmente remettidos á commissão.

Ainda com isto se não contentou a assembléa provincial.
Deliberou depois que o pioceSso contra o Sr. Dr. Roso Da-
nin continuasse. Desde o momento em que na assembléa se

decidio que o processo proseguisse,^ a presidenoia declarou

em uma outra portaria que o negocio estava aífecto ao go-
verno de S. M. I., e que por conseqüência não convinhaá

assembléa continuar a tratar delle. Aqui estíi a portaria, que
vai também â commissão.

Com isto porém não se importou a assembléa, e a com-

missão respectiva deu seu parecer, pronunciando o juiz mu-

nicipal em crime de prevaricação! Este parecer não foi

approvado, porque tendo sido.dado no dia 16 de Dezembro,

e fechando-sea assembléa provincial no dia 17, não houve
tempo para sua discussão.

Eis-aqui o que tem succedido ató hoje a respeito desta

questão. A assembléa vai-se reunir no dia 15 de Agosto

deste anno ; ha uma luta declarada entre ella, a magistia-

tura e a presideneia, e por isso a camara eompreliende bem

que semelhante estado de cousas não pôde deixar da pre-
judicar os verdadeiros interesses da provincia (apoiados) ;
á um negocio de muita ponderação; è negocio que pôde
anareliisar ainda mais a assembléa provincial, como, o que
ainda será maÍ3 prejudicial, ferir o inutilisar a magis-
tratura da provincia, porque a magistratura toda reclamou,
não se quer sujeitar a ser julgada sem uma lei do processo,
a ser julgada anarchica e revolucionariamente, e em ver-

dade é impossível qus um poder independente fique até tal

ponto subordinado (apoiados) aos caprichos de uma assem-

bléa Inteiramente partidaria, como n demonstra por todos

Os seus actos.
A' vista do que acabo do expender, Sr. presidente, vou

mandar á mesa o meu requerimento.

L5-se, apoia-se, e posto a votos é approvado, o seguinte re-

querimento :

Requeiro que a commissão de poderes, examinando
todos os documentos relativos aos factos o anno passado
cccorridos na assembléa provincial do Pará ácerca do pro-
cesso de responsabilidade intentado contra o juiz munici-

pai da capital o Dr. José de Araújo Roso Danin, dê o seu

parecer, apresentando a medida mais conveniente paraevi-
Sir a reproducção de tão desagradaveis e prejudiciaes oc-
currencias.—S. R.—Paço da cajnara, 30 de Junho de 1857.
--Franco de Almeida. >

O Sr. Presidente declara que, tendo-se consumido o
tempo destinado para a primeira parte da ordem do dia,

passa-se á segunda parte.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA.

Continüa a discussãodo art. 1° da proposta do governo qua
lixa as forças de terra para o anno financeiro de 1858 a 1859.

Está presente o Sr. ministro da guerra.

O Sr. Silveira Lobo (para responder) pronuncia um dis-
curso que se acha no Appendice.

O Sr. Luiz Carlos propõe o encerramento da discussão.

Consultada a oamara, assim se vence.

Posto a votos o artigo 1° da proposta, é approvado.

Entrão em discussão, e são sem debate approvados, os se-

guintes artigos:

Art. 2.o As forças lixadas no artigo antecedente serão
completadas por engajamento voluntário; e, na insuffi-

ciência deste meio, pelo recrutamento, nos termos das dis-

posições vigentes,
« Os indivíduos que assentarem praça voluntariamente

seiviráõ por seis annos, e os que forem recrutados por
nove annos.

c Os voluntários, além da gratificação diaria igual ao soldo

inteiro, ou ao meio soldo de primeira praça, emquanto fô-
rem praças de pret, conforme tiverem ou não servido no
exercito o tempo marcado na lei, perceberão, como pre-
mio de engajamento, uma gratificação que não exceda a
400$ ; e quando concluirem seu tempo de serviço e forem
escusas, terão uma data de terra de 22,500 braças qua-
dradas.
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A quantia que exime o recrutado do serviço continúa a
ser de 600$.

« O contingente necessário para completar as ditas forças
será distribuído, em circumstancias ordinarias, pelo muni-
cipio da corte e pelas provincias.

Art. 3.° O governo fica autorisado para destacar até
quatro mil praças da guarda nacional em circuinstancias
extraordinarias. >

Apresenta-se e vai a imprimir pnra entrar na ordem dos
trabalhos o orçamento do 1858 a 1859, dos ministérios do
império, justiça u estrangeiros.

Lêm-se, apoião-se e entrão em discussão os seguintes arti-
gos additivos:

« .0 governo reverá desde já a tabella dos vencimentos da
repartição do «judante-genenll para liarmonisa-la com as
necessidades do sorviço o com uma razoável remuneração
do trabalho dos empregados, continuando por mais um
anno a autorisação para alterar no que íõr mister o res-
pectivo regulamento. — llodrigue* tios Santos, Marlinlio
Francisco Campos, í/aríio de Porto-Alegi>e, Araujo Brwquc,
Delphino de Almeida, Gomes de Souza, Cardoso Santa Cruz
Bcnevides. Dias Vieira, Toms-Uomem, Tosco.no Barreto, Madu-
rcira, A ugusto Chaves, Bulcilo, Araç/tlo c Mello,Barros Pimen-
lei, Silveira Lobo, Borges Fortes, Canino Peixoto, Cerqueira
Leite, Peixoto de Azevedo, Pereira Pinto, Franco de A Imeida,
Villela Tavares, Paiva, Fernandes da Cunha, Dantas, Silva
Miranda, Alcantara Machado, T.bias de Aguiar, Pacheco
J. Marcondes. >

Adaitamento á emenda do Sr. Rodrigues dos Santos :

« Supprimindo os assistentes do ajudante-general do
exercito nas provincias que não tenhão commandantes das
armas. — Dr. Martmho. »

« Toda a^ correspondência entre os commandantes das
armas e assistentes do ajudante-general das provincias e o
ajudante-general, s :.fará com o visto dos presidentes nas
respectivas provincias, e o do ministro da guerra na côrte.
— Gornes de Souza. »

l.o Os presidentes do provincias poderáõ suspender os
commandantes de armas e assistentes do aj udante-general nas
provincias que administrarem, sempre que entenderem que
o serviço publico o exigir, nomeando interinamente quem
o» substitua emquanto o ministro da guerra , sob informa-
ções dos mesmos presidentes , não decidir o que convém
fazer.

« 2.o O governo fica autorisado, com a approvação pos-
terior das camaras, a organisar um conselho de promoções
do exercito composto de ofíiciaes-genoraes reformados ou
efíectivos. — Gomes de Souza. »

« Fica desde já aupprimida arepartição doajudante-gene-
ral do exercito, organisada pelo regulamento n. 1,881 de
31 de Janeiro de 1857, por não estar comprehendida na
autorisação conferida pelo g 90 do art. 5o da lei n. 862 de
30 de Julho de 1856.—Baptista Monteiro. »

* O governo é autorisado desde já a submetter a promo-
ção de 2 de Dezembro de 1856 ao exame de uma commissão
especial composta de quatro officiacs superiores e presidida
por um ofticial general, paia investigar se liouverão prete-
rições, e quaes os officiacs qno as soffrérão.

A commissão examinará : ]o, se foi respeitado o direito
de antigüidade ; 2o, se foi guardada a proporção numérica
entre os promovidos por antigüidade e os promovidos por
merecimento, na forma do § 2<> do art. 6o da lei n 585 de S
de Setembro de 1K50; e 3». se foi respeitado o direito de pre-
ferencia aos accessos garantido aos ofliciaes da2"çlassedo
exercito pelo artigo 33 do regulamento n. 772 do 31 de
Maicode 1861.

t Se a commissão entender 
que liouverão preterições, e o

governo conformar-se com esse parecer, os preteridos sejão
immediatamente promovidos em conformidade do artigo 31
do citado regulamento de 31 de Março; e sejão também
indemnisados dos vencimentos que deixArão de perceber
desde a data da publicação da promoção em que forão pre-
teridos. No caso de discordância entro a opinião do governo
o o parecer .da commissão, seríi ouvido o conselho supremo
de justiça militar, depois do que o governo resolverá como
entender acertado, e submetterá a sua decisão ao corpo
legislativo. — Baptista Monteiro. »
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O Sr. Paramios pronuncia um discurso que sc acha no

Appendice.

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levimta-ee a sessão.

Sessão em 2 «le Julho.

PRESIDEISCIA 1)0 SR. VISCONDE DE BAEPENDY.

Su.uih.irio. — Expediente. NaturalisaçZics. — Vencimentos

dos Srs. deputados. —Observações dos Srs. Paes Barreto, e

Rodrigues dos Santos. Votação. — Ordenado dia. —Mu-

dança de parochias. Discursos dos Srs. Nebias, Rodrigues

dos Santos, Vasconcellos, e Barbosa da Cunha. \ otação.

Fixação das forças de terra. Discurso do Sr. Baptista

Monteiro.

A's 11 horas da manhãs, feita a chamada, eachando-se

presentes os Srs. viscondede Baependy, Paes Barreto, J. Mar-

condes, Salathiel, Pereira Pinto, Athaide, Bretas, Mendes

da Costa, Cerqueira Leite, Machado, Garcia de Almeida,

Fernandes Vieira, Hermogenes, Torres-Homem, Cunha

Mattos, Ferreira de Aguiar, Sérgio Macedo, Fiusa, Ferraz

da Luz, barão de Mauá, Luiz Carlos, Baptista Monteiro, Au-

gustode Oliveira, Barbosada Cunha, Souza Leão, Benevides,

César, Villela Tavares, Tobias de Aguiar, Sampaio Vianna,

Alcantara Machado, Brusque, barão de Maroim, André

Bastos, Domingues, Pacheco, Paranhos, Pinto de Campos,

Bello, Castello Branco, Barros Pimentel, Augusto Cha-

ves, Francisco Campos, barão de Porto-Alegre, Salles,

Gonçalves da Silva, Rodrigues dos Santos, Almeida Perei-

ra, Cândido Mendes, Araújo Lima, Pedreira, Brandão,

Diogo Velho, Toscano Barreto, Jacintho, de Mendonça,

Pinto de Mendonça , Dias Vieira, Costa Pinto, llavio Cie-

mentino, e Paiva, abre-se a sessão.

Lê-se e approva-se a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Nebias,

Silva Miranda, Cyrillo, Monteiro de Barros Fausto, Au-

susto Corrêa, Borges Fortes, Aragão e Mello , Belfort,

Coelho de Castro, Viriato, Franco de Almeida, Barbosa,

Cruz Machado, Henriques, Lima e Silva, Delfino de Al-

,meida, Peixoto de Azevedo, Paulino, Martinho Campos,

Teixeira «Júnior, Vasconcellos, Santa Cruz, F. Octaviano,

Gomes de Souza, barão de S. Bento, Bezerra Cavalcanti,

Carrão, e Sá e Albuquerque.

O Sr. 1° Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Dousofficioa do ministério do império, remettendo as actas

das eleições primarias pertencentes ao 2°. 3o e fio districtos

eleitoraes da província de Minas, e as das freguezias de

Cabrobú c do Poço da Panella, da província de Pernambuco.

—A' commissão de poderes.

Outre do mesmo ministério, enviando a representação do

commissario, prior, mesarios e mais irmãos da Ordem Ter-

ceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo da_ cidade de

Ouro Preto, pedindo duas loterias. — A' commissão de fa-

zenda.

Outro do mesmo ministério, remettendo o requerimento

da camara municipal da cidade de Óbidos (província do

Pará) pedindo para que a comarca de Santarém sej a ele-

vada á categoria de província.—A'commissão de esta-

tietica.

Outro do ministério da justiça, enviando a requerimento

do cabido da cathedral do Maranhão pedindo augmento

de suas congruas.—A's commissões de pensões e ordenados,

e negocios ecclesiasticos.

Outro ido Io secretario do senado, remettendo a proposição
do senado alterando a disposição do § 1° do art. 83 da lei
de 3 de Dezembro de 1841, e a emenda feita A proposição
da camara dos Srs. deputados sobre o pagamento de orde-
nado do carcereiro da cadêada villa do Pilar Manoel Anto-
nio Bastos Ractecliff. — A imprimir para entrar na ordem
dos trabalhos.

Requerimento da camara municipal da cidade de Paraty,
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provincia do Rio de Janeiro, pedindo a abertura da uma
estrada no seu municipio. — A' commissão de obras pu-
blicas.

Outro da mesa da santa casa da Misericórdia da
cidade de Porto-Alegre (provincia de S. Pedro do Sul),

pedindo que na lei do orçamento se consigne quantia

para pagamento da divida que a fazenda publica lhe está
devendo.— A' commissão de orçamento.

Outro do provedor e mesarios da irmandade do SS. Sa-
cramento da cidade do Jaguarão (provincia de S. Pedro do
Sul), pedindo dispensa das leis de amortização para possuir
em bens de raiz até o valor de 30:0003>.— A' commissão de
fazenda.

Outro da confraria da Veneravel Ordem Terceira do S.
Francisco da Penitencia da cidade de Paranaguá (provincia
do Paraná), pedindo igual dispensa. — A' mesma com-
missão.

Outro de José Florencio da Silva Pereira, pedindo o lu-

gar de continuo ou guarda das galerias desta camara. —
A' mesa.

NATURAL1SAÇÕES.

São lidos e julgados objectos de deliberação osprojectos
com que terminão os seguintes pareceres de commissões :

« A commissão de constituição, tendo examinado arepre-
senta ção dirigida a esta augusta camara pelosubdito hespa-

nhol José Benito Nunes , negociante residente nesta corte

ha 12 annos, e que a 7 de Novembro de 1856 fez perante a
camara municipal a declaração prescripta pela lei de 23 de

Outubro de 1832, pedindo dispensa de tempo posterior ã
mesma para naturalisar-se cidadão brazileiro, é de parecer
que se lhe conceda a dispensa pedida, para o que ofFerece
a seguinte resolução:

A assembléa geral legislativa resolve:
« Artigo único. O governo é autorisado a concederão

subdito íiespanhol José Benito Nunes carta de naturalisa-

ção de cidadão brazileiro.
« Saladas commis.ões, Io de Julho de 1857. — Antônio

Cândido da Cruz Machado. — Jeronymo José Teixeira Júnior.
J. J. Pacheco. >

A commissão de constituição, tendo examinado a repreí
sentação dirigida a esta augusta camara pelo subdito por-
tuguez Henrique CorrSa Moreira, bacharel em direito pela
universidade de Coimbra, residente nesta efirte desde 14 de
Fevereiro de 1855, e que a 12 de Junho passado fez perante
a camara municipal a declaração prescripta pela lei de 23
de Outubro de 1832, pedindo dispensa do tempo posterior
á mesma para naturalisar-se cidadão brazileiro, é de pare-
cer que se lhe conceda a dispensa pedida, para o que offe-
rece a seguinte resolução:

t A assembléa geral legislativa resolve :
« Artigo único. O governo ó autorisado a conceder ao

subdito portuguez Henrique Corrêa Moreira carta de natu-

ralisação de cidadão brazileiro.
« Sala das commissões, 1» de Julho de 1857.— Antcmio

Cândido da Cruz Machado.—Jeronymo José Teixeira Júnior.—

J. J. Pacheco. »

« A commissão de constituição, tendo examinado a re*

presentação dirigida a esta augusta camara pelo subdit0
franecz Bernardo Urbano de Bedegorry, director e profes"
sor do gymnasio normal militar do arsenal de guerra, 

®

instruetor geral do corpo provisório de bombeiros nest

corte, onde reside desde Junho de 1847, e que a 3 de Junh0

passado fez perante a camara municipal a declaração pres-
cripta pela lei de 23 de Outubro de 1832, pedindo dispensa

de tempo posterior á. mesma para naturalisar-se cidadão

brazileiro, é de parecer que se lhe conceda a dispensa pe-
dida, para o que çfferece a seguinte resolução:

i A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. O governo ó autorisado a conceder ao

subdito francez Bernardo Urbano de Bedcgoriy carta de

naturalisação de cidadão brazileiro.
« Sala das commissões, 1° de Julho de 1857. —Antônio

Cândido da Cruz Machado. —Jeronymo José Teixeira Júnior.
J. J. Pacheco. »

VENCIMENTOS DOS SBS. DEPUTADOS.

O Sr. Paes Barreto (Io secretario): — Sr. presidente.
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tcnlio de apresentar á consideração da camara um negocio

que diz respeito a alguns membros da mesma camara.
E* sabido que algun3 nobres deputados que hoje têm as-

sento na casa não forão admittidos a tomar pn rte em nossos

trabalhos senão depois da abertura da assem bléa geral. No

rigor da lei esses senhores por certo não têm direito ao sub-

sidio ; todavia elles allegão que se acliárão presentes nesta

Corte antes da abertura das camaras...

O Sr. Athaide : — Alguns antes do lo dia das sessões

preparatórias.

O Sr- Pu:s Barreto : — .... e que não foi por culpa dei-

les que os seus diplomas deixárão de ser verificados era

tempo de poderem tomar assento logo na abertura da assem-

bléa. Portanto j ulgão-se com direito ao subsidio.

Como 1° secretario, competia-me incluir os nomes dos-
ses Srs. deputados na folha, afim de serem pagos, ou ex-

clui-los. Tomei esta segunda resolução.

Todavia tenho duvida a respeito do procedimento que
tive; pôde ser que tenha offendiao os direitos desses depu

tados ; portanto, submetto esto negocio A consideração da
casa, e peço que se tome uma decisão, afim de que não re-
caia sobre mim só a responsabilidade de conceder ou negar
o subsidio áquelles senhores que sejulgão com direito a elle,
e que se aehão nas circumstancias de que fallei.

O Sr. Presidente : — Para que se possa reeolver esta

questão proposta pelo Sr. 1° secretario convém que redu-
zaa escripto o que acaba de expôr afim de que a camara

tenlia uma base para a discussão. (Apoiados.)

L$H5e, apoia-se e entra em discussão o seguinte roque*

rimento :

« Proponho que sejão pagos de seus vencimentos os de-

putados que se achão com assento desde o dia de sua apre-
sentação na casa, a contar do dia 3 de Maio —Paes Barreto >

O Sr. Birros Pimentel faz algumas considerações cm
opposição á proposta do Sr; 1° secretario.

0 Sr. Rodrigues dos Saltos faz também algumas obser-
rações, concluindo a favor do requerimento,

O Sr. Paes Barreto : — Sr. presidente, V. Ex. compre-
hende que submettendo este negr cio á decisão da camara
fui a isso levado por um sentimento de delicadeza. (A]ioia-
dos.) Eu poderia fazer o que praticavão os meus antecesso-
res, que muitas vezes tomárflo sobre si a responsabilidade
de mandar pagar aos deputados que chega vão á côrte du-
iante o mez de Maio o subsidio desde o primeiro dia de
sessão ; entendi porém que nenhuma resolução devia tomar
a este respeito sem primeiramente consultar a camara. .

O nobre deputado-que acaba de sentar-se disse-nos qite
OS precedentes se oppunhão á proposta que se discute. Ob-
servarei íl casa que não lia exaetamente precedentes sobre
este objeeto. O que existe é o seguinte: Nas legislaturas pas-
sadas, quando o deputado chegava dentro do primeiro mez
do sessão mandava^se-lhe pagar o 3ubsidio por inteiro.

(Apoiados.)
A verilicação dos poderes se fazia nesse tempo com mais

facilidade do que agora ; como as eleições erão examinadas
c discutidas englobadamente e por províncias, acontecia que
raras vezes se deixava de verificar os diplomas dos deputados

que se apresentavão antes da abertura das camara».
Agora, porém, com a eleição por círculos, não é possível,

durante os quinze dias das sessões preparatórias, examinar
a legalidade de todos os diplomas; e dahi resulta que ainda
depois de aberta a assemblóii geral tem a camara de occu-

par-se com a verificação dos poderes do muitos dos seus
membros. Foi isso o que aconteceu a divorsos Srs. depu-
tados, os quae3 toraíirão assento no fim de Maio, ou prin-
cipio de Junho, tenta aliás comparecido com seus diplo
mas nesta côrte antes do dia 15 ae Abril, fazendo as cres-
cidas despezas que aqui se ó obrigado a fazer.

Se acaso o nosso subsidio fosse avultado, se fosse mesmo
sufíiciente, poder-sc-hia ser rigoroso com esses Srs. depu-
tados; mas ninguém deixa de reconhecer que é elle inteira-
mente insufH ciente. (iluilos apoiados.) Tem sido, sem duvi-
da, por um sentimento de delicadeza (apoiados) que a ca-
inara conserva ainda em 1857 o mesmo subsidio que os
seus membros recebião em 1823. Todos os funccionariospu-
blicos têm tido, com razão, augmento em seus ordenados,

porque as despezas crescem todos os dias, bem como as ne-
cessidades; 6ó a camara dos Srs. deputados não tem tocado
no subsidio de seus membros.

Fallo nisto, Sr. presidente, unicamente para louvara de-
licadeza e patriotismo da camara dos Srs. deputados, e para
observar que quando o subsidio tão mesquinho, fora de-
masiado escrupulo, o excessivo rigor, privar a esses depu-
tados que se achão na curte desde o dia 15 do Abril do sub-
sidio a que têm algum direito, pois que se não tomftrão as-
sento em tempo foi isso devido a motivos independentes do
suas vontades.

O Si». B*hros Pimentel:—Então o deputado que chega
em Junho deve receber o subsidio do mez de Maio?

O Sr. Paes Barreto : —Aquelle 
que voluntariamente de-

morou a sua viagem, não tem de certo direito ao subsidio
correspondente ao tempo que esteve ausento ; mas o depu-
tado que compareceu em tempo parece-me que não devo ser

privado dos seus vencimentos a contar do dia da sua apre-
sentação na casa.

Disse o nobro deputado que nas legislaturas passadas
nunca so lhe pagou o subsidio senão dopois quo tomava
assento.

O Sr. Barbos Pimentel : — Só recebi desde o dia em que
entrei em exercicio.

O Sr. Paes Barreto: —Não duvido; mas acredito quo
isso acontecesse porque o nobre deputado não reclamou.

E note a camara que faço esta proposta porque alguns
dos1 nobres deputados reclamárão contra a resolução que
eu havia adoptad© de não os incluir na folha. Para concluir,
direi que em rigor esses deputados não tfm direito ao sub-
sidio senão do dia em quo prestarão juramentoe tomãrão
assento; mas entendo também quo elles tSin cm seu favor
a equidade.

Julga-se discutido o requerimento, que posto a votos é
approvado.

PBIJIE1RA PARTE DA ORDEM DO DIA.

mcd.ínça de rvitocims.

Entra em 1" discussão o seguinte projccfb a. 25 deste
anno:

« A parochia do Amparo, do município da cidade deBra-
gança, da província de S Paulo, fará parte do 8° districto
eleitoral ; e a parochia do Soccorro, du mesmo município,
é transferida para o 9° districto da mesma província. >

^ O Sr. Neijias : — Este projecto tem por fim alterar dous
circulos eleitoraes da província de S. Paulo. O nobre depu-
tado quando o apresentou disso que essas duns freguezias
ae que trata o projecto estão mal collocadas nos respec-
tivos circulos. Deixo por ora esta parto. Não vejo uma ur-
gencia para so tomar qualquer medida especial e exclusiva
sobre estes circulos da província de S Paulo. Creio que não
só para esses, como para outros circulos da mesma pre-
vincia, como para outros <10 império, se tem roc.nhecidoa
necessidade de uma melhor divisão, mais comnioda aos
povos, maií conforme com as condições das estatísticas
locaos. Ató creio que neste sentido te tem apresentado al-
gumas reclamações na casa.

Por isso tratando-so do um projecto especial de um ou
outro circulo da província de S. Paulo, toma semelhante
negocio o caracter do uma questão particular e privi-
legiada.

Tolos nós reconhecemos que ha defeitos na divisão cir-
cular do império, o defeitos que não inevitáveis não só por
falta de dados estatisticos, como mesmo pelo estado ou
separação de nossos povoados, que não ponnittirião corta-
monte uma divisão c mpleta e satisfaetoria, a que nunca
mesmo poderáõ permittir. E' facto que nós temos na divisão
circular do império todas as figuras 

geometricas (risos);
temos triângulos de todas as especies, temos quadrados,
temos pentágonos, temos semi-circulos, temos tudo.

O Sr. Barbosa da Comia : — Até linhas reotas.

0 Sr. Nerias : — O que não tomos 6 um circulo perfeito,
e nem era possivel que o tivessemos.

O Sr. Salathiei, : —Por isso não se chama mais circulo,
e sim districto.

O Sr. Nerias : — Se pois i necessário fazer alguma re-

paração contra o decreto que estabeleceu 03 circulos 110 anno

passado, não é certamente para se tratar como que por um

modo exclusivo e especial de um circulo só da província
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de S. Paulo, quando todas as deputações talvez reclamem a

mesma modificação nas suas respectivas províncias, talvez

que sintão a necessidade de se dar uma providencia qual-
quer mais ampla e mais geral./

Agora, sem entrar em ama discussão definitiva a respeito
do projecto e das razões que o motivarão, direi ao nobre

deputaaò que a freguezia do Amparo, -que 
pelo projecto

pretende-se tirar de um circulo para collocar em outro,

está justamente bem collocada no circulo donde sequer tirar.
"A 

freguezia do Amparo confina com a cidade de Mogy-
merim em muito menor distancia do que confina com a
villa do Rio Claro, porque sabe muito bem o nobre deputado,
meu coílega pela província de S. Paulo, que acha-se tão

próxima a freguezia do Amparo da cidade de Mogy-merim,

que até entre estas duas povoações ha duvidas sobre limi-
tes. Ainda agora na assembléa provincial nós tratámos de
esclarecer este ponto, e julgo que ainda não ficou esclare-
cido....

O Sn. BtnnosA da Cunha:—Ficou no mosmo.

O Sr. Nebias porque a freguezia do Amparo quer
chamar para seu distrioto certa porção de territorio que

pertence á cidade de Mogy-merim. São duas povoações pro-
ximas. divididas, creio eu, pelo rio Camanducaia-merim. Já

vê pois o nobre deputado que nesta parte o seu projecto não

póíe melhorar a situação daqnelle circulo, facilitando por
ventura a reunião ou a affluencia dos eleitores para este ou
aquelle ponto.

A freguezia do Soccorro, que o nobre deputado pretende
tirar do circulo do Rio Claro, para uni-la ao circulo de Mo-

gy-merim, não está. em tamanha distancia, como o nobre de-

putado figurou, cfa cabeça do termo, que é actualménte a
villa do líio Claro. Não digo que esteja tão perto que'nâo?e
possa admittir uma outra divisão melhor; mas não está por
certo tão distante como pensa o nobre deputado.

O Sr. Rodrigues dos Saltos : —Tem 24 léguas.

O Sr.. Nebias : — Asseguro ao nobre deputado que está
enganado a este respeito.

O Sn. Rodrigues dos Santos : — Então quantas léguas
tem ?

O Sn. Nebias : — Não posso fixar precisamente o numero
de léguas, porque não estou bem üo facto da topograpliia
do lugar ; mas pelo menoa ha quasi igual distancia para o

Kio Claro o Mogy-merim, ou muito pequena differença.
E o nobre deputado sabe que se íizessemos uma cir-

cumscripção em tudo perfeita teríamos de alterar este

mesmo circulo, e outro da provincia de S. Paulo, e outros,
ou quasi todos do império, como ha pouco disse.

Assim, pois, por,aste lado não vejo essa urgência, nem
mesmo conveniência de se alterar a actual divisão da pro-
vineia de S. Paulo, que. foi feita pelo decreto do anno

passado.
Também disse o nobre deputado que não lia entre a

freguezia do Soccorro e a cabeça do termo, que é Rio Claro,
relação de continuidade. O nobre deputado ainda nesta

parte está enganado.
Da freguezia do Soccorro ha dous caminhos para Eio

Claro.

O Sr. Rodmgues nqs Santos : — Caminho lia para todas
as partes.

O Sr. Nebi as : — Perdoe-me, ha dous caminhos dos

quaes um passa psla freguezia do Amparo e outras povoa-
ções, e o outro vai direetamente a Rio Claro sem atravessar
essas povoações, como disse io nobre deputado.

O Sn. Rodrigues dos Santos dá um aparte que não ou-
vimos.

O S«. Ni;niAs -. _ Quero dizer que para ir da freguezia do
Soccprro a Rio Claro não é preciso atravessar outras po-
voações. Emtim, eu não digo que a divisão que existe seja a
melhor. Eu poderia, por exemplo, mesmo com relação a
estes dous círculos, e talvez ainda unidos com o circulo da
capital da provincia, apresentar uma divisão melhor, mais

pommoda, e que havia de merecer a approvação do nobre
deputado. Entre o circulo da capital e os dous círculos de

que trata o projecto do^ nobre deputado, que são Rio Claro
e Mogy-merim, poderíamos beílamente constituir uma
outra divisão mais justa.

O nobre deputado sabe, tão bem ou melhor do que eu, a
topographia desta parte da província; poderíamos, por

exemplo, constituir os circulo? do Rio Claro e Mogy-merim
muito differentemente do que hoje estão, e talvez mais
commodos aos povos, mais arredondados, e com mais rela-

ção de proximidade. Eu tive mesmo idéa de apresentar um

projecto substitutivo ao que se acha eyn discussão, como
creio que pí>de ter lugar na primeira discussão; mas dis-

pensei-me de o fazer de accordo com outros meus illustres
collegas, e o que pretendo requerer vai ao mesmo fim.

Tive idéa de apresentar um projecto substitutivo pelo
qual, soffrendo os círculos do Rio Claro e Mogy-merim uma

alteração essencial, ficavão em muito melhores condições
mesmo para commodo dos povos, e para o effectivo exerci-
cio do direito eleitoral, ao que muito se deve attender, e não
illudir por distancias, que nem a lei, nem a opinião publica
podem querer.

Assim poderiamos estabelecer o circulo de Mogy-merim
compreliendendo uma grande parte do circulo do Rio Claro,
e constituindo o 8o districto da província. O circulo da
Franca e Casa Branca, com a outra parte do Rio Claro, con-
stituindo também outro districto com a enumeração de 9®
districto ;e ficavão perfeitamente justos e 

"bons 
estes dous

círculos.
Sinto, Sr. presidente, estar entrando nestes detalhes, que

não in ter es são talvez muito aos nobres deputados das outras

províncias ; mas tenho necessidade de apresentar minhas
idéasao nobre deputado autor do projecto, e por isso a ca-
mara terá a paciência de me ouvir.

Poderia a Casa Branca ser a cabeça de um districto, do
districto chamado da Franca, compreliendendo os eleitores

da Franca, da Casa Branca, de Ararnquara, e de duasou

tros freguezias que lhe pertencem. Poderia Mogy-merim
ficar pertencendo no outro circulo com os eleitores do Rio
Ciaro , Limeira , Constituição, Campinas , mais outras
freguezias, eas duas de que o nobre deputado faz menção
no seu projecto; assim ficavão as condições eleitoraes mais
bem satisfeitas, e os povos com toda a commodidade de
comparecerem nestes dous districtos.

Lembrou-me de repente esta alteração; e outus maij
convenientes poderáõ apparecer.

Não sendo urgente esta matéria que precise ou reclamo
uma medida prompta. e especial, porque até seria como que
dar-se um caracter privilegiado ao projecto do nobre depu-
tado, o que elle certamente não teve em vista, eu entendia

que o mais conveniente, o mais necessário, o mais justo,
era remetter este projecto em primeira discussão á respecti-

v.i commissão de estatistica para que, considerando-o em si,
ou em relação aos outros círculos da provincia, ou mesmo
em relação aos outros círculos de todo o império, e atten-
dendo As differentes reclamações que por ventura já existão
na sua pasta, emittisse uma opinião a tal respeito.

E' mesmo para fazer esta moção que pedi a palavra, epeço
a V. Ex. que me mande papel e penna para reduzivlaa
escripto.

Lê-se, apoia-se centra em discussão, ficando no entanto
suspensa a da matéria principal, o seguinte requerimento :

« Requ*-iro que o projecto seja remettido á commissão

de estatistica para considera-lo, ficando a discussão adiada.
— Nebias. >

O Sn. Rodkigues dos Santos pronuncia um discurso que
se acha no Appendice.

Lê se, apoia-se, e entra conj unetamente em discussão, a
seguinte emenda:

< Que ecm prejuizo da 1" discussão ouça-se o governo
sobre o projecto, e especialmente sobre a contiguidade de
Writorio da parochia do Soccorro com qualquer outra do
8o districto.— Rodrigues dos Santos. »

O Sr. Nf.rias : — Sr. presidente, o requerimento do no-

bre deputado solicitando informações ao governo, de alguma

maneira veio em apoio das minhas observações ; reconhece

elle que ha duvidas, que é preciso esclarecimento» mais com-

petente, como é a opinião do governo.
Depois o nobre deputado no seu projecto trata de duas

freguezias (Soccorro c Amparo) que elle quer deslocar de um

para o outro ?irculo ; agora porém já o nobre deputado do

algum modo desiste pelo que diz respeito á freguezia do

Amparo....

O Sn. Rodrigues dos Santos : — Não faço questão disto.

O Sr. Nf.rias : — Bem ; mas isto mostra que o nobre dé-

putado, quando apresentou o seu projecto, não estava bem
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fixo na idéa de que seria mais justa c melhor dirigida n

que unisse o Amparo a Mogy-iperim. Assim também púde
o nobro deputado não estar muito seguro na idéa que liga a
fregueziado Soecorroa Mogy-inerim antes que ao Rio Claro,

como actualmeute se aclia.
Vê-se pois que se nós temos alguma hesitação,' o nobre

deputado também que apresentou o seu projecto, que veio

disposto para sustenta-lo, apresenta essa vacillaçào ; pelo
menos talvez que ambos nAs não estejamos bem certos na

exacta topographia desse lugar da província....

O Sn. RonRii.LtS dos Santos:—Tenho todas as informa-

ções, mas não quero impôr o meu conhecimento á camara.

O Sr» Nf.bias Terá mais ou menos certeza

Um Sr. Deputado :— Melhor è ir ao governo.

O Sr. Nebias :—Melhor 6 ir á commissão de estatistica,
á qual devem ser presentes as informações do governo....

O Su. Romugces i>os Santos:—Fazendo-se mais demo-
rada a decisão.

O Sr. Neiiias : — Não sei que urgência sej a esta; nãocria

que o nobre deputado tratava de um projecto especial como

privilegio para si ; mas a urgência sustentada pelo nobre
deputado è que nos pôde dar a entender que o nobro depu-
tado considera alguma cousade particular neste projecto....

O Sr. Rodrigues dos Saltos : — lia tanto de particular
como tem o senhor.

O Sr. Neiiias : — Creio quo temos tempo de tomar uma

medida conveniente a respeito desse circulo, de outroB da

província, assim como a respeito de outras reclamações que
apparecem de diversos pontos do império. Também desejo

que venhão essas informações do governo. O nobre depu-
tado, quando fallou sustentando o seu projecto agora, de-
clarou haverem segredos, dos quaes eu não podia estar
sciente ; annunciou-nos que o presidente da província ficou
ôorprrmdido com a alteração que se fez na sua proposta
para a divisão dos circulos....

O Sr. Rodrigues dos S\ntos : — Todos na província.

O Sr. Nebias : —Perdoe-me ; também sou da província,
e não vi que todos ficassem sorprendidos com essas altera-

ções....

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Oh ! senhor !

O Sn. Nemas : — Se o Sr. Vasconcellos íicou sorprendido
é cousa que não posso saber, porque não estava na iutinü-
dade e confidencia de S. Ex.; não tive occaaião de conversar
com S. Ex. como o nobre deputado, que ó morador na capi-
tal. Não podia suspeitar dessa susceptibilidade do Sr. Yas-
concelloe.que agora soube pela primeira vez, que foi annun-

ciada pelo nobre deputado; agora é que sei quo o Pr. Vns-
concellos quando daqui foi uma divisão differente daquella

que por ventura tinha sido proposta por elle ao governo licá-

ra sorprendido....

O Sr. Rodrigues dos Santos: — Eu disse quo foi geral a

sorpresa.

O Sn. Neiiias :— Contesto ío nobre deputado nesta par-
te ; não foi geral a sorpresa; nós vimos em toda a província
que os circulos forão mais ou menos bem recebidos, que no
entanto a respeito desse circulo, assim como a respeito de
outros, sem haver sorpresa, doelarou-se que era possível
dar-se uma divisão mais bem proporcionada, mais conve
niente. Foi o que houve, mas não sorpresa em relação á di-
visão desse circulo quo o nobre deputado tão dignamente re-

presenta. ¦
Eu tinha de fazer estas observações. Quero também que

Tenhão essas informações, mas que o projecto sja remetti-
do li commissão competente, quo éa de estatistica, o que me

parece fóra de toda a duvida ; ó a commissão mais nabili-
tada para tratar desta matéria. A commissão apreciará

todos os dados e otTercccrá um resultado que satisfaça a
nós, que satisfaça ao publico.

Por isso, não me oppondo ao requerimento do nobre do-

putado que exigio essas informações ao governo, continúo

no entanto a sustentar a necessidade de se commotter o ne-

gocio à commissão de estatística, se não já na 1" discussão,

logo que se conclua esta discussão, se por ventura o projecto

passar.

O Sn. Roukkíues dos Santos:—Vindo ns informações do

governo, pôde então requerer isto.

O Sr. Vasconcellos (ministro da justiça):—Sr. presi-
dente, não me parece que haja inconveniente em utte o
jMPOjecto do nobre deputado por á. Paulo pns.-o cio i" dis-
cussão, porque na 2U pôde. ou ser remetti do comnn.&ão
ao estatística, como propõe o nobre deputado pela mesma
província, ou ser rcmcttido ao governo para ranis amplos
esclarecimentos.

Como fui chamado A dipeussão, direi pouco e quanto bas-
te para explicar o facto de que 

'se 
pretende meu teste-

raunho.
Parece evidente a quem conheci- a província de S. Paulo

quo ê inconveniente que a parochia do i-íoccorro pertença ao
districto do Rio Claro.

Quando eu tive a lionra dc propfir ao governo imperial a
divisão dessa província em districtos oleitoraes, «lím de eo-
llier das autoridades, das camaras municipaes, de todas as
pessoas que estavilo constituídas em posição de dever es-
clarecer-mo, dirigi-me também a cidadãos respeitáveis
daquella província que ali'representão as diüerentesopi-
niões políticas, como sejão os Srs. barão de Tietê, barão
de Iguape, e Raphael Tobias de Aguiar, pedindo-lhes o seu

parecer sobre uma melhor divisão da província. Depois do
recolhidas todas estas informações, reinetti-as ao governo
com um trabalho reduzido a mappa, fazendo c motivando

por essa occasiã# a proposta que a lei incumbe aos presi-
dentes de província.

Vê pois V. Ex. quo a questão que o nobre deputado por
S. Paulo que ultimamente fallou quiz trazer, o as confiden-
cias entre o ex-presidente dessa provincia e jin nobre depu-
tado cujas qualidades muito prezo, não parecem cabidas
porque o nobre deputado, justo como 6, devia lembrar-sè
que eu ouvi a pessoas de S. Paulo que julguei dever con-
sultar sobre a divisão da provincia. Não houve pois con-
fiança cm mim e falta do confiança em outros. Se o nobre
deputado autor do requerimento de adiamento residisse na
capital da provincia o me honrasse com suas visitas, me
daria também occasião de consulta-lo, porque não fiz disto
mysterio, ouvi a todos, para acertar na melhor direcção
do trabalho que tinha de apresentar.

O Sa. Neiiias : — Não fiz disto questão; o Sr. Rodrigues
dos Santos quando apresentou o projecto é que declarou"que
V. Ex. ficou sorprendido. Eu não saliia disto.

O Sr. Ministro da JusrivA:— O governo impem] cm
sua sabedoria julgou que entre algumas devia fazeressa
alteração á propost a que remetti; parece-me que á divisão
como está não se conforma com a lei ; mas o governo teve
por certo motivo» muito fortes para proceder desta maneira.

Não_ duvido dar o meu voto p ira que o projecto passe
á 2® discussão, porque ou se ndopte o Io arbitfio lembra-
do pelo nobre deputado por S. Paulo, ou o expediente in-
discado pelo nobro deputado que fallou em penúltimo lugar,
é isto para mim indifferente. Oquo julgo conveniente adop-
tara respeito de alguns projectos que têm apparecido na
casa relativamente á divisão dos districtos eleitoraes do iin-
perio, <5 que sobro esta matéria se tomasse uma medida ge-ral, que não se decretassem providencias parciaes a respeito
deste ou daqucllc districto.... (apoiados.)

O Sn. Neiiias : — Emprazo V. Ex. para quo diga se não 5
possível fazer-se uma divisão melhor nesses dous circulos

O Sr. Ministro oa Justiça : — Prtdc ser; entendo 
que to-

dos os projectos devem ser remettidos á commissão 
pediu-

do-se esclarecimentos ao governo, ou remottondo-lhe os
mesmos projectos para quo ello ministre conjunctamonte
com a sua opinião os esclarecimentos que se desejar Ea
razão i esta : V. Ex. sabe perfeitamente que tratàndo.se de
uma divisão, é muito fácil quando se quer, por exemplo, do •
terminar qual a melhor cirenmscripçâo de um circulo', fa-
ze-lo, tomando por ponto de partida uma provincia inteira;
masque muito diílícil um trabalho perfeito, tendo-sa em
attenção todas asfregnezias e districtos dessa provincia.

E' por isso necessário que o poder legislativo, a quem
compete alterar a divisão feita pelo governo» marche com
muito tento na revisão desse primeiro, importantíssimo tra -
balho.

Assim entendo que a cnmara dos Srs. deputados faria
mais um grande serviço ao paiz, considerando os differentes

projectos, e adiando-os parn tomar esclarecimentos, afim do
determinar-se por acto legislativo uma melhor e mais com-

pleta divisão do império em districtos eloitoraes.

O Sn. Barbosa da Cunha : — Sr. presidente, hei de votar
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pelo requerimento de adiamento, e contra o additamento

ufferecido pelo nobre deputado representante do 8o districto

da minha província; tenho para isto razões que me pare-
cem bastante procedentes.

Sou o primeiro a reconhecer que a divisão dos districtos

eleitoraes da província de S. Paulo foi bastante defeituosa;

além do inconveniente apontado pelo nobre deputado autor

do projecto, inconveniente que tem referencia ao 8o districto

daquella província, igualmente o districto que tenho_ a

honra de representar acha-se dividido 
'de 

uma maneira

bem pouco regular, porquanto começa na extremidade ao

norte da província, e toma uma direcção que chega ató

quatro léguas de distancia da capital, deixando ao lado

freguezias que pela communhão de interesses, pela proxi-
midade da distancia, e por outras razões, devião fazer parte
deste districto, ecomprehendendo freguezias muito distantes,

que não têm com as do norte communhão de interesses, e

que pela topographia do terreno devião antes pertencer a

outros districtos.
lias eu entendo que o meio de remediar estes inconve-

mentes não ó tratar isoladamente de melhorar um districto

dado. Não entrão na questão principal, creio mesmo que a

razão apresentada pelo nobre deputado autor do projecto em

relação á freguezia do Soccorro será talvez valiosa; não

tenho viajado por essa parto da província, e por isso não

posso asseverar á camara se por ventura o terreno da fre-

guezia do Soccorro é ou não contíguo ao districto do Kio

Claro ; mas entendo que ha inconveniente em tratar-se de

uma medida especial relativamente a esse circulo, por-

quanto a adopção de uma medida qualquer neste sentido

pôde obstar ao melhoramento de outros districtos, no sentido

de uma melhor divisão.

Demais, se o projecto do nobre deputado fosse a única

reclamação apresentada na casa em íelação á tal divisão na

proviuciade S. Panlo, podia ser que, melhorado este dis-

trieto, não houvesse inconveniente algum ; mas isso não

éassim; o nobre deputado deve recordar-se que já na

casa existem representações de duas freguezias que perten-
cem ao 3» districto, pedindo ser annexadas ao 2o districto

eleitoral.
Essas representa; 

"2S 
forão remettidas á commissão de

estatística que terá de apresentar a este respeito um traba-

lho qualquer. Ora, se se tomar uma medida isolada cm re-

lação ao 8o e 9o districtos, não poderá a commissão, quan-
d.o tratar do deferir ou não deferir o pedido dos habitantes

dessas duas freguezias, encontrar para dar sua decisão al-

gum obstáculo na divisão por este projecto adoptada? De

certo que sim..,

O Sn. Rodrigues dos Sintos dá um apartt.

O Sr. Barbosa i>i Ciniii: — Mas desde que se tira de

um districto uma fregue;:in, para restabelecer o equilíbrio

do numero de eleitores, é mister dar-lhe também de ou-

tro districto ou outra freguezia, de modo que é um tra-

balho que não se nãopôáe lazer sem affectar diversos dis-

trictos. Assim cumpre tratar-se de um trabalho que te-

rthaem vista.o todo; seria inconveniente, visto haverem

essas representações pelas quaes se pedem alterações em ou-

tros lugares, que o projecto fosse já discutido e approvado,

attendendo-se a um -íõ districto quando outros também re-

clamão. Cumpre que elle, como se fez com essas represen-

tações, saja remettido á commissão de estatística para apre-

isentar um trabalho geral que compiehenda as necessidades

de todos os districtos, isto não poderá por certo de modo

álgum obstar a que o projecto do nobre deputado seja re-

mettido ao governo, aíim de obter-se do mesmo governo
informações sobre ser ou não oterritorio do Soccorro con-

tiguo ao Ilio-Claro f mas entendo que esta medida pôde ser

também tomada pela commissão de estatistica, porque se a

commissão vir que na sua pasta não existem informações e

dados estatísticos suficientes para formar um juizo acer-

tado, ha de tomar o expediente de propor á camara que se

peção informações ao governo ; neste caso aquillo que o no-

bre deputado querque:'aça já com algum inconveniente,

pôde a commissão propôr posteriormente.
Por estas razões hei de votar pelo requerimento de adia-

Biento.

Julga-se discutido o requerimento, que é approvado com

a emenda do Sr. Rodrigues dos Santos.

Contimia portanto a Io .discussão do projecto, que sem
debate é approvado ? passa á 2a discussão.

Continrta a discussão dos artigos additivos á proposta que
fixa as forças de terra para o anno financeiro de 1858 a

1859.

Está presente o Sr. ministro da gnerra.

Lê-se e apoia-se o seguinte artigo additivo:

€ Art. l.o O ministro da guerra fará acompanhar todos
os annos o seu relatorio dos seguintes dados estatisticos :

tgl.o Relações nominaes de todos os officiaesdo exercito,

organisadas por armas, e corpos, e pela ordem da antigui-

dade nos postes em que estiverem na occasião, com indica-

ção das épocas em que forão promovidos aos postos ante-

riores, e do fundamento de cada uma das promoções que
tiverãó, se por direito de antigüidade, se por merecimento»

« § 2." Relações nominaes, organisadas pelo mesmo sys-
tema, de todos os officiaes habilitados a serem promovidos
por merecimento, com indicação dos factos que constitui-
rem legalmente o merecimento de cada um.

« § 3.° Relações nominaes, organisadas pelo mesmo sys-

tema, de todos os ofticiaes que tiverem sido promovidos por
merecimento, com indicação das promoções que cada um
tiver obtido por este fundamento, e indicação dos serviços
legalmente meritorios que cada um tiver prestado posterior-
mente á sua ultima promoção devida ao merecimento.

« § 4.° Relações nominaes, organisadas pelo mesmo sys-
tema, de todos os officiaes que se acharem disponiveis, com
indicação dos fundamentos da disponibilidade, desde quan-
do, e com indicação das commissões em que se acharem,

estranhas ás suas armas e corpos, desde quando e por que
motivo.

¦ « § 5.o Relações nominaes, organisadas pelo mesmo sys-

tema, de todos os officiaes que forem reformados, com m-

dleação das ípocas e motivos das reformas.
§ 6,o Relações nominaes , organisadas pelo mesmo

systema, de todos os officiaes que forem mettidos em pro-
cesso crime , civil ou militar, com indicação do motivo e
ordem que determinarão a instauração do processo e indi-

cação do resultado.
« Art. 2.° Cada uma das relações de que trata o artigo

precedente será publicada pela imprensa no expediente do
ministério da guerra, á proporção que cada uma estiver

organisada.
Art. 3.o O direito de reclamação contra os preterições,

conferido aos officiaes do exercito pelo art. 31 do regula-

mento de 31 de Março de 1851, só prescrevo depois do pre-
terido ter sido promovido; e os preteridos não só podem re-

clamar perante o governo, como determina o citado regula-

mento, mas podem também levar as suas reclamações ao
corpo legislativo directamente.—Baptista Monteiro. »

O Sk. Presidente : — Tem a palavra o Sr, Rodrigues dos
Santos.

O Sn, Baptista Monteiro (pela ordem) reclama o direito

de fallar em primeiro lugar a favor dos artigos additivos por
ter sido o primeiro que pedio a palavra neste sentido.

O Sn. PnEsiDENTE declara que não ouvio o Sr. deputado

pedir a palavr»-antes do Sr. Rodrigues dos_Santos, e que
nenhum interesse tem em prejudicar o direito de nenhum

dos Srs. deputados. (Apoiados.)

O Sr. Rodrigues dos Santos (pela ordem), comquanto
muito desejasse expGr desde já o seu pensamento a respeito
da matéria que se acha em discussão, comtudo, em vista do
desejo que o nobre deputado por Sergipe mostra de fallar
desde já, cede da palavra.

OSu. Presidente:—Tem a palavra o Sr. Baptista Ilon-

teiro.

O Sr. Baptista Monteiro : — V. Ex. me fará o favor

de mandar os artigos additivos. (£' satisfeito.)
Sr. presidente, tendo de sustentar as idéas que enunciei

nos artigos additivos que tive a lionra de submetter á con-

sideração da casa, creio que me será permittido começar

por uma breve resposta ao nobre ex-ministro da marinha.

S. Ex. enxergou nos artigos additivos um pensamento de

censura e condemnação ao ministério de que fez parte ; e

como entre esses artigos alguns ha que forão propostos por
mira. julgo-me com clireito, e mesmo na obrigação, de pedir
a S. Ex. que me não attribua semelhante intenção. Declaro

a S. Ex. que ao contrario pertenço ao numero daquelles

que reconhecem que o ministério transacto foi ufn aos ga-
binetes que prestarão ao paiz mais relevantes 3erviços. En-

tendo que esse ministério abordou questões da mais alta
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transcendência e solveu-as no sentido mais conveniente. Não

podia, pois, conter-se nos meus artigos o pensamento de

censura que o nobre ex-ministro enxergou.
Não quer isto dizer que considero aquelle gabinete isento

dc peccados ; ao contrario, entendo que elle a alguns respei-

tos peccou, e peccou gravemente; mas eu tenlio, mercê de

Deos, a precisa tolerancia para dar um desconto aos seus

peccados, em attençao dos seus bons serviços j admitto esta

compensação.
Reconheço ainda que alguús desses peccados forão menos

devidos á intenção de abusar do que determinados pelas
circumstancias difficeis em que dever-sc-hia ter aeliado

muitas vezes um ministério que lutava contra viciosepre-
' 

juizos inveterados da nossa sociedade, e contrariava inte-
resses que se julgavão solidamente radicados. Não era pos-
sivel que de um golpe, de uma vez, em tão curto espaço de
tempo, vencesse tudo sem fraquear, e sem commetter erros

que estavão nos liabitos dos seus proprios membros.
Entretanto aproveito a opportuiiidado para declarar á

camara que eu, pessoalmente considerado, sou daquelles que
terião direito a se queixarem com muita razão contra o gat>i-
nete a quem me refiro. Mas não; essa questão é pessoal, e eu
não quero amesquinhar a minha missão; não alimento idéas
<le vingança menos nobre. Quero considerar o gabinete como
elle merece ser considerado.

Era sómente esta a declaração que eu queria fazer em
relação á arguição de censura que enxergou o nobre ex-
ministro. Não é minha intenção, nem mesmo a occasião è
opportuna para tratar da política geral; creio que pelo nosso
regimento estou inhibido de o fazer agora. Devo, pois,
cingir-me á apreciação das medidas que fazem o assumpto
dos artigos additivos que se discutem. A camara sabe que
entre essas medidas, a que mais avulta, a que chama logo as
attençÕe8, a que serve de alvo a todos os tiros, a que recebe
ataque mais vigoroso, ó a creação da repartição do ajudante-

general. Por conseguinte, é deste assumpto quem,o proponho
tratar em primeiro lugar.

No correr da discussão verá, a camara que as argumen-
tações produzidas pelo nobre ex-ministro a quem me re-
feri são contrariadas com vantagem pelo que tenho do
expender a respeito desta questão; mas começarei logo por
assegurar que o nobre ex-ministro não teve razão quando
avançou hontem neste recinto a proposição de que uma das
considerações justificativas da creação do ajudante-general,
e da sua repartição, era ter a experiencia mostrado que,
corn os commandantes de armas e as attribuições que elles
tinlião, muitas vezes davão-se rcducções no pessoal do exer-
cito, nas praças de pret, sem que o governo o soubesse; e
que isto era um deleito da organisação anterior do exercito,
que dava em resultado a necessidade da creação do uma en-
tidade que remediasse este mal.

O Sn. Paramios : — Eu disse que esta attribuição com-

pete ao governo ; não <5 do ajudante general. O governo cha-
mou isto a si.

O Sr. BaptiSta Mosteiro : — Ainda no sentido do aparte
com que me honra o nobre ex-ministro, não tem S. Ex. ra-
zão, porque posso asseverar com a lei, e com a letra dòregu-
lamento respectivo, que hoje i que se pôde reduzir o exer-
cito consideravelmente sem que o governo o saiba, porque
lá está o regulamento dizendo qvie 6 da privativa attribuição
do njudante-íroneral a concessão de baixa das praças quoti-
verem preenchido o seu tempo do serviço; e esta attribuição,
sendo exercida de má fé, pôde dar cm resultado um gran-de perigo, em vista das circumstancias do nossso exer-
cito, porque o exercito está composto pela maior parte
segundo ouvi ao nobre ministro da guerra ha poucos dias]
com praças que têm já preenchido o seu tempo; e estas
praças estando, por exemplo, cm campanha, distante da
côite, ou estando cm lugar em que o 

governo tenha muita
necessidade de seu serviço; mas o ajudante-general não
querendo que o governo tenha força, estas praças, digo, de
um dia para outro tlerão baixa, e ficará o governo com a ofd-
cialidade sem soldados. E' este o maior perigo que considero
nas attribuições do ajudante-general; é isto o que considero
injustificável; é isto o que me autorisa a dizer ao nobre ex-
ministro que defendeu a instituição, que ainda no sentido
do aparte com que me honrou não tem razão.

Sr. presidente, antes de entrar na apreciação analytica da
creação do ajudante-general e sua repartição, tenho de con-
signar una principio que me dirige nesta, e que me ha de
dirigir em todas as outras questões analogas: <! um principio
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que adopto, c que, infelizmente, me pareço que não está em
harmonia com as idéas do nobre ministro da guerra actual.

Creio, se bem ouvi, que o nobre ministro da guorra disse
que não considerava uma obra perfeita a creação do ajudante-
general e sua repartição, mas que era uma instituição ne-
cessaria, da qual se poderiuo seguir bons resultados para o
exercito, reformando e corrigindo os defeitos do regula-
mérito actual, secundo os dictames da experiencia. j

Nao sei se ouvi mais alguma palavra do nobre ministro ;
mas quando não tivesse ouvido outras, estas são bastantes
para que eu conclua que S. Ex. entende q.uo o governe ain-
da está autorisado para reformar este regulamento para
corrigi-lo ou amplia-lo como entender. ' 

'

O Sr. Misistro da Guerra :—Dentro do anno da lei que
deve acabar no ultimo dc Junho de 1858.

O Sr. Baptista Mosteiro :—Vejo que V. Ex. tom a bon-
dade de confirmar explicitamente a idéa que eu tirava por
illação das suas palavras.

Tenho de declarar, pois, a V. Ex., o sinto muito fazê-lo,
mas o faço por força de minhas convicções, das quacs não
sei prescindir, que, embora a autorisação concedida ao go-
verno pela lei désso em resultado a croação dessa institui-
cão, embora estejamos ainda dentro do anno em que essa
lei tem de vigorar, entendo que o governo não está mais au-
torisado para fazer alteração alguma no que está feito. O
governo recebeu faculdade para crear o aj udante-general ;
creou-o, e creou também a sua repartição....

Por ora não entro na questão relativa ao direito com queo governo creou a repartição; tratemos da primeira ques-tão. Creou o ajudante-general; o corpo legislativo reune-se,
o governo comparece o diz-lhe •• — cumpri a autorisação
que medéstes; está creado o ajudante-general, está mon-
tada a repartição como entendi.—Ficou terminada a au-
torisação que o governo recebeu, elle preencheu a missão
que lhe foi dada pelo corpo legislativo.

Uma voz : — Nunca se entendeu assim.

O Sr. Baitista Mosteiro Eu sei bem que os ministérios
entre nós têm pdnsado de modo differcnte; elles têm pensado
que as autorisações e delegações podem ser interpretadas em
sentido ampliativo. Mas eu entendo que não, porque a cons-
tituiçao quando nos dá attribuições, o paiz quando nos dá
um mana ato, ambos nos impõem o dever de exercer por
nós mesmos o encargo que recebemos. Não podemos dele-
gar esse exercicio, e muito menos podemos delega-lo sob
os aupicjos de uma interpretação ampla, sem o correctivo da
restrieçãoinherente á natureza dos mandatos.

felizmente eu ainda estou livre desse peccado, eespero
em Deos que nunca o commctterei.

O Sn. Bardosa : —lia do commetter.

O Sr. Baptista Mosteiro : — Pôde ser. As illusües aqui
acabSo tão depressa!! Mas as minhas ainda permane-
cem.

Dizia eu que não podemos delegar as attribuições quonos deu a constituição, nem o mandato que nos deu o
povo; o muito menos podemos delega-las em condições
tão amplas ao ponto de que o governo, tendo já feito tudo
quanto solhe autorisou que fizesse, ainda julgue ter em
seu favor o espaço de tempo quo falta para expirarem os
effeitos ou a duração da lei em que a autorisação lhe foi
dada ;e ainda julgue quo durante esse tempo pôde alterar
a reforma que se fez, som considerar como um embaraço
a esta opinião o facto de já ter o governo dado conta
desta autorisação perente o corpo legislativo.

Entendo que isto é anti-constitucional; entendo que isto
não pôde ser admissível senão em conseqüência de uma pra-
tica abusiva, com a qual declaro que não me posso accom-
raodar. Essa pratica rompe o equilíbrio o harmonia dos po-deres entro si ; ella tira ao corpo legislativo a mollior de
suas prerogativas, e reúne de uma maneira menos bem
pensada dous poderes que a constituição quer que sejfto
distinetos e independentes.

^ 
Mas ainda não trato de desenvolver esta theoria ; quiz só

dizer que 3entia profundamente ter opiniões nesta questão
que não se casão com as do nobre ministro da guerra; pois
consultando o meu coração posso assegurar que sou miais-
terialièta, c mesmo ultra-ministerialista, sb é possivol; mas
não ultra-constitucional. Dentro da orbita que a constitui-

ção marca apoio e apoiarei com toda a franqueza c lealdade
o ministério actual, mas nunca adoptando nqnellas idéasj
nunca justificando aquclles actos que me parecerem oppqsf
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tos á lei, e especialmente á constituição, porqus entendo

que é a arca santa do Brazil.
Devo ainda declarar ao nobre fnmistro da guerra que

estas opiniões não me forão sámente suggeridas pela minha

fraca reflexão, não são devidas unicamente á combinação

que a minha curta intelligencia pôde fazer do alguns arti -

gos da constituição; tejiho autoridade muito superior íi mi-

nha intelligencia, tenlio a autoridade do nobre presidente
do conselho actuül. S. Ex. disse no senado, era 18 de^A.gos~

to do anno passado, que uma das i azoes pelas quaes esta-
mis ftaa das condições normaes do systema representativo,

provinha em grande parte das autorisações que se davão ao

governo, e S. Ex. lamentava que isso passasse desapercebido,
sendo aliás um facto do maior alcance. Tenho ainda outra
autoridade muito elevada nas opiniões emittidas nesta casa

pelo nobre ministro da marinha, quer como deputado ou-

trora, quer agora como membro dos conselhos da corCa; não
ha muitos dias que S. Ex. declarou de uma dessas cadeiras

mininteriaes que era opposto a semelhantes autorisações....

Uma voz : — Disse que não as podia.
O Sr. Baptista Monteiro"- — Disse que era opposto;

creio que isto corre escripto. Não se limitou a dizer que não

as pedia ; recordou á camara que, como deputado, tinha

sempre sido opposto á idéa de autorisações

Um Sr. Deputado : — Disse até que era um presente
funesto.

O Sr. Baptista Monteiro:—Pôde ser que o dissesse como

o nobre deputado está referindo, mas não tive a fortuna de

0 ouvir ; o que sei ó que consta dos annaes do nosso parla-
mento, e das discussões impressas, que o nobre ministro
da marinha não votava por essas autorisações; e por isso

não posso presumir que S. Ex. venha hoje mostrar-se

adherente áquillo que outr'ora considerava como um mal, e
não queria que se désse, por j u*gar que interrompia a har-
morna, c quebrava o equilíbrio dos poderes do Estado.

Agora mais positivamente tratarei da creação do aju-
dante-general e de sua repartição. Sobre isto brilhantes,

oradores têm fallado, e eu não poderei diantar idtía alguma,

sómente poderei descer a alguns detalhes da questão; en-

tretanto começarei pela nota que tomei de receios ou appre--

hensões de perigos políticos que alguns oradores enxergá-

rio nesta instituição. De algum modo me pareceu que essas

apprehensões tinhão antes de tudo um nome próprio a con-

siderar, que depois, em consequencia do andar dos tempos,

poderião referir-se a outras cousas. Eu declaro á camara

que não partilho taes appreliensões pelo que pertence ao
nome proprio que parece figurar nellas cm primeira e3-
cala.

Comprehendeacasaque eumerefiro aonobre ex-ministro

da guerra. Não partilho essas apprehensões, porque os pe-
rigos políticos a que so alludio não podião ser outros, no

caso de realisar-se, senão uma inversão aa actual ordem do
cousas, da organisação política do paiz, um abalo da mo-

naichia, um córte profundo nas instituições fundamentaes
da nação ; e esses perigos que os nobres deputados pelo
grande alcance de sua sabedoria forão enxergar com refe-
rencia aonobre ex-ministro da guerra,eujnão enxergo nem
receio. Entendo, senhores, que aquelle general que desem-
bainhou tantas vezes a sua espada victoriosa para sustentar
as instituições do paiz, para sustentar o tlirono, para ga-
rantira ordem, não pôde ser com justiça alvo de suspeitas
de vistas ambiciosas que possão ferir esses objoctos sagra-
dos; entendo que esse personagem é talvez o mais improprio
d'entre 03 cidadãos brazileiros para conceber um pensa-
mento tão perigoso, tão anarcliico. O que poderia aspirar
S. Ex. em um plano desta ordem? elevação? Não sei que
possa ter mais....

O Sn. Misistro da Guerra : —Nem elle precisa defesa
nesta parte.

O Sk. Baptista Monteiro : — Diz muito bem o nobre mi-
nistro, S. Ex. não precisa de defesa nesta parte. Mas,
senhores, pelo lado 

que pertence aos perigos que no futuro

podem provir desta instituição, as apprehensões são muito
bem cabidas. Estou seguro de que o nobre ex-ministro da

guerra abundava nas melhores intenções, e tinha talvez
comprehendido um grande pensamento ; mas estando cer-
cado de immensos negocioa, tendo tanto em que pensar,
tanto que fazer no ministério que presidia, teve decommetter
necessariamente a alguém o trabalho e o desenvolvimento

4 dessa idéa da creação do ajudante-general e sua repar-
* 

tição....

O Sn. Lima e Silva : — Acha que não tinha capacidade

para o fazer por si ?

O Sr. Baptista Mosteiro : — Não disse tal, e se V. Ex.
entende que não tinha, eu declaro que não sou desta opí -

nião....

O Sr. Lima e Silva : — Então como faz estas considera-

ções ?

O Sr. Baptista Monteiro : — Se eu disse que elle com-

prehendeu um grande pensainento, que tinha as melhores
intenções, mas que estava imoossibilitado de desenvolver
esse pensamento....

O Sr. Lima e Silva : —Então que necessidade tinha elle'de 
recorrer a outros ?

O Sr. Bvptista Mosteiro : —Pela posição em que se
achava de presidente do conselho, pela obrigação de pensar
em muitas importantíssimas questões da mais alta transcen-
dencia para o paiz; por isso supponho que S. Ex. commetteu
este trabalho a alguém. Foi dahi que partio todo o mal»

porque S. Ex. não foi bem comprehendido.

Ó Sr. Barrosa ; — Assevera isto ?

O Sr. Baptista Mosteiro : — Não assevero senão a enun-
ciação do meu pensamento, porque, so sahirmos disto, tere-
mos çntão a necessidade de defendê-lo de más intenções....

O Sr. BarbOsa : — Antes o colloíiue na necessidade de
defender-se.

O Sr. Baptista Monteiro : —Não o estou accusando. Se
todavia V. Ex. entender que isto importa uma aceusação, no

que me fará uma injustiça muito grande, então poderá pro-
duzir a defesa quando j ulgar conveniente. E como pensar que
esta obra sahio das mãos de um homem em quem reconheço
as qualidades que a camara também reconhece ? Eu creio que
por este lado fraquearia a defesa , porque, para vir dizer que
S. Ex. foi autor desta peça, ter-se-hia de dizer qué elle pro-
jectava mudanças e alteração na ordem política do paiz, o

que aliás não se lhe pôde attribuir.

XJ-ii Sr. Deputado dá um aparto.

O Se. Paes Barreto : — O anno passado S. Ex. declarou
tudo isto no seu relatorio ; e todavia a autorisação lhe foi
dada em termos limitados...

Outro Sr. Deputado dá outro aparte.

O Sr.Baptista Mosteiro:—Nãoadmitto esta doutrina de
V. Ex., não admitto que ella seja concludente para o caso,

poique então nunca poderíamos revogar uma lei que tivesse
sido votada pela camara.

Eu leio na lei de n. 862 de 30 de Julho de 1856, art. 5° §
9", que o governo ficava autorisado a supprimir a comrnis-
são encarregada dos trabalhos preparatórios das promoções
eo commando das armas da corte, creando o lugar de aju-

dante-general do exercito em substituição.
Recorri ao relatorio e ás peças com que vem instruído, c

não achei uma lei que creasse este lugar de ajudante-ge-

neral, não encontrei um acto que provasse que o governo
exerceu a attribuição ou faculdade que lhe foi conferida,

começando por esse acto que devia ser o primeiro; o que
encontro 6 o regulamento de 31 de Janeiro deste anno sob
n. 1,881 creando a repartição do ajudante-general; examino
este regulamento e vejo creações de todos os outros empre-

gados; mas não encontro a creação de ajudante-general.
Daqui supponho que se pôde bem concluir que está em exer-
cicio um empregado cuj o emprego não está creado, e que

portanto esse exercício é illegitimo, ó inconstitucional; e

esse funccionario commette um crime por estar exercendo

um'emprego que ainda não tem existência legal, isto <5,

creação.
Ora, o que dizem os que sustentão que o ajudante-gene-

ral foi creado? Dizem que o regulamento o creou; mas eu

acabei de provar; offercci o regulífcnento á consideração de

todos, e desejarei mesmo quo alguns dos illustres membros

me diga: — aqui está o artigo, aqui está a phrase, creando o

lugar 3e ajudante-general.— Não se diga que isso não era

preciso, porque desde que a lei autorisou para crear, conside-

rou creado. Não posso admittir semelhante doutrina; nem

governo algum, nem o próprio ex-ministro, que executou a

autorisação, aadmitte.
O mesmo paragrapho da lei diz que^o governo ficava tam»

bem autorisado a supprimir a commissão de promoções e o

cominnndo das armas da corte. O nobre ex-ministro baixou
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m decreto, dizendo que fica extincto o commando das ar-
mas da curte; e baixou um aviso supprimindo a commissão
de promoções. Mas não baixou decreto algum dizendo: iica
creado o lugar de aiudante-goneral. Esta creação ficou sub-

•atendida.
E' para mim facto novo em nossa historia parlamentar e

administrativa. Paia extinguir entendeu o governo quo de-

veria lavrar decretos e avisos ; para crear um lugar tão im-

portantç não precisou de acto algum.

O Sr. Par iniios dá um aparte.

O Sr. Baptista Monteiro : — Tenha V. Ex. a bondade

de dizer se nesse artigo está creado o lugar de ajudante-ge-
neraL

O Sr. Paraniios dá outro aparte.

O Sr. Baptistv Monteiro : — Já hontem V. Ex. o disse
nesta tribuna, mas não reflectio que o nobre ex-ministro
foi muito além da questão de nomes e formulas. Eu vou ler

o que disse o nobre ex-ministro no seu relatorio a respeito
da creação dos assistentes do ajudante-general; é um tre-
cho muito importante. Diz o nobre ex-ministro:« ... creou o

governo a repartição do ajudante-general... A creação desta
repartição acarretou como qonsequencia necessário, a de um

delegado do ajudante-general em cada provincia onde não
ha commando de armas, o qual o governo instituio... com a
denominação de assistente... >

Acarretou como consequencia necessaria ! Oh ! pois V.

Ex. não quer que demos todo o peso ás questões da nomes

e de formulas, quando se trata de actos em quo o governo
foi muito além do que lhe ora concedido por mera conBide-

ração de conseqüências ? Acarretou como consequencia ne-

cessaria a creação do ajudante-general ! Não pesa no espi-
rito do nobre ex-ministro fia marinha esta arguição ? Não
vê que o seu nobre ex-collega dava muita consideração a
essa questão de nomes e formulas, pois que até seguia as
mais remotas conseqüências do seu pensamento ? Como po-
derá já agora qualificar de injusta a arguição fundada na
falta de creação do lugar de ajudante-general ?

O Sr. Mimstro da Glerr v : — Leia o art. 3» do regula-
mento.

O Sr. Baptista Monteiro '¦ — Lerei esse artigo. Diz elle :
« O pessoal da repartição compõe-se dos seççuiutcs empre-

gados : o ajudante-general do exercito_official general...»
Não sei se o nobre ministro da guerra tem muita razão

em julgar que istotimporta uma creação regular nos ter-
mos legaes, porque eu só vejo nestas palavras a enumera-
ção e designação do pessoal que deve compor a repartição ;
e não entendo que isto seja crear os lugares que tem de ser

preenchido com esse pessoal. Todavia reconheço que <5 um
recurso de que ss pôde fazer uso, ainda que não seja muito

procedente.

O Sr. Ministro o\ Gierra : — Também não 6 extinc-

ção.

O Sr. Baptista Monteiro : — Também não podia ser ex-
tineto o lugar que não tinha sido creado. V. Ex. com-

prehendeo absurdo de semelhante idéa.

O Sr. Cunha Mattos dá um aparte.

O Sr. Baptista Monteiro : — V. Ex. me assevera que
houve decreto creando o lugar ?

O Sr. Cunha Mattos : — Ha um decreto que crcou o lu-
gar de ajudante-general.

O Sr. Baptista Monteiro : — Já vô o nobre ministro da
guerra que esse art. 3° do regulamento não importava a
creação do lugar, em vista do qne assevera o nobro depu-
tado quo me deu o aparte.

O Sr. Cume» Mattos dá um aparte.

O Sr.Baptista Monteiro: — Tanto não é aasim, quo foi

preciso esse decreto, cuja existencia V. Ex. assevera.

O Sr. Cuniia Mattos : — O que se segue <5 que houve de
mais.

O Sr. Baptista Monteiro Esse decreto previne isso?

O Sr. Cunha Mattos : — 0 decreto e o regulamento são
da mesma data, pnblicárão-se na occasião em que se no-
meou o ajudante-general.

O Sr. Baptista Monteiro : —V. Ex. que dirige a secreta-
ria do ministério da guerra deve estar inteirado deste e de
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outros factos. Mas porque não se fez menção de semelhant
decreto no relatório?

O Sr. Cunh v Mattos : — Pela mesma razão por que não
se mencionuo outros.

O Sr. Baptista Monteiro : — Esta resposta do nobre de-
putado me autorizaria n dizer que a secretaria da guerra
está, por assim dizer, desmontada, o que aliás» não admitto
estando á testa delia pessoa tão illustrada e activa como ó
o nobre deputado.

O Sr. Cl.mia Mattos dá um aparte.

O Sr. Baptista Monteiro : — Agora não posso mais duvi-
dar da existencia de um decreto creando o nj udante-^ene-
ral, depois de o ter aeseverado o nobre deputado.

Vejamos quaes são as suas attribuiyjies. As principaes
estão consignadas nos arts. 7, 33 o 35 

"do 
regulamento que

cieou a repartição. Eis o que dizem : < Art. 7.» O ajudante-

general í a primeira autoridade do exercito.... o immediato
executor, promotor e 1 seal das ordens do ministro .... ten-
dentes á organisação, disciplina e administração do mesmo
exereit». Art. 33. A correspondência dos generaes com-
mandantes em chefe dos corpos do exercito cm operações
com o governo será por intermedio do ajudante-general na
parte relativa ás alterações do pessoal do mesmo exercito,
seu fornecimento, disciplina e mais particularidades de
mera administração.... Art. 35. As transferencias por
qualquer motivo das praças do pret do uns para r.utros cor-
pos da mesma arma ou de armas differentee, é da privativa
attribuição do ajudante-geneial. .. O mesmo se entende a
respeito da concessão de baixa do serviço militar por inca-
paridade physica, isenção legal ou linalisação do tempo
íixado em lei. O ajudante-general proporá os princípios que
devem regular a concessão das baixa» por esto ultimo moti-
vo, quando ellas não possão logo ter lugar por deficiencia
de força ou por qualquer outra causa. »

Estas são as attribuições mais importantes do ajudante-
general. Não ó necessário fazer a respeito de cada uma
dellas um grande commentario para compreliender-so que a
sorte do exercito, 

que a sorte mesmo do governo edopaiz,
está nas mãos do ajudante-general, sem correctivo de pre-
venção cílicaz, desde que elle quizer abusar dos poderes
que lhe forfio dados por este regulamento, porque, repito,
o ajudante-general até pôde de um dia para outro deixar o
governo sem força de primeira linha, ou com ella tão redu-
zida que fique inhabilitado de fazer o serviço ; e se isto se
désse na occasião cm que o exercito seachasseum campa-
nha, longe das vistas do governo, quaes serião as conse-
quencias'

Portanto, ve-se, independente de maiores desenvolvimeiv
tos, que as attribuições conferidas ao ajudante-general são
taes. que depois dellas a segurança do paiz repousa única-
mente na coníiança da virtude pessoal do indivíduo que ex-
ercer este cargo.

O Sr. Paranuos : —Está enganado.

ü Sr. Baptista Monteiro Se eu acabo de provar a
V. Ex. quo o ajudante-general está com o direito de redu-
zir, e mesmo do acabar oom o exercito, dando baixa n'um
dia a 6, a 8 ou a 12,000 homens, como ó que V. Ex., antes
de contestar esta idéa, diz me que não í exacta a conse-
quencia que delia tiro ? E' preciso primeiro mostrar que
esta attribuição não se acha consignada no regulamento
ou que o ajudante-general não pôde exercÈ-la livremente
como seu direito privativo.

Agora, senhores, chamo a attenção da casa o do nobre
ministro da guerra para outra questão.

O governo foi autorisado para crear o lugar de ajudante-
general, em substituição da commissão de promoções e do
commando das armas da cGrte.

Poi esta estrictamentc a autorisação 
que lhe deu o corpo

legislativo; e como poderáõ provar oèdefensores desta insti-
tuição que aqui está comprehendida a faculdade de crear
uma repartição, e muitos outros empregos além do ajudan-
te-general, e marcar-lhes ordenados ? Entendo, senhores,

que isto não se 
pôde defender; aqui ha necessariamente

excesso da autorisação recebida.
Nestas questões de delegações e mandatos, nestas facul-

dades que o corpo legislativo dá ao governo contra aqüillo

que lhe é permittido pela constituição, deve-se entender
sempre a matéria no sentido restrictivo, e não amçliativo,

porque do contrario admittiriamoB então a doutrina que
adoptou o nobre ex-ministro da guerra,dizendo:—A creação
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da repartição, e tudo o mais, são conseqüências da autori-

sa jão dada para crear o lugar de aj udante-general.

Quem foi que autorisou ao governo para crear a reparti-

ção do aj udante-general ? Ninguém ; eile estava autorisado
somente para crear o lugar de ajudante-general em substi-
tuição da commissão de promoções e do commando das
armas da corte, e nada mais. Se tinha em vista crear uma
repartição desta ordem, deveria pedir a competente auiori-
Daçio dada ao corpo legislativo.

O Sr. Barbosa :— Pois não a pedio no relatorio ?

O Sr. Salathiel : —Então a autorisação foi dada ao

governo só para chrismar o commando das armas da corte
com o nome de aj udante-general ?

O Sr. Baptista Monteiro : — Responderei a um e a outro
aparte. Nào posso admittir como concludente a observação

que fez o nobre autor do primeiro aparte, porque aquillo que
está no relatorio não é o que está na lei. O governo não

podia interpretar a lei doutrinalmente ; o nós estamo3 110
nosso direito dando ao governo menos do que aquillo que
elle pedio no seu relatorio.

Como se pôde pois concluir que, por ter o governo lem-
brado no relatorio daquelle anno a necessidade desta repar-
tição , e da creação de todos os empregados que depois no-
meou, era isto bastante para que pudesse fazer esta creação,

quando a lei o autorisa simplesmente a crear o lugar de aju-
dante-general ?

Respondendo ao nobre autor do segundo aparte, direi que
a autorisação não foi sómente para mudar o nome de com«
mandante das armas da corte para o de aj udante-general, e
sim para dar a esta nova entidade outras attribuições que
aquella não tinha , como sejão as da commissão de promo-
ções.

Ora, se formos a admittir que o governo interprete sempre

que quizer a lei, até ao ponto de tirar as conseqüências re-
motas, então, senhores, é melhor que o paiz não gaste tanto
dinheiro com o corpo legislativo; é melhor não illudi-lo
com estas formulas, é melhor não termos uma constituição,
é melhor não vivermos neste choque de poderes ; diga-se
logo, e de uma vez: c todos os poderes da nação que a
constituição distinguio sejão exercidos cumulativamente
com o podei executivo. >

A doutrina que combato é tal que reduz o,exercício do

poder legislativo e o systema todo a uma farça de máo

gosto ; ella contrasta a sabedoiia com que a constituição
dispõe que só a assemblóa geral é competente para fazer
c interpretar as leis. Não quero dizer que essa interpreta-

ção de lei, relativamente á autorisação que passou no corpo
legislativo, interpretação aliás muito inconstitucional, que
não a devemos admittir nem tolerar; fosse concebida e exe-
cutada de má fé, ou inspirada ao nobre ex-ministro da'guerra 

pelo desejo de abusar; ao contrario, lamento que
seja uma pratica seguida já de muitos annos e por muitos
ministérios ; lamento que seja um peccado commettido

por todos os partidos ; mas eu não poderei deixar de levan-
tar-me sempre contra semelhante pratica, não poderei já-
mais apoia-la.

Não sigo o principio que vi enunciado ha poucos dias em
uma dos folhas diarias desta corte, redigida aliás por um
moço de capacidade reconhecida, e vem a ser que a cama-
ra já não tem direito de condemnar e corrigir os abusos que
tolerou ou admittio em outras épocas. Ao contrario, eu
quero que reluetemós para que as cousas voltem ao e3tado
em^que devem permanecer. Desejo que todos os poderes
sejão cireumseriptos na orbita traçada pela constituição.

Entretanto não é isto o que se tem seguido desde muito
tempo, não tem sido esta a pratica dos gabinetes, não é
mesmo, fallando em geral, o que agrada ao governo, porque
epfim todo o governo deseja ter mais poder e menos correc-
tivo. E é esta, senhores, a occasião mais opportuna de cor-
rigirmos os abusos e infrapções da constituição, que já
estão admittidos por uma pratica tão longa, por uma tole-
rancia tão criminosa, que até inspira duvidas a respeito do
nosso direito de corrigi-los.

Tenho notado mesmo que não é com muito boa vontade

que se ouve ao deputado que ataca de frente certos abusos
e propugna pelo cumprimento da constituição em certas
questões; promptamente se lhe respondo: < é uma cousa
que já se tem feito muitas vezes. » E' por isso mesmo que
eu entendo que devemos procurar corrigir esses abusos,

para o que a occasião é opportuna, porque os partidos estão

moderados ou mesmo já não existem, e vigora a idéa de
conciliação.

Sobre que repousa a politica da conciliação ? Qual a idéa

que ácerca desta politica nos deu mesmo o governo pelo
órgão do venerando e nobre presidente do conselho? Não
nos disse S. Ex. que os partidos de outr'ora não tinhão
mais missão a desempenhar, que não havião mais ataques

ao3 prineipios constitueionaes, que todas as crenças poli-
ticas e o governo se empenhavão unanimemente em conser-

var o equilíbrio dos poderes politicos do Estado, em dar a

cada um a influencia que lhe compete nos negocios pu-
blicos ?

E' só assim que o gabinete pôde 
realisar a idéa da conci-

liação; mas desde que 3e admittir que o governo interprete
a constituição e as leis, desde que se entender que o corpo
legislativo obra bem dando ao governo autorisação que pela
constituição não lhe pôde delegar, teremos despedaçado
esse talisman que sustenta a politica de conciliação, porque
então um partido poderá ápparecer que queira romper o
equilíbrio dos poderes, e as lutas politicab de novo appare-
ceráõ.

Uma voz: — Nãoépor questões de autorisações que tem
havido lutas politicas.

O Sr. Baptista Morteiro :— Senhores, nós não estamos
aqui senão em virtude da constituição, e por conseguinte
não podemos deixar de pugnar sempre pela sua religiosa

observancia ; e foi justamente isto o que nos disse a coroa

do alto do throno: « Convenção se os Brazileiros de que da

fiel observancia das nossas instituições ó que pôde provir o

progresso da nossa civilisação. >
Mas desde que o poder executivo tiver a faculdade de reu-

nir neste ou naquelle ponto attribuições do poder legislati-

vo, e continuar-se na pratica de justificar o abuso dizen-

do-se : — tem-se feito isto muitas vezes, — o nossojsystema
de governo ficará reduzido a uma farça.

A minha voz é muito fraca, sei meémo que sou o mais

insignificante dos membros desta casa (não apoiados); mas

na qualidade de representante da nação, revestido desta ca-
tegoria, peço ao nobre ministro da guerra que tome em

muita consideração estas questões de autorisações, e que
S. Ex. com os seus nobres collegas sejão os primeiros a re-

pellirem essas doutrinas que ferem a constituição, e obstão

á realisação da grande idéa de conciliação, porque daráõ

pretexto a novas lutas de intolerância.

O Sr. Ministro da Guerra : —Eu as não peço.

O Sr. Baptista Monteiro: — Creio, pois, que está de-
monstrado que houve abuso na creação da repartição do
aj udante-general, não só em vista da Iet>*a da lei, como

porque a constituição determina que só á assembléa geral
é que compete crear empregos e marcar-lhes ordenados.

Não se pôde deixar de reconhecer que o procedimento do

governo foi inconstitucional, a menos que se queira so-

phisticar a constituição; mas neste ca«o ticaráõ também

sophisticados os princípios capitaes da nossa principal
organisação so,cial-» Quando so quizer sanccioriar, quando
se quizer beatiíicar acto* desta natureza, não faremos bem

a ninguém, e faremos mal ao paiz inteiro, porque cercea-

remos a constituição, e romperemos o nosso pacto fun-
damental.

Ainda mais, o decreto 11. 293 de 8 de Maio de 1843, r.o
art. 16, confere aos presidentes de província as attribui-

ções de commandante das armas onde os não houver; en-
tretanto o regulamento da repartição do ajudante-genernl
despio os presidentes de provincia dessas attiibuições....

O Sr. Barbosa : — E' a cousa mais acertada que elle fez-

O Sr. Baptista Monteiro •• —Em que sentido? V. Ex.
terá a bondade de dizer-me em'que foi fundado esse grande
acerto ?

O Sr. Barbosa: — Quando fallar hei de dizer

O Sr. Baptista Monteiro : — Parece-me que,^ como pre-
aidente de província, V. Ex. estimou não ter mais essas at-
tribüifões; mas nã© é disto que estou tratando, mesmo

porque não admitto que V. Ex. se quizesse furtar ao servi-

ço publico, fosse qual fosse o peso dessas attribuições....

O Sn. Barbosa -. — Não ha nada de pessoal, nem de fur-
tar-seao trabalho; referia-me á conveniência do serviço.

O Sr. Baptista Monteiro : — O governo não estava au-
torisado para fazer o que fez....
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O Sr. Barbosa : — E' o que V. Ex. pensa.

O Sr. Baptista Monturo:—Espero que appareça algum
discurso era que se procure provar que o governo estava
autorisado para proceder desse modo; desejarei muito ver
isto.

A lei de 13 dc Outubro de 1834, conhecida pela denomi-
nação de regimento dos presidentes» conferio-lhes, dentro
das respectivas províncias, a inspecção suprema de todos os
uegocios militares, civis o políticos. Rias o que acontece
com este regulamento do ajudante-general? Os presidentes
são despojados desta attribuição na parte concernente aos
assumptos militares.

Disse hontem o nobre ex-ministro dos estrangeiros que
os presidentes são o canal pelo qual os assistentes do aju-
dante-general o os commandantes das armas levfio suas
communicações ao conhecimento do mesmo ajudante-gene-
ral e do governo ; mas, senhores, isto complica mais a
questão. 1'eço á camara que reHiota sobre esto ponto. O pre-
sidente de província está agora reduzido a uma íigura tris-
tissima e secundaria perante o assistente do ajudante-gene-
ral, porque servirá apenas para ler e remetter a correspon-
dencia, e tomar notas delia ; poderá fazer ao ajudante-gene-
ral, ou ao ministro da guerra, as observações que quizer ;
mas náo poderá impedir nenhuma dessas communicações ;
e ao contrario terá o desgosto, em muitas occasiões,
de ler e tom^r notas dç communicações quo lhe desngra-
dem summamente; e todavia não poderá dar algum remedio.
E' esta a posição que convém ao inspector ou fiscal supremo
dos negocios públicos dentro da província? è esta aposição

que a lei quer que tenha um presidente dentro da respectiva

província? poderá convir quo haja n'uma província uma
autoridade, seja qual for, independente do presidente, a
quem este não tenha direito de impôr o seu veto relativa-
mente a negocios administrativos de qualquer natureza que
icjão, militaiesou não?

Um Sr. Deputado : — Se o governo está autorisado para
leformar....

O Sr. Baptista Monteiro ! — Eu entendo que não está
autorisado para isso. Não farei a leitura do regulamento,

porque receio fatigar demasiadamente a camara; mas a3-
seguro que uma grande parte das attribuições do ajudante-
general não estão de modo algum dependentes do presi*
dente, sobre as quaes o presidente não pôde fazer observa-
Ção alguma, tendo apenas o direito, porque o regulamento
lhe fez esse favor, de ler as communicações que o assistente
do rj udante-general dirigir ao ministro da guerra ou ao
aj udante-general.

Ora, é isto exactamente o contrario do que se dava até
agora, em virtude de uma lei que estit infringida o niuti-
lada.Quera autorisou o governo para derogar esta lei? Pois
uma lei feita pela assemblóa geral, com a sanoção do poder
moderador, pôde ser derogada por um regulamento do mi-
rastro da guerra? Como se pôde defender esta. medida ?
Como se pôde beatificar esta idéa ? Pela pratica de muitos
annos estamos acostumados a isto, c isto nos tem desacos-
tumado tanto de observar a constituição, que estes factos

passão desapercebidos, como disse no senado o nobro presi-
dente do conselho em dias de Agosto do anno passado. São
estas autorisações illimitadasque se dãoaogovertio, são estes
abusos que o governo commette a pretexto de exerce-Ias, que
provao que o systema representativo está falseado entre nós.

o regulamento do ajudante-general commette a este a
faculdade de determinar os princípios que devem reger a
matéria do recrutamento, e a baixa daquellfs individuos
que tiverem acabado o seu tempo do praça. K1 esta a pri-
ir.eira porta que se abre para grandes abuso», porque só a
assemblén geral pôde legislar sobre este assumpto, cuja ini-
ciativa compete exclusivamente á camara dos Srs.' deputa-
dos. Em matéria de recrutamento não admi tt« que o aj udan-
te-general possa ser investido de semelhante attribuição.

Tem-se dito aqui por muitas vezes que a creação desta
repartição, que a realisação desta idéa,é uma grande medida

para a disciplina do exercito, entretanto que o regulamen-
to contém disposições que se oppoem inteira mente ádisci-
plina e subordinação. Por exemplo, o porteiro da repartição
deve ser umofficial, emquanto que são admittidos cadetes
e inferiores 

para amanuenses e escripturari<«s. Assim um
atnanuense está no seu direito de tocar a campainha e o
porteiro na obrigação de acudir a este toque

Abi temos a disciplina e subordinação desenvolvidas em
toda a sua plenitude ! Um official de banda, correndo a mar-

JULHO DE 1857. 149

che-marche para obedecer ao toque da campainha do um
inferior , de um cadete , do um soldado ! Para respeitar e
consagrar a disciplina e a subordinação no exercito, come-
ça-se por um facto do insubordinação , de indisciplina, na
repartição do ajudante-general! !...

Um Sr. Deputado : — O que acho é que isto <5 muito
miúdo.

O Sr. Baptista Monturo : — Não duvido que seja muito
miúdo, mas quando analysamos uma lei, especialmente parasaber se cila preenche os fins para que foi feita, creio queestamos 110 nosso direito, digo mais, 11a nossa obrigação,
levando a analyse a todos os pontos. Eu entendo assim ;
talvez seja por incapacidado que não attinjo ao ponto dé
vista geral, ao que é mais alto, e limito-mo ao que 6
miúdo.

Noto ainda uma disposição no regulamento que me parece
muito inconveniente, e vem a ser essa que diz que o dopu-
tado do aj udante-general i5 o seu substituto nato Ora.ahi
temos o aj udanto-general em certas condições de perma-
nencia. Desde que o governo entender que convém mu<!ar o
ajudante-general terá necessariamente uma outra questão
a considerar, e 6 a conveniência da conservação dorespec-
tivo deputado.

E sendo natural quo essas entidades tenlião vistas bomo-
geneas, influão pela mesma maneira no exercito, e com
igual intensidade, necessariamente succederá .que a remo-
ção ou demissão de uma dellas suscite a questão da demis-
são, ou remoção da outra.

Çor outro lado, a quo :-o reduzem ns attribuições do de-
putado do ajudante-general? A substitui-lo em seus impe-
dimentos, ou faltas, o servir de intermédio aos assistentes
dasprovíncias. E para exercer attribuições tão simples, tão
limitadas, era mister crear uma entidade tão elevada 11a
ordem da importancia do pessoal ?

O Sr. Cunha Mattos dá um aparte.

0_Sr. Bapti8ta_Mohtf.iro : —Já mostrei que- a primeiraattribuição ó muito inconveniente.

O Sr. Paranhos dá um aparte.

O Sr. Baptista Monturo: — Pôde ser que assim seja,
mas não julgo nccessaria a ereação do deputado , do
ajudante-general em vista do trabalho quo llie está cnm-
medido.

O Sr. Paramios : — Tem a seu cargo grande parte do
expediente.

O Sr. Baptista Monteiro : — O expediente se reduz ás
communicações que transmitte ao ajudante-general, e esse
expediente poderia ser feito pela repartição, ou de existem
tantos empregados, e dotados de tantas habilitações.

A respeito do ajudante-general e do suas attribuieDes
t^nho dito quanto basta. Direi agora alguma cousa a res-
poito da promoção do anno próximo passado.

Começarei por chamar a attenção do nobre ministro da
guerra so\>re a noticia que corro de que forão promovidos
dous estrangeiro- a alferes. Um delles, segundo consta, era
sargento; o outro era um desses engajados pertencentes a
força de Allemães quo veio para a guerra do Rio da Prata;
deixou de pertencer ao exercito brazileiro, no qual servirá
como alferes ou tenente. Deixou de servir logo que expirou
o tempo de seu contracto; mas consta quo o anno pro-
ximo passado o nobre ex-mini tro da guerra mandou por
um aviso considera-lo cadete, concedundo lho ao mesmo
tempo o uso das insígnias de 2" tenente, e finalmente, em 2
de Dezembro o promoveu a alferes. E' o que mo consta não
asseguro a veracidade do facto; mas elle merece gmamu
attenção.

O Sr. Cunha Mattos : -—Quando 
promoveu era estrnn-

geiro ?

O Sr. Baptista Monteiro : — E' o que me consta.

O Sr. Cuniia Mattos : — Posso certificar-lhe que estava
naturalisado. O nobre deputado refere-se ao alieres Gui-
lherme Mayer, que ó cidadão brazileiro.

O Sr. Baptista Monteiro -. — Não me occupo com nomes

proprios.

O Sr . Cunha Mattos : — O nobre deputado se relere a um
individuo ; é preciso dizer quem 6 elle.

O Sr. Baptista Monteiro Eu não assevero; limito-me

a dizer que me consta isto. Só costumo affirinar uma cousa



150 SESSÃO EM 2 ri JULHO DE ÍS57.

quando tenho documentos para prova-la. Neste caso. única-

mente invoco a attenç".o do nobre ministro da guerra; por-

que este facto influe sobre a reputação militar de seu nobre

p.ntecessor, e é preciso salva-la.

O Sr. Mikistr da Guerra :—Está salva. (Apoiados.)

O Sr. Baptista Mosteiro:—V. Ex. lia de permittir-mo

que lhe observe que, se o facto for verdadeiro, essa reputa-

ção não fica salva.

O Sr. Ministro da Guerra :—A reputação do nobre mar-

quez está salva.

O Sr. Baptista Monteiro : — A reputação militar, disse
eu, entendendo por isso o seu zelo pelas formulas das cou-
sas militares; íiz a declaração ajuntando o adjectivo mi-
litar.

Mas a respeito do outro indivíduo o nobre deputado não

diz cousa alguma. Consta que forão dous os estrangeiros

promovidos a alfere3.

O Sr. Cunha Mattos : — No anno proximo passado forão

promovidos a alferes 100 e tantos indivíduos; como hei do

saber a quem o nobre deputado se refere ?

O Sr. Ba?tistaMonteiro : —A respeito desse ftutro será

conveniente que o nobre ministro mande investigar.

Agòra cumpre declarar que, fazendo estas observações,
n2o tenho por íim offendor a esses indivíduos, que podem
ser de muito mérito. Sou do numero daquelles que pensão
que devemos receber com satisfação todo o estrangeiro de

mérito; mas quando se admittão homens de pai/, estranho

ás fileiras do nosso exereito como officiaes, imponha-se-lkes
como condição que sejão naturalisados.

Forão promovidos a 20S tenentes de artilham 28 indivi-

duos, dos quaes 3 estudão o Io anno da escola militar, 1 tem
o lo anno e estuda o 5°, 4 liaviao estudado o 1° e o 2°, 3
tem approvação do 1° e õ° annos* e outro estava prompto
no lo, 2o e 5® annos ; mas 1 f> não possuião habilitação al-

guma scientifica, nem frequentárão a/ escola em tempo
algum.

Bem sei que nesta promoção o ministério da guerra não
estava adstrieto a esta ou áquella regra, visto como faltavão
moços habilitados com o curso inteiro das armas a que se
applicavão; mas teria feito melhor se reflectisse que esses
indivíduos não podem ser promovidos depois a los tenentes,

porque essa promoção compete áquelles que tem as habili-
tações scientilicas exigidas pela lei.

O Sr. Cunha Mattos :—Forão promovidos em conformi-
dade do regulamento de 31 de Maryo de 1851, art. 6o.

O Sr. Baptista Monteiro : — Digo que não poderão ser

proflaovidos sem ter o curso da arma.

O Sr. Cuniia Mattos : — Não é preciso ter o curso da
arma para serem promovidos a 205 tenentes; porque,
quando estiverem em circumstancias de serem promovidos,
se não tiverem as habilitações, irão para a arma de infan-
taria.

O Sr. Baptista Monifiro :— E' exactamente o que digo,
S. Ex. devia ter considerado que esses officiaes não podem
sei promovidos a l°s tenentes.

O Sr. Ministro n\ Guerra: — Podem.

O Sr. B.tprisTA Monteiro :—E se não tiverem as habi-
litações ?

O Sr. Müsistro da Glep.ra:—Passarão para outra arma;
è de lei.

O Sr. Baptista Monteiro :—E'preciso que consideremos
todas estas cousas para vermos se o serviço publico écon-
venientemente attendido.

O Sr. Ministro da Guerra :—Se nos occuparmcs com
todas essas miudezas, então... (Não ouoimos as outras pala-
vrasde S. Ecc.)

O Sr. Baptista Monteiro :—Não podemos prescindir do
exame dessas miudezas ; porque nem todos podem occu-

par-se de causas tão amplas, que attraião a attenção, além
de que este objecto não me parece miudeza.

No estado-maior da 
'3 

classe foi promovido um major por
antigüidade e tres por merecimento. O nobre ministro da

guerra sabe que nessa promoção não foi consultada a dis-

posição da lei, porque alei diz que as promoções serão feitas
metade por antigüidade , metadepor merecimento. As va-

gas erão quatro 
-. um foi promovido por antigüidade, e tres

por merecimento. Trata-se de majores ; agora não parecerá
o negocio muito miúdo ; é um pouco mais avultado.

Em vista disto creio que fica justificado o additiyo que
offereci para que os preteridos sejão promovidos ; porque
a determinação da lei é que os officiaes preteridos nas

promoções sejão, logo que se justifique a preterição, pro-
movidos immediatamente ao posto quelhes competir, ficando

aggregados aquelles que forão promovidos sem o deverem

ser.

O Sr. Ministro da'Guerra : — Então para que isto?

O Sr. Baptista Monteiro : — Eu respondo a V. Ex.

O Sr. Cunha Mattos : — Entretanto ainda não appare-
ceu reclamação alguma contra a promoção do anno pas-
sado.

O/Sr. Paptista Monteiro: — Respondo também ao no-
bre deputado.

Note o nobre ministro que a lei marcou seis mezes para
essas reclamações, e que mais de seis mezes já se tem pas-
sado, e que hoje é um serviço que faz aos officiaes pre-
teridos o representante da nação, que está fóra da dis-
ciplina e juvisdicção militar, reclamar em favor delles ,
porque se elles até agora o não têm feito, será isto de-
vido da parte de uns ao receio de incorrer no desagrado
de alguém, e da parte de outros á ignorancia de que o po-
dem fazer. Quando um ministro se resolve a fazer uma

promoção na qual se dão algumas preterições, está decidido
a carregar com as conseqüências do seu acto, e como dahi
lhe resulta além disto alguma odiosidade, poucos são os
officiaes que se animão a arrostar a indignação do minis-

tro apresentando reclamações que o amotinão e o expõem
a censuras.

Agora, em resposta ao nobre deputado, devo dizer-lhe

que o seu aparte me obriga a ir ao almanak, se é que duvida
de que houvesse preterições na proposta do anuo passado.

O Sr. Cunha Mattos : — Devo suppôr que não houve.

O Sr. Baptista Monteiro :—Vê V. Ex., Sr. presidente,
que, sou obrigado a descer a minúcias.

Tenho em mão o decreto da promoção do anno passado, e
delle vejo que forno promovidos a majores para o estado-
maior»de Ia classe os seguintes capitães.-(Le.)
• Está satisfeito o nobre deputado? Vê que só um foi pro-
movido por antigüidade, e tres forão por merecimento.

O Sr. Cunha Mattos:—Qual foi o preterido?

O Sr. Baptwta Monteiro : — Pcrdôe-me, alei manda que
se fação as promoções metade por antigüidade e metade por
merecimento; logo, tendo-se promovido o anno passado
sómente um capitão por antigüidade, ao passo que se pro-
moverão tres por merecimento, segue-se que foi preterido
um capitão que por antigüidade devia ser promovido, afim
de haver igualdade numérica entre os promovidos por me-
recimento e os promovidos por antigüidade.

O Sr. Cunha Mattos:—Mas nas promoções anteriores

quantos forão promovidos por merecimento ?

O Sr. Baptista Monteiro : — Isto não tem nada coma

questão, porque, se o governo tinha de fazei o anno passa-
do uma promoção que só tivesse por íim corrigir defeitos de

promoções auteriores, então a regra que a lei prescreve
para as promoções seria uma burla, porque sempre o go-
verno explicaria as preterições de uma proposta com o pre-
texto de equilibrar as preterições das promoções anteriores,
e com a evasiva de compensar nas promoções seguintes.

O Sr. CuNn.v Mattos : — Perdôe-me, não digo isto. Nas

promoções anteriores forão promovidos mais officiaes desse

posto por antigüidade, e por isso tete o governo occasião
de promover agora mais por merecimento.

O Sr. Baptista Monteiro : — Quem deu autoridade ao

governo para fazer isto, quando a lei diz que cada uma

das promoções se fará metade por antigüidade e a outra
metade por merecimento ?

O Sr. Lima e Silva — Perdôe-me, a lei não diz seme-
lhante cousa.

O Sr. Cunha Mattos: —E a pratica constante tem sido
como ha pouco disse.

O Sr. Baptista Monteiro : —Sim, são constantes as pra-
ticas contrarias á constituição e ás leis; mas devemos con-
demna-las.
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Uma v : —E 
povque o poder legislativo nuo tem corri-

gido isto ? Se fosse contraria á constituição de certo a teria

corrigido.

O Sr. Sérgio de Macedo : —E' que o nobre deputado quer

pôr a sua opiniuo ácima da opinião dos diferentes minis-

terios que têm procedido assim, e da opinião das camaras

quü tem sanccionado e3se procedimento.

O Sr Baptista Monteiro : — Eu não tenho a ousadia de

suppòr que penso melhor do que o governo o as camaras ;

mas tenbo a ousadia de suppOr que me assiste o direito de

censurar o procedimento do governo e das camaras, quando
nesse procedimento enxergar alguma infracção da consti-

tuição. •

O Sr. Sérgio de Macedo : — Sim, senhor ; é opinião pes-
soai.

O Sr. Baptista Monteiro :— Portanto não adraittoesta

maneira de argumentar, dizendo-se : « o que se tem feito

sempre ê o que se deve continuar a fazer. » A camara pôde,
como já tem acontecido, dar autorisações contrarias á cons-

tituição, e isto não é razão para que se coutinue a praticar
do mesmo modo.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Perdôe-rne, quando a ca-

mara dá uma autorisação é porque entende que não é con-

traria á constituição. {Apoiados.)

Ò Sr. Baptista Monteiro : — Julgo , Sr. presidente, que

o governo não pôde fazer hoje uma promoção com atten-

cão ao numero relativo das promoções anteriores para equi-

librar os promovidos por antigüidade e por merecimento ;

supponho que, quando a leidiz : — promover numero igual

por antigüidade e por merecimento, — o que se deve enten

der é que se refere íi promoção que se faz, o nãoás anterio-

res, porque, quanto a estas , manda promover immediata

mente os preteridos , e aggregar aquelles de cuja promoção
resultou a preterição.

Vejo mais que 110 'estado-maior da 2a classe forão pro-
movidos por antigüidade um tenente-coronel, e por mere-

cimento seisl E' uma desproporção enorme, e portanto

presumo que houve preterição de clous majores pelo menos.

Pela maneira por que entendem a lei os nobres deputados

que me têm dado apartes, chegaremos íi conclusão de que
tudo quanto o governo fizer a respeito de promoções é justifi-

cavei, porque se eu entender, por exemplo, que o governo
rompeu o equilíbrio numérico que a lei estabelece entro a

antigüidade e o merecimento, e que por consegujnte houve

preterição e injustiça, dirá o governo : na promoção seguinte

compensarei promovendo maior numero por antigüidade

para conservar esse equilíbrio. No anno seguinte poder A

aizer o mesmo, e assim por diante.

Entretanto os officiaes preteridos ficão privados de por-
ceber os respectivos vencimentos, e das honras do posto a

que devião ser promovidos, e mesmo soffrem na sua anti-

guidade. Esta maneira de pensar não pôde ser adoptada em

boa consciência por ninguém.
lia ainda a notar outra cousa,_ para a qual chamo a at-

tenção do nobre ministro. Na relação que se publicou o anno

passado dos officiaes promovidos em 2 de Dezembro, eu vejo

contemplados no corpo do estado-maior de 2n classe seis

tenentes-coroneis, cujos nomes se achãonessa relação; mas

posteriormente o Almanak militar menciona mais um outro
tenente-coronel como promovido naquella época.

O Sn. Cunha Mattos: — Não se publicou o despacho
deste naquella occasião.

O Sr. Baptista Monteiro : — Não ha duvida, o que o
nobre deputado acaba de dizer 6 uma explicação.

O Sr. Ciwii Mattos : — O governo tem obrigação de

publicar as promoções ; mas não tem prazo estabelecido

para essa publicação.

O Sr. Baptista Monteiro :—Concordo; mas se o governo
fez a promoção c a publicou, devia fazer a publicação com-

pleta e regular, e não publicar naquella época os nomes

daquelles seis tenentes-coroneis, e depois de passado algum

tempo publicar o nome de um outro isoladamente, quando
elle tinha sido promovido promiscuamente com os outros

em uma só relação. O que determinou semelhante excep-

ção?

O Sr. Cunha Mattos .—Isso não vale nada.

O Sr. Baptista MONTEUOPÓdí não valer.
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O Sr.. Cunha Mattos:— Que resultado trouxe esta cir-
cu instância?

O Sn. Baptista Monteiro : —Prova 
que lior.ve 'alguma

irregularidade, « o? espiritou maliciosa pedem enxergar
ne^ta circunstancia mais alguma eousa do que isto.

O Sr. Cunha Mattos :— Os espirito» maliciosos, não
duvido; mas não V. Ex.

O Sr. Baitista Morteiro : —Exactamente. Mas V. Ex.
convirá em que alguém poderá enxergar ahi mais alguma
cOusa do que irregularidade, porque realmente dii-se uma
coincidência a respeito do ofiiciaí de que so trata, que au-
torisa os mal intencionados a fazerem alguma conjectura
desagradavel.

Estado-maior de 2" classe. Neste corpo forno promovidos
a majores dous indivíduos, ambos por merecimento, ecreio

que isto importa a preterição de um capitão. Esse capitão

preterido, segundo consta do Almanak, é graduado em ma-

jor desde 1841, e foi pretnido pela promoção de dous indi-
viduos por merecimento, com o quo se lompo o equilíbrio

numérico que a lei determina....

O Sr. Cunha Mattos : — Está enganado ; foi promovido
cm 1855, não podia vir na relação de 1856.

O Sr. Baptist» Monteiro:—Bem. Forão promovidos a
majores esses dous indivíduos, ambos por merecimento, um
delWpreterindo a quatro majores graduados mais antigos
do que elle.

O Sr. Cuniia Mattos :—O governo promovendo os mais
modernos por merecimento estava no seu direito.

O Sr. Baptista Monteiro :—Isto 6 admittindo o principio
que o governo pôde fazS-lo....

O Sr. Cuniia Mattos :—Não ô preciso admittir este prin-
cipio, ó de lei.

O Sr. Baptista Monteiro: — Podia faze-lo, preterindo

quatro majores graduados mais antigos, c rompendo o cqui-
librio numérico das promoções?

O Sr. Cunha Mattos dá uindu um aparte.

O Sr. Baptista Monteiro : — Isto quer dizer que se ferio

por esta maneira, por esta preterição odiosa, os brios desse3
officiaes do exercito....

O Sr. Cunha Mattos:—Não se preterio, foi promovido
por merecimento, na fôrma da lei.

O Sr. Baptista Monteiro: — E' escusado que o nobre
deputado repita, porque js'i d,isse isto muitas vezes.

O Sr. Cunha Mattos : — Repito porque o nobre deputa-
do está repetindo quo forão preteridoB.

O Sr. Baptista Monteiro : — Porque permaneço nos meus

princípios....

O Sr. Cunha Mattos : — Então nunca poderemos che-
gar a uma conclusão.

O Sr. Baptista Monteiro:—Desta maneira não. Eu
disse ha pouco que parecia-me quo se podião justificar al-

guns actos do nobre ex-ministro da guerra ; porím a res-

peito de alguns lia coincidências que autorisão a malcdi-
cencia. Estou longe de partilhar as illações maliciosas 

quo
se podem tirar dessas coincidências ; mas não pensão as-
sim aquelles que julgão quo estão feridos em seus direi-
tos, e <jue mais se iiritão em presença dessas mesmas coin-
cidencias, porque (noto a camara) um dos majores a quem
me reiiro <5 compadre do nobre ex-ministro da guerra, e
outro lhe tem dedicado prosa e versos. Isto não quer dizer
nada para mim, para quem conlieco de perto o caracter do
nobre ex-ministro da guerra, mas quer dizer alguma cousa

para quem não estiver tão robustamente convencido da in-
tegridade de S. Ex. como eu estou.

Um Sr. Deputado : — E' do Titára que falia ?

O Sr.'Baptista Monteiro : — Não cito nomes : de nomes

nada sei, e sim dos fact06.
No corpo de engenheiros forrío promovidos 8 capitães a

majores, dos quaes 3 por autiguidado e 5 por merecimento.

Permanece a mesma questão ; houve preterição. Se o go-
verno não está no seu direito de fazer 11 promoção sem

attender á relação numérica, estou autorisado para dizer

que foi preterido um major graduado, que aliás tem pres-
tado muito bons serviços em commissões diplpmaticas.

Pois proraovendo-se 5 por merecimento, preterindo-se
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antigüidade, nem ao menos forão attendidos os direitos ou
o merecimento desse ofticial que tem prestado tão bons ser -

viços ? Nem para este houve lugar !
Parece-me que o ex-ministro da guerra conheceu que ti-

tiha menos bem pensado na promoção, porque graduou di-
versos capitães ou majores que se poderião considerar pre-
teridos....

Eu vçjo da promoção, vejo do Almanak, que um dos ma-

jores ultimamente promovidos no estado-maior de laclas§c,
em virtude de um acto do nobre ministro da guerra actual,
não conta sua antigüidade da data dessa promoção, o que
aliá's me parece determinado na lei; forão-lhe contados
mais 6 mezes de antigüidade, a pretexto de que quando foi

promovido, em 2 de Dezembro, havia já cerca de 6 mezes

que estava habilitado para sê-lo.
Ora, vendo que a lei diz que a antigüidade do posto se

conta da data do decreto da promoção, vendo mais que a
lei diz também que o menor intersticio de capitão para ins-

jor 6 de tres annos, não comprehendo porque um indivíduo,

por ser promovido depois de ter estado no posto de capitão
tres annos e seis mezes, possa contar a sua antigüidade de
major não da data do decreto da promoção, mas da data
em que tinha completado os tres annos do posto 

'anterior....

Um Sr. Deputado : — E' acto muito regular do Sr. mi-
nistro da guerra em vista da lei.

Oltro Sr. Deputado : — lia uma consulta do conselho
de estado.

O Sn. Baptista Monteiro : —Não 
posso deixar de cha-

mar a attenção do nobre ministro da guerra sobre este as-
sumpto, porque S. Ex. compreliende bem que dalii podem
resultar inconvenientes graves.

O Sr. Ministro da Guerra : — Mas não é assim.

O Sn. Baptista, Monteiro:— Bem; estou satisfeito e
tranquillo.

O Sr. Ministro da Guerra : — Foi uma reparação de

preterição, aqnillo mesmo que o nobre deputado pede.
O Sr. Baptista Monteiro : — Exactamente. Muito folgo

queV. Ex. declare que foi reparação de preterição, porque
um dos meus anlielos ó melhorar a sorte dos que forão pre-
teridos

Se V. Ex. julgar que aquelles cuja causa advogo tam-
bem estão no caso de serem attendidos para ser-lhes igual-
mente reparadas as preterições, queira dignar-se de prestar-
lhes attenção.

Tenho mais de invocar a attenção de S. Ex. sobre um
facto que ultin-amente se dera : uitf official de engenheiros,
sendo chefe de uma secção da repartição do quartel-mestre-
general, era ao mesmo tempo empregado no gabinete do no-
bre ex-mipistro e accumulava os vencimentos de chefe de
secção aos de empregado de gabinete, o que me parece
pouco regular.

0 Sr. Cunha Mattos :—Os vencimentos de empregado
de gabinete de ministro erão grande cousa.

O Sr. Bíptista Monteiro : — Não sei se erão grande
cousa, mas o facto é este, segundo nie consta.

O Sr. Cunha Mattos : — Estava no gabinete do ministro
com os vencimentos da sua repartição.

O Sr.. Baptista Monteiro : — E então o cofre publico era
onerado com diversas despezas ; porque o substituto desse
official tambern vencia uma gratificação igual à do substi-
tuido.

O Sr. Cunha Mattos : —Esse official não tinha gratifi 
*

cação como empregado de gabinete.
O Sr. Baptista Monteiro : —Não sei se me tenho expli-

cado rnal. Erão tres as gratificações : davão-se duas a uín
indivíduo con-m official de gabinete e chefe de secção, e a
terceira a um indivíduo que substituía a este na secção.
Eis o que não me parece regular.

O Sr. Lima e Silva : — Está se referindo a um facto que
se dá actualmente ?

O Sr. Baptista Monteiro : —Deu-se o facto no tempo do
antecessor de S. Ex.; não sei se ainda agora continiía.

Cumpre-me também chamar a attenção do nobre minis-
tro da guerra para outro facto. Actualmente se acha á dis-

posição do nobre ex-ministro da guerra um official de
engenheiros vencendo gratificações e vantagens como se
estivesse em serviço activo 

'propriamente 
dito. Pôde ser que

seja isto regular; mas em falta talvez de esclarecimento?,'
parece-me que não é.

[Ha um aparte.)

Não estou fazendo uma accusação; declaro um' facto
que chegou ao meu conhecimento, de ter o tiobre ex-mi-
nÍ6tro da guerra em sua companhia um official de eno-e-
nheiros.

_0 Sr. Lima e Silva : — Está com licença do Sr. mi-
nistro.

_ O Sk. Baptista Monteiro : — Com licença não tem ven-
cimento» como se estivesse em serviço activo.

O Sr. Ministro da Guerra:—Licença de dias.

O Sr. Baptista Monteiro: — Estou satisfeito ; o que de-
sejava mesmo era ouvir uma explicação satisfactoria, por-
que seria para estranhar que um official de engenheiros
estivesse distraindo das occupações que lhe competem.

(Ha alguns apartes.)

liepito que estimo que haja uma explicação satisfactoria.
Provocando uma explicação a tal respeito, meu intento não
é offender aos brios desse official.

O Sr. Lima e Silva : — Elle ha de ficar agradecido a
V. Ex.

O Sn. Baptista Monteiro:— A explicação que acrora
obtive, determina a minha convicção em contrario do que
me constou.

O Sn. Lima f. Silva :—Então foi calumniosa a informa-

ção que lhe derão.

O Sr. Baptista Monteiro:—Eu não faço mais do que
provocar explicações sobre o facto.

O Sr. Ministro da Guerra São questões particulares
e domesticas.

O Sr. Baptista Monteiro : — Não entendo que questões
desta natureza sejão meramente domesticas.

Direi agora duas palavras sobre o arsenal. Ninguém está
mais habilitado para conhecer do arsenal e das suas ne-
cessidades do que o nobre ministro da guerra. Pareceu-me
que o nobre antecessor de S. Ex. tinha estudado estas ne-
cessidades para mostrar a conveniência de reformar o seu
regulamento; mas tendo-se apresentado uma reforma, vi-
mos que nella não forão preenchidas as vistas de S. Ex.*
porque o regulamento dado modernamente tem sido já re-
formado por um aviso que autorisa o director do mesmo
arsenal a inverter toda a ordem das attribuições marcadas
aos ajudantes que lhe forão dados. Portanto, permanece
o arsenal no mesmo estado anterior, sendo no entanto uma
repartição que merece a mais alta consideração do nobre
ministro da guerra.

O Sr. Ministro da Guerra : — Mas nííc dá autorisação
para reformar.

O Sn. Baptista Monteiro : — Estou prompto a votar to*
das as medidas conducentes a melhorar qualquer repartição,
comtanto qttf não offendâo a constituição. Declaro que
estou disposto a dar autorisações ao gabinete actual, em
quem deposito a mais plena confiança; mas essas ausori-
sações devertiõ ser daquellas que não ferem os preceitos
constitucionaes, porque até lá não sou ministerialista. 

~

Tenho concluído. (Muito bem, muito bem.)

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

Wcssfio em 3 »le Julho.

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY.

Summario. — Expediente. —"Pensão. — Aposentadoria. —- In-
terpretação de lei. — Vários projcctos.—Auymento de re-
presentação do Fará. Discurso do Sr. Franco de Almeida.—
Ordem do dia. — Eleição da mesa. — Fixação das forças de
terra; addilivos. Discursos dos Srs. Ferreira d? Aguiar, e
Rodrigues dos Santos.

A's 10 % horas da manhãa, feita a chamada, e achando-so
presentes os Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto, J.
Marcondes, Pereira Pinto, Salathiel, Machado, Cunha
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Mattos, Cerqueira Leite, Domingues, Baptista Monteiro,
Ferreira de Aguiar, Gavião Peixoto, Athaide, Dias Vieira,
Serra Carneiro, barão de llauá, Sérgio de Macedo, Bretns,
Torres-IIomeai, Sá e Albuquefque , Belfort , Sampaio
Vianna, Villela Tavares, Silveira Lobo, Teixeira Júnior,
Souza Leão, Araújo Jorge, Garcia de Almeida, Ferraz da
Luz, Monteiro de Barros, Silvino Cavalcanti, Barbosa da
Cunha, Tobias de Aguiar, Paclieco, Araújo Lima, Arngão
e Mello, Augusto de Oliveira, barão de Camaragibe, Gon-

çalves da Silva, Augusto Corrêa, Pedreira, Paiva, César,
Calheiros, Benevides, Landulpho, Francisco Campos,JIer-
mógenes, Pinto de Campos, Barbosa, Cruz Machado, Bul-
cão, Dantas, Paranaguá,Fiusa, Almeida Pereira, Aleantara
Machado, Fernandes Vieira, Augusto Chaves, e Brandão,
abre-se a sessão.

Lê-se e approva-se a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Jaguaribe,
Flavio Clementino, Toscano Barreto , Barros Pimentel,
F. Octaviano, Madureira, Rodrigues dos Santos, Cyrillo, An-
tunes de Campos, Del fino de Almeida, Cunha Figueiredo,
Pereira Franco, Pederneiras, barão de S. Bento, Paranhos,
Costa Pinto, barão de Maroim, Salles, Viriato, André Bas-
tos, Borges Fortes, barão de Porto-Alegre, Nebias, Franco
de Almeida, Fausto, Mendes da Costa, Bezerra Cavalcanti,
Gomes de Souza, Cândido Mendes, Pinto de Mendonça,
Carrão, Luiz Carlos, Peixoto de Azevedo, Fernandes da
Cunha, Henriques, Brusque, Paulino, Coelho de Castro,
Lima e Silva, Santa Cruz, Bello, Castello Branco, Martinho
Campos, Pinto Lima, Vasconcellos, Silva Miranda, e Ja-
cintho de Mendonça.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Officio do ministério do império, transmittindo cópia do
decreto que concede uma pensão annual a D. Joannalgna-
cia Lucas, viuva do alferes do, 4° regimento decavallaria
Francisco Lucas de Oliveira , equivalente ao soldo que per-
cebia o dito seu marido. — A' commissão de pensões e orde-
nados.

Outro do ministério da guerra , remettendo informada a
representação de oito capellães do exercito , pedindo que se
lhes faça extensiva a condecoração da ordem de S. Bento
de Aviz com as mesmas condições que eompetem.aos offi-
eiaes do exercito , e que se lhes conceda diieito As mesmas

graduações que têm os ofriciaes do corpo de saúde do exer-
cito. — A' commissão de marinha e guerra.

Outro do mesmo ministério, enviando informado o roque-
rimento do cirurgião-mór Salvador Machado de Oliveira,

pedindo ser considerado como addido ao corpo de saudo do
exercito, e ser empregado na provincia de S. Paulo, onde
reside.— A' commissão de marinhae guerra.

Um requerimento dos empregados da faculdade de medi-
cina da corte, pedindo augmento de ordenado. — A' com-
missão de pensões e ordenados.

Outro do padre João Plácido de Gouvêa, pedindo para ser
naturalisado cidadão brazileiro. — A' commissão de cons-
tituição.

Outro do tabellião publico do judicial o notas da cidade do
uio Grande do Sul, pedindo um acto legislativo que consi-
dere eflectivo o lugar de escrivão do delegado da mesma
cidade, para que fora nomeado interinamente. — A' com-
miseão de j ustiça criminal.

Outro do capitão reformado do 3° batalhão de caçadores
de Ia linha José Maria de Menezes Corrêa de Castro, pc-
dindo melhoramento de soldo.—A' commissão de marinha
e guerra.

São lidos, e julgados objectos do deliberação, e vão a im-
primir para entrar na ordem dos trabalhos, os projectos
com que terminão os seguintes pareceres de commissões :

« A commissão de pensões e ordenados, a quem foi pre-
sente a cópia do decreto dc 20 de Junho ultimo, pelo qual
o poder executivo concedera a D. Anna Eufrasia de Sá
Werneck a pensão annual de 1:000$>, em remuneração dos
tons serviços 

prestados por seu fallecido marido o conse-
lheiro José Werneck Ribeiro de Aguilar, ministro do su-

TOMO III.

premo tribunal dc justiça, examinou os fundamentos do
mesmo decreto em face do requerimento documontado da
agraciada, e do voto do conselheiro procurador da corúa
mandado ouvir sobre o objecto; e julgando provado que o
conselheiro Werneck, durante os 49 annos que servira na
carreira da magistratura, 

prestára importantes serviços ao
paiz, go/.ando sempre da melhor reputação e de inteiro
credito, e que por sua morte íicára sua familia privada de
outro 

patrimonio, a não ser o nome honrado de seu chefe ;
e considerando que 6 este, sem duvida, um dos casos em
que a munificencia imperial deve por um facto significa-
tivo manifestar a gratidão do paiz, e acoroçoar os nobres
sentimentos que 11a sua ardua e difficil tarefa animão os
bons e honestos servidores do Estado, é de parecer que se
approve o referido decreto, por meio do seguinte projecto:« A assembléa geral legislativa resolve :

Art. l.o Fica approvada a pensão de 1:0008 concedida
por decreto de 20 de Junho do corrente anno, a D. Anna
Eufrasia de Sá Werneck, viuva do conselheiro José Wer-
neck Ribeiro de Aguilar, ministro do supremo tribunal de
justiça, em remuneração dos bons serviços por este pres-
tados na carreira da magistratura pelo espaço de 49 annos.

Art. 2 0 Revogão-se as disposições em contrario.
' Sala das commissões da camara dos deputados, 3 de

Julho de 1857. — L. A. Pereira Franco. — J. de Barros Pi-
rmntel. — Francisco da Serra Carneiro. >

APOSENTADORIA.

^presente a commissão de pensões e ordenados a
Cópia do decreto do governo imperial, datado de 15 de Ja-
iieiro do corrente anno, aposentando o conego Feliciana
José Leal no lugar de secretario da provincia de Goyaz
com o ordenado annual de 1:500$, que ora percebe- e
tendo a mesma commissão examinado todos os documentos
com que o agraciado iastruira seu requerimento, sobre o
qual a presidencia da provincia dera satisfactorias infor-
mações, e resultando de todas essas peças a prova de queo peticionario serve ao Estado ha mais de 35 annos, comíntelligencia, solicitude e lidelidáde, e presentemente acha-
se, na idade maior de 65 annos, impossibilitado de conti-
nuar a exercer o seu emprego por suas moléstias chro-
nicas e muita falta de vista, é de parecer que se approve o
mencionado decreto, upportunamente adoptando-se para se-
melhante lim o seguinte projecto:

« A assembléa geral legislativa resolve:
« Art. l.o Fica approvado o decreto do 15 de Janeiro

de 1857, que aposentou o conego Feliciano José Leal no
lugar de secretario da provincia do Goyaz com o ordenado
annual de 1:5008. visto seu estado valotudinario, c contar
mais de 25 annos de serviço.

Art. 2.» Kevogão-se as disposições em contrario
Sala das commissões da camara dos deputados 3 de

Julho de 1857. /.. A. Pereira Franco. — Frawitco Ja
Serra Carneiro. — J. de Barros Pimentel. »

INTERPRETAÇÃO DE LEI.

As commissões reunidas de negocios ccclesiasticos e
constituição, a cujo exame foi submettida uma indicação
do Sr. deputado Villela Tavares, que tom por fim averiguar
se o poder espiritual deve ou não intervir nas crcações di-visões, o suppressões de freguezias, passão a emittir com
franqueza o seu parecer.

Em matéria tão grave, que demanda o mais serio cui 
"

dado em sua averiguação, as commissões julgão conveniente
fazer uma breve exposição dos principios que no seu eon
ceito regulão a questão, afim de que fique definitivamente
delucidado um ponto até hoje controvertido, sem embargo
de ser de primeira intuição acompetencia do poder espiritual
em negocios que, por sua natureza, estão dentro de sua ju-
risdicçao, e que nao tornaria nccessaria uma lei especial quea definisse, se o espirito de invasão soubesse raciocinar, e
conter-se nos justos limites da razão e do direito. E dahi,
esses conílictos reiterados 

que quebrão os vínculos de al-
lianya, que perturbão a boa íntelligencia, que, no interesse
do Lstado, nunca deverião ter desapparecido do remanso
tranquilio dos dous grandes poderes que regem a sociedade,
sob a ímmediata inspecção dAquelle que tem em suas mãos
os destinos dos impérios.

. «Em tempo nenhum talvez, observão as commissões, a
ímpiedade, disfarçada sob as córes de uma falsa philoso-
phia, conspirou mais assiduamenteque hoje para humilhar

20
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a benéfica influencia da Igreja catliolica em presença dos

poderes visíveis, ainda mesmo naquelles paizes onde é ella
reconhecida alliada intima e necessaria !

< Em tempo nenhum também houve motivos mais po-
derosos e urgentes que convidassem a ambos os poderes a
estreitar cada vez mais entre si os laços de perfeita concor-

dia, como no estado actual do mundo, em qua todas as so-
ciedades se agitão num esforço supremo de reconstrucção ;
em que os mais solidos elementos de autoridade são chama-
dos a duras provações pelos novos ícaros, que no seu es-
voaçar desequilibrado rejeitão como peior o que existe, para
se abraçarem com o phantasma seductor do um optimismo
irrealisavel e extravagante ! E no entanto, o mundo não
deixa de ser abalado com essas tentativas arrojadas, eviden-
temente superiores ás forças da humanidade !

« Ao receberem de Deos o poder que exercem, os prin-
cipes temporaes e os pastores da Igreja contrahirão a grave
obrigação de defender, cada um dentro da esphera que
lhe fura traçada, a verdade e a justiça ; do executar a sua

divina vontade, de manter a ordem que elle estabelecera, e

de corresponder por tal modo aos beneücos desígnios da

Providencia, no tocante á felicidade dos povos confiados í

sua vigilancia e solicitude.
« Assim, aindaque asfancçõesdos dous poderes sejão di-

versas, ainda que as suas jurisdicções se refirão a objeetos

mui differentes, todavia isto não quer dizer que elles sejão

contrários um ao outro, mas sómente que a sua acção se não

confunda, e que se exerça na mais plena liberdade e indepen-

dencia.
« A grande lei que presidio á organisação dos seres in-

dividuaes presidio igualmente A organisação do corpo

Bocial.

« Na vida humana, o corpo tem a sua independencia,

assim como a alma tem a sua liberdade , a consciência a sua

soberania ; mas o homem em seu cómplexo tem o seu prin-
cipio de existencia n'uma fonte única, que é Deos.

« O corpo social foi creado especialmente para velar na

conservação dos membros que o compoem ; mas, acima das

sociedades humanas, paira ckcio de majestade e poder o

Ente Supremo, sem cujo aceno não poderião cilas existir. ^
« O Estado, pois, que não comprehendesse esta idéa pri-

mordial no código de suas institpiçQes, consagraria um

atileis mo pratico, quasi tão fatal como a negação da divin-

dade !
« Estes princípios de incontestável evidencia se achão

gravados na organisação social de todos os povos desde os

tempos mais remotos; e a sua infracção foi quasi sempre

assignalada por manifestações visiveis dá indignação ce-
leste.

c Na antiga alliança, diz Georges Phillips, Deos mostrou

sempre por uma serie de circumstaucias, e por um grande
numero de exemplos figurativos, quaes os castigos severos

com que elle pune os Estados qutj repudião as relações da

Igreja, e quaes as recompensas magníficas com que premeia
aquelles que com ella vivem em perfeita harmonia.

« A bíblia, o grande livro da Providencia, o manual au-

gusto do fjenero humano, nos apresenta, em mais de uma

pagina, documentos authenticos desta verdade. Diz-nos,

por exemplo, que Saúl, porque se adiantou, depois da der-

rota dbs Amalecitas, em ofPerecer o sacriíieio que deveria

ser offerecido por Samuel, fora aspei amente reprehendido

por este, e desde logo o declarou reprobo na presença do

Senlior !
' < E' bem evidente que o desígnio de Samuel era separar
solemnemente os direitos do pontífice dos direitos do rei;
era proclamar que o sanetuario pertence ao padre, a espada

ao rei, e que a mais odiosa e a mais impia das usurpações <5

tomar a realeza o lugar do sacerdocio.
« Ora, porque teve a temeridade de tocar na arca santa,

em seu transporte solemne de Cariathiarim para Jerusalém
é ferido de morte repentina ; tal fora a indignação que
causára ao Senhor ! Iratus que 6st indignatione Dominus con-
tra Ozam, et percuseit eum super temeritate : qui mortuus est

ibi jucct arcam Dei.
* O rei Ozias, porque penetra no templo do Senhor junto

ao altar dos perfumes e disputa aos sacerdotes o uso do tliu-
ribulo, é igualmente ferido de lepra na face em presença
dos mesmos sacerdotes, pelos quaes é expellido da casa de

Deos : Statim que orla est lepra in fronte ejus coram, sacerdo-

tibuSy in domo Domini super altare thymiamatis,... ob quam
ejectus fuerat de domo Domini. |

c Ainda 6 a Bíblia que nos diz que quando o Senhor en- ,

carregou a Zorobadeldo governo civil e a Josedécli da admi-
nistração das cousas sagradas, lhes recommendou mui ex-
pressamente que não ultrapassassem a orbita de sua júris-
dicção, e que conservassem entre si a mais perfeita paz e
harmonia. Consilium pacis erit inter illos.

' < A mesma lei do Evangelho, que ensina aos pastores da
Igreja a submetter-se aos chefes supremosdos Estados, or-
dena também a estes que protejão as decisões da mesma
Igreja, que respeitem os seus dogmas, os seus cânones e a
sua disciplina.

Considerai, dizia o papa S. Leão ao imperador do seu
« mesmo nome, considerai que Deos depositou o sceptro em
« vossas mãos não só para #overnardes o mundo, como prin-
< cipalmente para amparardes a Igreja coptra as tempesta-
c des do erro. »

* S.Gregorio papa, S. Isidoro,S. Celestino, e 06" concilio
geral usão da mosma linguagem. O» imperadores Theodo-
sio e Valentiniano, em suas cartas ao concilio Ephesino, e
os autores mais acreditados que têm tratado da distineção e
independencia dos dous podere6, colloeão esta verdade no
numero das grandes máximas fundamentaes das secieda-
des humanas.

O príncipe que permitte attentar contra a autoridade
de Deos representado em sua Igreja, djz um dos maiores
políticos do século, expõe-se ao perigo de ensinar a seus
subditos a desprezara autoridade soberana.

« O principio das grandes desventuras que sobrevierão a
Carlos I de Inglaterra foi, segundo Bossuet, a destruição da
soberania da Igreja. Era necessário para chegar ao throno
destruir o altar que lhe servia de antemural.

Ha um facto que não pôde ser destruidç, porque assen-
ta em bases inconcussas, quaes o testemunho da historia
e da experiencia. Entre todas as monarcliias do mundo
não ha uma só onde os principes reinem com mais segu-
rança como iiaquellas onde os mesmos principes têm con-
servado cs pastores da Igreja no gozo de seus direitos apõe -
tolicos ; emquauto que o grito de rebellião e de anarehia é,

por via de regra, a triste consequencia do debprezo da reli-
lião e do escarneo de seus ministros.

« Enganão-se facilmente todos os governos quando, para
dilatar as raias de seu poder, se persuadem que o seu inte-
resse deve ser o thermometro regulador de sua conducta,
como se a justiça não fosse a suprema lei dos impérios»
como se a eminencia em que Deos os collocou os pudesse
subtraiu* á responsabilidade perante elle, como se a iniqui-
dade, que deslionra os demais homens, não deshonrasse
também os reis ou chefes supremos das nações.

« A alliança, portanto, dos dous poderes orna todos os
aspectos da vida humana, diz um grave escriptor coiitem-

poraneo. « Sua boa intelligencia favorece a propagação e
« lirmeza da fé, quebra a torrente das heresias, faz germinar
« a virtude em todos os corações, protege e conserva a justi-
« ça, fere de impotência a perversidade, mantém a paz nos
« Estados, faz desappareeer as oppressões, quasi sempre nas-
« cidas da ferocidade dos costumes, que só os influxos da
« religião são capazes de adoçar ; por isso que, quando o
« throno e o altar vivem em paz, o mundo ó bem governado,
« a Igrej a floresci, e se torna fecunda em fruetos dignos de
« bênçãos. »

Sim, o poder temporal apoia a religião castigando os
criminosos, e mantendo a ordem social; a religião sustenta
o Estado, modificando a aspereza dos instinetoa, impri-
mindo no coração dos cidadãos o respeito e a obediência

para com as autoridades legitimas, e reprimindo nestas pelo
sentimento de fraternidado e de brandura todas as tenden-
cias para a violência e tyrannia. Estes deveres e obrigações
derivão daquella lei primitiva que Dess impuzera na infan-
cia da sociedade, lei que nos manda obedecer aos deposita-
rios do poder constituído. Se, pois, se não respeita esta lei

quando nos ordena a obediencia para com os pastores da
Igreja no fôro espiritual, tão pouco será ella respeitada em
relação aos governos da terra ; porquanto o caracter da
heresia é, segundo a expressão do Espirito Santo, —

desprezar a sujeição por mais legitima e natural, e
blasphemar da magestade. — E a razão é porque
o espirito de soberba independencia aborrece por instineto
a toda a autoridade.

Esse mesmo espirito que ha ousado interrogar o céo
sobre a razão de seus altos mysterios, é o mesmo que tem
interrogado os principes sobre a razão de seus títulos o di-
reitos á obediencia de seus subditos.

« Insulta-se portanto à piedade dos principes christãos
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quando se lhes representão os pastores da Igreja como
nomens desobedientes e pretenciosos. Insulta-se ainda A

piedade dos prineipes quando se lhes representa o podei
•que a mesma Igreja exerce no mundo como um poder rival,
usurpador, e digno de ser avasaallado. Solapão s# os funda-
mentos dos thronos, perverte-se a intelligancia do povo,
quando se pretende fazer crer que os abusos, que por ven-
tura possão corametter alguns desses mesmos p;istores,
autorisão qnalquer violência contra ob direitos da Igreja.

« Se os bispos, como subditos que »5o, achão-se no rigo-
roso dever de amar e respeitar os soberanos, .estes, como
filhos da Igreja, devem também conservar aos seus primei-
ros ministros o privilegio canonico de intervir, como poder
independente, 11a gestão dos negocios que pendem de sua
alçada.

« Mas diz-se a todos os momentos : < Não sendo o reino
• i à Igreja neste mundo, nonhuns interesses inateriaes

tem ella sobre a terra. > Este argumento tem o grave
inconveniente de assentar em uma base falsa, qual a inter-

pretação errônea que a ignorancia presumida costuma em-

prestar ás palavras regnum meum non esl e.v hoc mundo;

porquanto o Salvador, ao exprimir-se assim, quiz sómente
estabelecer dous grandes principies : lo, que alie não viera
ao mundo destruir os poderes constituídos ; 2°, que a sua
Igreja triumpharia sempre de todos os perigos, porque ella
não é obra dos homens, não tem a sua origem no poder ira-

gil e caduco da humanidade, mas sim nas alturas do cdo,
donde lhe vem todo o poder e toda a força de expansibi-
lidado.

« S. Pedro Dami3o torna bem clara esta verdade quando
diz : « Na Igreja, reino de Deos sobre a terra, se vê como se
« opera perfeitamente a união dos dous poderes na duali-
« dade mystica de Jesus-'vhristo. Esta união deve sertão

intima e tão completa, que pareça que os dous poderes
« se aehâo encadeados por vínculos insoluveis ; de modo

que se encontre sempre a realeza no saceidocio, e o sacer-
« docio na realeza. >

« Tal (5 o typo figurativo da união que os deve ligar, sein
que por momentos reine entre elles a emulação, a inveja, a
discórdia, o menos a calumnia ; o contrario seria falsear os
desígnios de Christo, que assumindo as regalias do sacer-
docio e do império, separou-os ao mesmo tempo, animan-
do-os de um só espirito e de um só coração. Christus univit
in se regnum et tacerifotiu-n ; loljens de aqualitatc inmdiam, et
de imparitate ralumniam, dixit : Qui major esí in vobia, ftat
sicut minor. Ver hoc docens nullam inter cos habendam de dig-
nitate, niajoritateque discordiam, quorum cor v/nwn et anima
una in Domino.

* Nestes últimos tempos se tem repetido como adagio
usual no paiz a seguinte plirase: A I:/rcja está tio Ralado, e
¦não o Estado na Igreja. Este jogo de palavras contém os erros
mais perigosos. A Igreja esld rip Ralado ! Querer-scha dizer
com isto que existe no Estado um certo numoro de indivi-
duos que constituem o corpo do clero ; que este clero tem
pensões, honras, prerogativas ; que é elle encarregado do
exercício do culto ; que este culto é reconhecido, e que o
Estado 

çrovè as suas necessidades 1 Ainda assim, isso não
constituiria algreja, a qual, como poder religioso, tira sua
existência da sua própria universalidade.

« O Brazilconstitue tanto uma Igreja, como a Brança,
a Itália, a Hespanha, etc.,- mas ninguém dini que ha tantas
Jgrejas quantos são os paizes cntholicos. A Igreia do Bra-
zil, separada cio resto da catholicidade, se tornaria scisma-
tica ou heretica; ora, 30 a Igreja brazileira 6 uma parte da
Igreja universal, ê impossível dizer que ella esld no Ralado
a menos que se mio quizesse tomar aqui a Igreja no sentido
material, o que seria ainda maior absurdo do que apropo-
sição que vamos combatendo. Esto erro foi destruído por
T.ertuliano, Orignes e S. Irinèo, que ainda no começo da
Igreja dizião já ser ella mais extensa e universal que o im-
perio romano.

< O Ralado nSo esld na Igreja; entendamo-nos ainda. O Esta-
donão está na Igreja, se se considera isto debaixo do ponto
de vista de não haver um poder geral chamado Igreja, de
que o Estado pudesse depender quanto aos seus interesses

Êoliticos 
e temporãos. Mas, aceitando o culto aatholico, o

_^tado aceitou ipso facto o seu dogma sobre a universn-
lidade da Igreja; collocou-se, como representante da
mas3a de seus subditos catholicos, no grêmio dessa supro-
macia espiritual •' universal. O Brazil, portanto, está na
Igreja, do mesmo modo que todas as nações catholicas;
e desconhecer este principio, seria renunciar ao3 laços de

unidade, que <5 um dos principaes fundamentos de sua reli-
gião.

c Assim, em lugar de dizer-se : A Igreja esld tio Ratado,
e o Estada mio estd na Igreja, diga-se : A Igreja não está
mais no Estado do que o Estado na Igreja ; ou antes : A Igre-
ja brazileira está no Estado quanto aos seus interesses tempo-
raes : o Estado está na Igreja universal quanto aos interesses
espirituaes dos indivíduos. \

Este duplo principio <• o resumo das regras spbre a in-
dcpendencia dos dous poderes. E' ou deve ser a base de
toua a legislação civil e occlesiastica.

« Procuremos applicar agora á especialidade que nos
occupa as verdades que temos ató aqui enunciado. Cônsul-
temos o pacto fundamental da nação, relativamente á ma-
neira por que elle quiz que se combinassem e se concilias-
sem o elemento religioso e o elemento temporal.

« A constituição do império no seu art. 5" adoptou e
reconheceu explicituinente a religião eatholiea apos-
tolica romana como religião do Estado. Este reconheci-
mento não foi pura e simplesmente a declaração de um fac-
to material; encerra um valor muito alto;e ncerm uma ver-
dade constitutiva, que não pôde ser sophismada sem que
se destrua completamente o espirito de coheeão intima que
existe entre as partes de um todo : por conseguinte, desde
o momento em que ns nossas instituições fundamentaes
abrirão o seio á n-ligião eatholiea, e passou ella a formar
uma parte principal e indispensável da sociedade civil, o
Estado contrahio o dever indeclinável de mantê-la em toda
a sua_ integridade, quaesquer que fossem as modificações
ulteriores que soffresae a constituição^ uma voz que o art.
5° não fosse expressamente derogado

« E se o g 1° do art. 10 do aeto addicional incumbio As
a«sembléas legislativas de fazer a divisão civil, judiciaria
e ecclesiastica, não poderia jámais entrar na mente do le-
gislador o preterir o preenchimento das formalidades le-
gaes, que constituem ama especie de culto exterior das
leis, na phrase do clianceller dAguisseau. As formalida-
des, como aqui as tomamos, consistem na audiência
indispensável do poder espiritual em todas as occasiões que
se tratar da divisão ecclesiastica. Seria absurdo pensar que
a disposição de um paragrapho, cujo único fim foi desig*
nar as novas attribaições que licavão pertencendo ás assem»
bléas provinciaes, pudesse nullilicar um artigo da coneti-
tuição. A intelligencia contraria seria o falsoamento de
todos os preceitos e regras da hermeneutica,e em tal caso as
leis não passarião de antinomias confusas, sem outra signifi-
cação que a vontade o o capricho de quem as executa,

c Não ha paiz civilieado sem uma religião do Ralado, ou
reconhecida oficialmente, ou abraçada pelo movimento es-
pontaneo dos cidadãos. Em todos esses paizes a legislação
que diz respeito ao culto 6 a expressão fiel das relações
que ligão os interesses religiosos e civis.

Todos os grandes pensadores, todos os homens 
que se

occupão em estudar a indola e tendencias das associações
humanas, reconhecem oue as leis civis, para serem respei-
tildas, devem emanar de uma lei mais poderosa, de uma
lei divina ; e desgraçados os povos que não reconhecem ou-
tru penalidade que aquella que 6 imposta pelas leis ásna
violação! Ora, se a saneção de toda a legislação só se en-
contraem um principio religioso, o culto devo fecundar e
vivificai este principio ; porque o culto é o modo de esta-
beleeer as relações entre Deos e o homem. Convém pois
que o poder legislativo ponha as suas leis sob a protecção
da divindade,

A França, em uma época não muito arredada de nós,
exhibio, em contraposição a estes princípios, o triste espec-
taculo do atheismo e da impiedade! A revolução franceza de
1789, destruindo pela base a antiga orgauisação dos cultos,
o seu primeiro acto foi abolir todos os direitos e preroga-
tivas do poder ecclesiastico. A 24 de Agosto de 1790 foi

proclamada a celebre constituição civil do clero, triste e
falsa concepção, que reunia todas as exagerações do Jan-
senismo, e era a applicação viva dos princípios de indepen-

dencia popular, de que então se fazião os primeiros en-
saios.

Creárão-se logo tantas dioceses quantos erão os depar-
tamentos ! Metrópoles erigirão-se 10 !

« Não era possível que esse f03se o estado permanente
de um paiz como a França, onde o estandarte christão tem
fluetuado sempre victoiioso 1

Veio pois o governo consular, e com elle a restaura-

ção mais ou menos completa da religião eatholiea.



SESSÃO EM 3 DE JULHO DE 1857.
156

« Logo no anno seguinte abrirão-se negociações com a

•Grte de Roma, uma convenção, sob o nome de concordata,

foi celebrada e ratificada a 26 de Agosto de 1801, no mesmo

mez, e quasi no mesmo dia em que, 11 annos antes, se ha-

via banido os direitos do Altissimo !

« A 29 de Setembro daquelle anno de 1801, um breve

apostolico expedido ao cardeal legado lhe dava plenos po-
deres para nullificar a creação das dioceses que tinha tido

lugar nos dias da revolução , e de instituir outras que por
ventura reclamassem as necessidades espirituaes da França.

« A 3 de Dezembro do citado anno uma segunda bulla

do papa regulou a circumscripção das dioceses novamente

creadas. Todas estas medidas, partidas da cúria romana,

ião de perfeito accordo com o art. 2o da concordata, que
dizia : « Será feita pela Santa Sé, de combinação com o

« governo da republica, uma nova circumscripção de dio-

« ceses. • 4.
O art. 9° da mesma concordata dispunha o seguinte :

c Os bispos farão uma nova circumscripção das parocliias
€ de suas dioceses, que será offerecida â sancção do go-
« verno. _ .

« Essa concordata, obra do gemo e do poder, ioi uma

restauração religiosa tão completa quanto as circumstan-

cias o podião desejar. Era necessaria uma prodigiosaele-
vação de intelligenciapara subjugar por tal modo o espirito

de irreligião que ainda dominava.
« Os dous poderes compreliendêrão nesse momento so-

lemue os seus verdadeiros interesses, e as imperiosas exi-

gencias da sociedade franceza !
E' de saber que esse documento, que tanto lisongeava

o orgulho de Napoleão, restitaira muitas das prerogativas

que as liberdades da Igreja gallicana recusavão á Sé apos-

tolica.
c E' de saber, ainda que muitos annos depois, já no go-

verno da restauração, a França celebrou outra concordata

com o pontífice romano, e que no seu art. 2o e lei de 4 de

Julho de 1821 erão confirmados os mesmos princípios em

relação á interferencia do poder espiritual.
« E' de saber, finalmente, que a nova ordem de cousas

que trouxe a monarchia de Julho, em 1830, esposou^ com-

pletamente a theoria daquella interferencia, theoria que
até o presente é executada naquelle paiz.

€ As commissões poderião ainda adduzir muitos outros

argumentos tirados das praticas seguidas na Baviera, na

Allemanha, na Italia, na Hespanha e em Portugal (até
mesmo nas calamitosas épocas do pontificado do marquez de

Pombal); mas receião fatigar a paciência desta augusta

camara, tanto mais quanto a3 commissões estão intimamen-

te convencidas de que o parlamento brazileiro, fiel aos seus

juramentos e á solida piedade que sempre caracterisou este

paiz, não hesitará em adoptar o seguinte projecto:
A assembléa geral legislativa decreta :
Artigo único. A creação, divisão e suppressão de fre-

guezias não podem ter lugar sem o mutuo accordo dos po-
deres temporal e espiritual, ficando assim interpretada a

disposição do § ... do art. 10 dnacto addicional.
« Saia das commissões, 2 de Julho de 1857. J.Pinto

de Campos.—A. Pinto de Mendonça. — llermogencs Casimiro de

Araújo Brunswick.—Anlonio Cândido da Crus Machado (voto

pelo projecto). 
— Jeronymo José Teixeira Júnior (voto pelo

projecto). »

Lê-se, entra em discussão e é approvado sem debate
o seguinte parecer :

* A commissão de instrucção publica é de parecer que
se ouça o Exm. Sr. ministro do império, e o director da

faculdade de medicina da corte, sobre a pretenção do alum-

110 da mesma faculdade Firmino José de Souza JLima, 
re"

mettendo-se ao governo, para informar, a sua petição. Sala

das commissões, em 3 de Julho de 1857. — Barão de Cama-

ragibe. — Villela Tavares. >

VÁRIOS PROJECTOS.

Sãolido3 e julgados objectos de deliberação, e vão a im-

primir para entrar na ordem dos trabalhos, os seguintes
¦projectos

« A assembléa geral resolve

Artigo único. O governo fica a.itorisado a conceder ao

padre José Dias de Oliveira Falcão, vigário da freguezia de

S. Miguel Lapa e Pias, na província do Maranhão, um

anno de licença com todos os seus vencimentos para tratar de

sua saúde na Europa, ou onde lhe convier ; revogadas ag

disposições cm contrario.
Paço da camara dos deputados, em 3 de Julho de 1857.

— Vieira Belfort. >

« A assembléa geral legislativa resolve:

Art. 1.° 0 1° districto eleitoral da província do Pará

terá mais um collegio, o qual comprehenderá as parochias
da cidade Vigia, Collares, S. Caetano, Curuçá, Cintra c

Salinas ; e se reunirá na matriz da dita cidade.
« Art. 2.° O 3° districto eleitoral da mesma provincia

terá mais dous collegios.
« Será um composto das parochias da cidade de Óbidos,

deFaio e de Jurity, e se reunirá na matriz da referida ci-

dade.
Outro comprehenderá as parochias da villa de Melgaço*

de Breves e de Portei, e se reunirá na matriz daquella villa.
« Art. 3.o Ficão revogadas as disposições em contrario»

Paço da camara dos deputados, em 3 de Julho de 1857.
—Fausto A. de Aguiar.— Francisco de Araújo Lima.—Aragão

e Mello.—Serra Carneiro.—./. A. Cor7êa.—Josê Joaquim T. V.

Belfort.—M. Fernandes Vieira. »

A assembléa geral legislativa resolve :
« Art. Único. O governo é autorisado a conceder ao des-

embargador da relação de Pernambuco Jeronymo Marti-

niano Figueira de Mello, um anno do licença com todos os

seus vencimentos, para tratar de sua saúde onde lhe con-

vier; revogadas as disposições em contrario.

« Sala das sessões da camara dos deputados, 3 de Julho

de 1857.—B Pimentel.—Antunes de Campos.—André Bastos.

—Costa Pinto.—Belfort. — Cerque ira Leite.—Dias Vieira. —

Pereira Pinto. — Salathiel. —Athaide.— Domingim Silva. —

Saltes. — liarão de S. Bento.—Monteiro de Barros.—Cruz Ma-

citado.—Augusto de Oliveira.—Jaguaribe.—Fernandes Vieira.
— Araújo Lima.—A. J. Machado.— Gonçalves da Silva.—Pa-

checo.—Brandão.—Cunha Figueiredo.— J. A. Corrêa.— Car~

rão.—Pinto de Campos. >

AUGMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PARÁ.

O Sr. Franco de Almeida -. — Sr. presidente, pedi a pa
lavra para ofíerecer á consideração da casa um projecto

que respeita a provincia do Pará.
Não só por esta camara, como çelo paiz, é reconhecido o

estado de prosperidade desta província; e esta prosperidade
actual creio que nada é ainda em comparação do que devo

ser para o futuro.
O augmento das rendas ®u da riqueza publica está su-

bordinado á população. Emquanto não for esta promovida
não pôde por certo o paiz prosperar como deve.

A provincia do Pará offerece todos os meios e predisposi-

ções para o augmento da população, para uma boa colonisa-

ção, para que o seu engrandecimento continue sempre pro-

gressivamente, e seja no futuro muito maior. A saluDridado

da provincia é reconhecida ; a boa indole dos seus habitas.- •

te3, a sua hospitalidade é proverbial; as terras são ferti-

lÍ3simas e em abundancia ; os fruetos lá existem, e o único

trabalho que exígem para serem aproveitados é o de serem

colhidos; ascommunicações são facilimas, porque as nos-

sas estradas consistem cm magníficos rios todos navega veis.

que se prestão á maior facilidade do commercio, com o

que muito deve ganhar a industria. Ainda temos os meios

para uma boa e farta alimentação, por isso que a ilha de

Marajó e3tá nas melhores condições para que, protegida
como merece, seja um viveiro de criação de gado.

A prosperidade do Pará ainda se reconhece pelo seu pro-

gressivo augmento nas rendas. Abstrahindo a corte ou o

município neutro, e as províncias da Bahia, Pernambuco e

Rio Grande do Sul, o Pará é quem maior rendimento dá no

império, rendimento que já importa em uma somma muito

avultada.
Pois bem ; apezar de todas estas vantagens que tem pro-

movido o engrandecimento do Pará, eque nos convencem

que o seu futuro se apresenta debaixo do aspecto mais li-%

songeiro , a importancia política do Pará não esta em pro-

porção com o seu estado actual de progresso e civilisação.

O projecto que vou apresentar tem por nm pois, Sr. pre-

sidente, augmentar a representação nacional da provincia

do Pará.

Uma voz :— Deve ser de todas.

O Sr. Fn isco DE Almeida -.—Peço para o Pará; os nobres

I deputados pediráõ para as suas províncias, na certeza de que
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darei o meu voto em favor daquellas que tiverem a mesma

necessidade.
0 augmento que peço é muito razoável; desejo apenas

Igualar a representação nacional da 
província 

do Pará as

representações, por exemplo, das províncias da Parahyba e
das Alagoas.

A província da Parahyba, com 250,000 almas, pouco
mais ou menos, dá 5 deputados, o que quer dizer que cada

deputado é proporcional a 50,000 almas. A província das

Alagoas, com a população, pouco mais ou menos, de 270

a 280,000 almas, dá 5 deputados também, o que corrcspon-

de a 1 deputado para 55,000 almas; entretanto o Pará, com

a população de 250,000 almas, dá 3 deputados somente, o que
corresponde a 1 deputado para 82,000 almas ! Vê-se, pois,
que não ha proporção entre a representação da província
do Pará e as representações 

'destas 
duas províncias que

tomei como ponto de comparação porque lembrei-me agora
dellas.

Não nego, senhores, o estado de prosperidade das provin-
cias da Parahyba e das Alagoas; não nego que ellas devão
ser representadas nesta casa como estão; mas o que posso
afiançar, e creio que deve calar no espirito de todos os meus
illustres collegas, é que o Pará não tem menos direito a ser
representado na assembléa geral com 5 deputados do que
têm as províncias da Parahyba e das Alagoas. (Apoiados.)

Apresentando apenas estas ligeiras considerações, reser-
vo-me para desenvolvê-las convenientemente na discussão
do projecto ; espero demonstrar que esta 6 uma das primei-
ras necessidades da província do Pará.

O Sr. Mendes de Almeida : — Apoiado.

O 9r. Frasco de Almeida : —Creio 
que não só os nobres

deputados, represei)tantos como eu daquella provincia.como
todos os honrados deputados que mo ouvem, sem duvida
concordarão em que sou muito razoável, ou que ainda não

peço muito para a província do Pará, aliás a 4U ou a 5» ac-
tualmento na ordem das províncias do império, e que con-
tém em seu seio o grande Amazonas , que deve representar
um papel muito importante em todos os movimentos de

grandeza, progresso e civilisaçiío.
Conto com a benevolencia da camara, e com o sou cs-

pirito de justiça, para que me acompanhe na manifestação
de um desejo razoável, votando pelo pro'ectoque vai ser lido.

J-í-se, é julgado objecto do deliberação, e vai a imprimir

para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte projecto :

« A assembléa geral legislativa resolve :
« Art. l.o A província do Pará dará mais 2 deputados e

mais 1 senador.
< 2.o O governo determinará uma nova divisão parafos

5 círculos de que se comporá a província.
« 3.° Cada circulo dará seis membros á assembliía pro-

rincial.
« !.° Ficão revogadas as disposições em contrario.
« Paço da camara, 3 do Julho do 1857. — Franco de

Almeida. »

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

ELEIÇÃO DA MESA.

P ' -c de-se á eleição da mesa, e corrido o escrutínio se-
creto, saliem eleitos os Srs.:

Presidente (85 cédulas).

Visconde de Baependy, 77 votos.

Vice-presidente (95cédulas).

Dias Vieira, 79 votos.

Io Secretario (90 cédulas).

Psc-s Barreto, 84 votos.

2° Secretario (73 cédulas),

J. Marcondes,64 votos.

3° e4° Secretários (66 cédulas).

Pi:oira Pinto, 52 votos.
Salathiel, 50 votos.

Suiiplentes.

•I'0 ?'lvino Cavalcanti.
2-® Salles.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

itxaçXo das forças de terra.

Continua a discussão dos artigos additivos á proposta do
governo que lixa as forças de terra para o anno de 1858 a
1859.

Lê-se o apoia-se o novo seguinte artigo additivo :
« 1.° O hospital militar da guarnição da corte coníiniía a

reger-se pelo regulamento que baixou com o decreto 11. 397
de 25 de Novembro de 1841.

€ 2." Revoga-se o regul mento que baixou com o decreto
n. 1,900 de 7 de Março du 1857, nu parto em que altera o
precitado regulamento de 1844. — Baplista Monteiro. >

Está presente o Sr. ministro da guerra.

O Sn. Febkeira de Aguiaii : —Sr. presidente, tendo-me
inscripto no numero daquclles que impugnão oa artigos
additivos que se achão sobre a mesa, e em virtude dos
quaesse pretende ou aniquilar, ou inodilicar o regulamento

pelo qual foi instituída a repartição do ajudante-gencral
nesta corte, não se entenda por isto quo eu ache esse regu-
lamento tão perfeito e tão escoimado de faltas que o julrue
a abrigo doqualquer reparo. Embora muito pouco entendido
sobre negócios desta natureza, comtudo quei parecer-me
que existem naquelle trabalho deleilos aos quaes cninpre
levar correcção.

Estou mesmo persuadido de que o nobre autor desse re-
guiamonto, levado do desejo de estabelecer uma unidade,
que julgou indispensável, a todos os negocios concernentes
ao exercito, e de imprimir-lhes assim uma marcha mais re-
guiar, foi arrastado talvez a um pouco de exageração, con-
tralisando demais algumas atiribuições que, sendo dantes
exercidas por differentos autoridades nas provincias, estão
longe de produzir esses grandes benefícios pelo facto de sua
reunião á repartição do ajudantc-general, entretanto que
podem dahi provir sérias desvantagens pela necessidade e
aifficuldade cie recurso em que ficarão as províncias para
com a nova autoridade creada.

Digo isto, senhores, porque, embora tenciono votar con-
tra os artigos additivos, quero quo se me não julgue apai-
xonado, e quo so reconheça que í-ou franco e leal, conles-
sando q. existencia de defeitos no regulamento que so aprecia
e iormando votos para que sejão elles corrigidos. Não m«
encarregarei de fazer sobrôsahir um a um esses mesmos
defeitos, já porque deixo essa tarefa aos honrados mem-
bros que so tom incumbido de combater o regulamento, e
já porque não foi este o empenho quo ine chamou á tribuna.
Emíttindo desta maneira o meu pensamento, estou persua-
dido de que não faço injuria, nem liilto á consideração que
me merece o nobre autor do regulamento ; reconhéoo-lhe
muita capacidade, muita jllu.straçiw> e muita cxperiencia
para emprehender trabalhos desta ordem, mas todos nós
sabemos que não é muitas vezes possível, aiuda com as mo-
lhores intenções, evitar este ou aquelle erro, esta ou aquella
falta, porque a perfectibilidado nunca foi attributo da na-
tureza humana.

Entretanto, não sendo, como já disse, a censura o meu
proposito, passarei a occupar-me da questão que me parece
principal, e que já foi por outros encotada no correr da dis-
cussão; retiro-me á competencia

Estava ou não o governo autorisado para fazer a reforma
e crear essa repartição? Um dos artigos additivos contesta à
competencia e supprime esMi ereação sob o fundamento de
que o governo nao se achava autorisado para crea -la. Vou
apreciar a matéria deste artigo.

A minha opinião, tomando a palavra contra todos os ar-
tigos additivos, não pôde ser mai3 duvidosa; eu entendo
que o governo estava investido do poder necessário para
crear a repartição do njudauto-general. 

(Apoiados.) Dous
eão os meios pelos quaes o governo pedeas providencias que
devem partir do corpo legislativo, e solicita autorisação para
medidas que julga indispensáveis ou convenientes ao bom
desempenho do serviço publico; o 1», são as propostas re-

gulnrmente apresentadas; o 2», são o* relatorios, nos quaes
se faz a historia do passado, e eonsagrão-se as exigências
do futuro.

Se o honrado membro pois que offercccu á consideração
da camara o artigo de que me oecupo tivesse bem attenta-
donoqueexpôz norelatorio do anuo passado o nobre ex-
ministro da guerra, por certo teria hesitado na apiesentação

desse artigo, e talvez nos não viesse dizer com tanta segu-
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rança que o ministro não estava autorisado competente-
mente para crear a repartição _ do ajudante-general.

Vejamos o que disse o ex-ministro da guerra no seu re-
latorio do armo passado. Depois de fazer algunss conside-
rações ácerea das difficuldides em que muitas vezes se
achava o ministério respectivo com as freqüentes coinmu-
nicações de todas as províncias e de todas as autoridades
militares, ponderando a necessidade de haver um centro a

quem fossem dirigidas todas essas communicações, e de on-
tie pudessem partir as ordens, fazendo além disto muito
sensível que não era possivel que a secretaria respectiva,

já grandemente atarefada com o expediente proprio do mi-
nisterio, se oecupasse desses misteres, eonelue elle: « Por
isso pois entende o governo que é de alta conveniência para
os negocios da guerra, que, supprimindo-se a commissão
encarregada dos trabalhos preparatórios das promoções e o
commando das armas da corte, sejão confiadas as attribui-

ções dessa «ommissão e deste commando, relativamente ao

pessoal da léspeetiva guarnição, a um official-general com
a dignidade de ajudante-general do exercito junto ao mi-
nisterio da guerra, que tenha a seu cargo informar ao mes-

mo ministério sobretudo o que disser respeito ao movimento,

administração, disciplina e instrucção do pessoal do exer-
cito, etc. >

Daqui portanto se vê que, por bem de melhor adminis-
tração dos negocios tendentes ao exercito, o governo solici-
tou do corpo legislativo a precisa autorisa^Sppara supppmir
si commissão encarregada dos trabalhos preparatórios das

promoções, assim como o commando das armas da corte,
conferindo-se todas estas attribuições a um ajudante-gene-
ral, o qual ficaria outrosim encarregado de tudo quanto
dissesse respeito ao movimento, administração, disciplina e
instrucção do exercito. Tendo sido essa reclamação tomada
em consideração pela commissão de marinha e guerra, e
havendo-a apreciado o corpo legislativo, entendeu este em
sua sabedoria dever conceder a autorisaçâo pedida, e eíTee-
tivamente realisou esse seu pensamento, formulando a se-

guinte disposição: « Fica o governo autorisado (art. 5 § 90
Valei de fixação de forças) a supprimir a commissão encar-
regada dos trabalhos preparatórios dàe promoções e o com-
mando das armas da côrte. creando o lugar de ajudante-

general do exercito em substituição. »
Em vista pois de-ita disposição tão ampla cm seu preceito

estaria ou não o nobre ex-ministro da guerra autorisado a
crear a repartição do ajudante-general? Embora o artigo
additivo re^pon^a pela negativa, eu não hesito em pronun-
ciar-me pela aflirmativa.

Senhores, será po«sivel que o legislador, concedendo ao

governo uma autorisaçâo desta ordem, sómente tivesse em
vista a troca do nome de commandante das armas pelo de
ajudante-general? Pôde comprehender-se que o legislador,
acolhendo as reclamações de um outro poder que solicita

providencias, se occupasse seriamente da discussão e adop-
rão de uma lei sómente no intuito de trocar nomes a duas
entidad-s, deixando em olvido ns idéas? (Apoiados.) Por
certo ninguém quererá amesquinhar até este ponto as au-

gustas funeções de quem tem o direito de legislar! (Apoia-
dos.) E se isto ó verdade, também está fóra de duvida que
o pensamento contido na autorisaçâo tem um alcance mais
alto e uma esphera mais extensa do que a que lhe suppõe o
artigo ndditivo.

Se a lei de que me oecnpo não tem o alcance que lhe sup-

ponho ; se deve ser entendida sómente-em vista de suas pa-
lavras e independente de seu espirito ; neste caso, tendo ella
sómente autorisado o governo para abolir a commissão de

promoções e o commando das armas da côrte, sem expres-
samente devolver as attribuições dessas duas entidades a
uma outra, o honrado autor do artigo additivo para ser lo-
c;ico deveria também contestar ao ajudante-general o direito
e competência para exercer aquellas attribuições....

O Sr. Baptista Monteiro ;— E' o que está entendido na

phrase—em substituição.

O Sn. Ferreira de Aguiar :—Pcrdôe-me o nobre depu-
tado, isto não basta segundo o seu principio, porque tam-»
bem a esse respeito a lei foi omissa, e nada dispôz explici-
tamente, sendo que por isso a oonsequencia lógica a deduzir
é que o artigo additivo suppõe que a lei apenas se occupou
da troca de nomes, abstendo-se de tocar no que era essen-
ciai, isto é, nas attribuições.

E, senhores, quando o governo pede autorisaçâo para
ciear uma entidade que reuna em si attribuições que esta vão

confiadas a outras dífferentes ; quando se empenha em de-
monstrar a necessidade dessa mudança, e o corpo legisla-
tivo, acqiiiescendo a essas ponderações, concede-lhe a pre-
cisa faculdade para realisar por meio de regulamentos esse
pensamento, pôde crer-se, sem absurdo, que em semelhante
autorisaçâo não esteja comprehendido implicitamente ouso
dos meios indispensáveis para essa realisação? (Apoiados.) E'1
crivei que, adoptando o legislador a idéa e decretando a sua
execução, negasse os recursos precisos ao seu desenvolvi-
mento ? Eis o que não posso comprehender ; e eis a razão

que me leva a pensar que o nobre ex-ministro da guerra
estava competentemente autorisado para proceder da ma-
neira por que se houve.

O Sr. Baptista Monteiro: — V. Ex. está interpretando
a lei; o ministro não o podia fazer.

O Sr. Ferreira de Aguiar : — Não estou interpretando a
lei, engana-se o honrado membro ; estou expondo a maneira
por que a entendo, e fazendo sentir que não é possível admit-
tir-se uma disposição sem os corollarios necessários que delia
decorrem, pois do contrario seria conceder que, ou o corpo
legislativo^ fez uma lei sómente para mudar um nome (o
que seria irrisorio), ou approvou uma idéa util e decretou a
sua execução, sem que para isso habilitasse o governo com
os meios necessários (o que seria absurdo). (Apoiados.)

Empenhado cm demonstrar que tudo quanto existe crea-
do pelo governo, em virtude daquella autorisaçâo, é, para
assim me exprimir, nullo e insubsistente, disse o honra-
do membro a quem me reiiro que o mesmo governo , não
sómente exorbitou da autorisaçâo que lhe foi concedida,
creando uma repartição e o seu respectivo pessoal, porém
ainda deu-lhe um chefe, que não creou por acto especial,
como era de rigorosa necessidade, sendo que por isso esse
chefe também não pôde ter existencia legal.

Vejamos, senhores, se para a creação da nova entidade,
chamada ajudante general 

— , era necessaria a promul-
gação de um decreto especial do governo, como condição
indispensável de sua existencia.

O Sr. Baptista Monteiro : —Eu entendo que sim.

O Sr. Ferreira de Aguiar : — E eu, ao contrario, enten-
do que não, e estou plenamente convencido de suadesneces-
siiUde. (Apoiados.)

Para que um decreto do governo creando uma entidade

que a própria lei confeccionada pelo corpo legislativo já
havia expressamente creado ?

O Sr.. Baptista Monteiro : — Isto é o que eu nego.

O Sr Ferreira de Aguiar : — Pois eu affirmo.

O Sr. Silveira Lobo : — E' o que cumpre provar.
0 Sr. Ferreira de Aguiar : —Não será talvez muito dif-

i íicultoso. (Apoiados.)
O Sr. Silveira Loro : — Vamos ver.

O Sr. Ferreira de Aguiar : —Entre as autorisações con-
cedidas ao governo pela lei de lixação de forças de terra, diz
o 8 9» do art. 5°;

< Supprimir a commissão encarregada doi trabalhos

preparatórios das promoções, e o commando das armas da

J côrte, creando o lugar de ajudante-general do exercito em
substituição. >

O Sr. Silveira Lobo : — Logo, o governo ficou antorisa-
do a crear. E' como se entende.

O Sr. Sérgio de Macedo : — E creou.

O Sr. Ferreira de Aguiar : —Já se vè, desta disposição,

que toda a vez que o goveino, por acto seu, tivesse suppri-
mido o commando aas armas da côrte, como lhe permittia a
lei, por força desta, e pelo proprio sentido de suas expres-
sões e do seu espirito, estava creado o lugar de ajudante-

| general do exercito....

O Sr. Baptista Monteiro : — Acho isto muito meta-

! physico.

O Sr. Ferreira de Aguiar : — .... porque não podia ser

i abolido o commando das armas da côrte sem que ficasse
existindo o novo lugnr para o qual alei quiz que fossem
transferidas as attribuições daquelle commando.

O Sr. S lveira Loro : — Isto não passa de uma argúcia.

O Sr. Ferreira de Aguiar:—Pôde ser argúcia; mas
emfim eu entendo que é um raciocinio procedente; são

[ modos de entender. (Apoiados.)
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Convencido portanto o governo de que não oranecessa-
rio um decreto especial creando o lugar <le aiudante-gene-
ral do exercito, por isso mesmo que a lei já lhe havia dado
existencia, como tenho demonstrado, limi'Hi-se, c quanto a
mim procedeu muito bem, a expedir o decreto de 3L de Ja-
neiro de 1857, nomeando o indivíduo que devia oeoupar esse
lugar; sendo que ainda por esse lado eliudiea o artigo ad-
ditivo quando toma por base para a abolição da repartição
do ajudante-general o facto de que esse lugar não foi crea-
do por um decreto especial do governo.

O Sr. Baptista Monteiro :— V. Ex. está enganado. Eu
não peço a extineção do lugar de ajudante-general, e sim
da repartição, porque é isto que eu entendo que excede da
autorisação.

O Sn. Feirem* de ¦ Aguar : — Ju já dis«e e sustentei,
conforme me foi possível, que a creação dessa repartição
era o eorollario necessário da autorisação conferida ao go-
verno pelo poder legislativo e contida na lei.

Se o argumento deduzido das próprias palavras da auto-
risação, se o decreto que nomeou o indivíduo que passou
a exercer as funeções de ajudante-general, não podem con-
vencer o nobre deputado da desnecessidade de um acto espe-
ciai que creasse esse lugar, estou ao menos persuadido de

ue se não recusará A evidencia que resulta da disposição
o mesmo regulamento, cujo poder de decretar por certo

não contestará ao governo. Marcando esse regulamento o
pessoal da repartição, considera no art. 3o, § lo, como
principal chefe delia o ajudante-general do exercito, e esta-
belece como condição indispensável de sua existeneia a

qualidade de oílicial general, condição sem a qual nenhum
indivíduo pôde ser nomeado. Ora, se essa repartição não

pôde ser regida senão por um official-general com a dono-
minação de ajudante-general, e se esse preceito se acha
contido no regulamento que baixou com o decreto de 31 de
Janeiro do corrente anno, é claro, 6 evidente que esse lugar
foi creado pelo mencionado decreto, embora não fosse isso
essencial.

Assim creio que o nobre deputado não insistirá na idóa
de que esse lugar não foi creado pelo governo.

O Sn. Baptista Monteiro :—Não adopto a sua opinião.

O Sr. Ferreira de Aguiar .—Embora, senhores, eu a prin-
cipio dissesse que não entraria na analyse do regulamento,
contentando-me com asseverar sómente que encontrava nelle
alguns pequenos dofeitos aos quaes desejava que se applicas-
se a 

precisa correccão, não me encarregando também de
justificar as suas disposições, tolavia julgo necessário não
deixar passar algumas arguições que se lhe tem fei to sem
conveniente resposta.

Uma destas arguições foi feita pelo honrado membro a
quem atá agora mo tenho dirigido ; isto é, que na confecção
desse regulamento o governo ainda exorbitou, porque lo-

gislou a respeito de attribuições privativas do corpo legis-
lativo, e especialmente desta camara, creando uma reparti-

ção, dando-lho o pessoal c marcando-lhes ordenados, o que
é exclusivo da assembliia geral; bem como legislando sobro
recrutamento, o que é da especial attribuição desta camara.

Quanto à primeira parte, creio que já tendo demonstrado

que a autorisação concedida ao governo continha implícita-^'
mente o direito de crear a ropartição, e por consequencia a
necessidade indeclinável de designar o pessoal, e marcar-
lhe os respectivos ordenados, fica completamente respondi-
da, porque, como já uma vez disse, não se pôde querer o fim
sem que se proporcione os meios ; porém quanto á segunda
parte, isto <5, a respeito do recrutamento, devo dizer que ao
menos me parece que o honrado membro não nttendeu, mos-
mo ligeiramente, para a disposição que se acha consignada
no regulamento Acerca desta matéria.

O que diz o regulamento no § 8» do art. 1 <> 1 < Que è obri-

gado o aj udante-general a propor ao governo imperial pelo
ministério da guerra, até o fim de Dezembro de cada anno,
o numero de indivíduos que devem ser recrutados no anno
financeiro seguinte, afim de preencher as forças decretadas

no quadro do exercito. . Póde-se dizer, em vista desta dis-

posição tão clara e tão precisa, que o governo legislou ácer-
ca do recrutamento ?

Póde-se dizer que o governo deu ao ajudante-general
uma attribuição indébita, um direito que só poderia ser
conferido pelo'poder legislativo? Ha por ventura nessa dis-

posição consignada a faculdade de poder o ajudante-general
fazer proposta acerca da maneira por que se deve effectuar
o recrutamento, attribuição que ó somente privativa da ca- j
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mara dos Sr*, deputados? Por certo que não. Senhores, o
ajudante general 6 obrigado a propor ao min r.ro da guerra
o numero cie indivíduo que se precise recrutar para opre-
enchimento do exercito, porque como elle tem os dado* ne-
cessarios, eru razão de suas attribuições, ,mra siber das
baixos que têm tido lugar, das mortes que tem havido no
exercito, e por conseguinte qual a falta que existe de pra-
ças, semduvidaalgnma deve razoavelmente íicar a seu cargo
o informar ao governo a respeito do numero de indivíduos que
cumpre sejão recrutados para preenchimento da força de-
cretada.

Ha aqui alguma proposta, ? Não, senhores , ha apenas
uma informação. E essa pretensa proposta, veni ao corpo
legislativo para decretar o recrutamento'?.Não ; vai única-
mente ao ministro da guerra ; logo como legislou o governo
sobre esta matéria ?

K ainda mais ; e illustre deputado s: K: que por um de-
creto, cuja data não tenho premente, porém que se acha cm
vigor, o recrutamento se derrama pelo império, e se distri-
bue pelas províncias em certa proporção. 

Ura, se o ministro
da guerra não se achar suficientemente informado Acerca
do numero do praças que faltão para complemento da força
fixada pela lei para o exercito, poderá por ventura satisfazer
essa obrigação, e, sobretudo, poderá fazer essa distribuição

pelas províncias na proporção marcada por aquelle decre-
to ? Por certo que não.

Assim já vè o honrado membro que fez de um acto regu-
lar, eque, quando muito, não passa de um esclarecimento,
de uma informação, que, por bem do uma disposição legis-
lativa, tem de ser dada ao ministro da guerra, uma conse-

quenela do abuso de poder, e de tranbordamento, que-
realmente não existe, porque cm nada se parece com a
attribuição que é privativa da camara dos Srs. deputados,
e que tem sido sempre por ella exercida.

Sr. presidente, o honrado membro, fazendo outras muitos
considerações contra o regulamento, nunep ccnte,"tou boas
intenções ao honrado ex-ministro da guerra; e querendo
talvez íazer-lhe uma defesa, fez-lhe por certo uma accusa-
ção solemne. Disse o honrado membro que aidéa em geral
era boa. que o pensamento era nobre ; mas que não tinha
sido realisado pelo regulamento, porque o honrado ex-mi-
nistro da guerra incumbio esse trabalho a alguém.

Senhores, se o honrado ex-ministro da guerra tiulia a
intelligcncia o capacidade precisas para crear essa idéa, ijue
® honrado membro confessa nobre e grande, sem duvida
alguma teria igual intclligencia para, ainda mesmo 110 caso
de haver incumbido a alguém o desempenho delia, lendo o
regulamento escripto, conhecer que o seu pensamento não
estava realisado; e por isso parece-me que o honrado mem-
bro foi muito injusto nesta parte, quando por tal maneira

quiz suppôr e deixar entrever quo o nobre marquez de Ca-
xias contentára-se com assignar irreflectidamente, ou tal-
vez sem ler, o regulamento de que nos occupamos.

Senhores, eu estoudisposto a votar contra todos os artigos
additivos, porque entendo quo as medidas por elles propos-
tas cm nada absolutamente vão remediar qualquer mal

que a creação em si contenha, e ainda mais firme estou
neste pensamento depois que ácerca delles ouvi a opinião
do nobre ministro da guerra, parecendo-me pouco razoavel
a exigencia de que sejão approvados taes artigos, embora
haja da parte do nobre ministro a promessa, 

a asseveração
de que com um pouco mais de pratica, com um pouco mais
de experieneia, elle se achará habilitado para corrigir os
defeitos do rogulamonto....

O Sr. Bai-tista Monteiro : — Por quem ?

O Sr. Ferreira de Aguiar : — Pelo mesmo nobre mmis-
tro da guerra....

O Sr. Baptista Monteuo : — Creio que não tem autori-
sação para isso.

O Sr. Ferrem * oe Aguiar : — Entendo quo a esso res-

peito ^ão ha duvida ; nesta parte sou muito governista....
O Sr. Baptista Morteiro : — Também eu sou ; rnafi eu

não entendo assim a lei.

O Sr. Ferreira i>e Aguiar : — O que se segue daqui í

que nesta parte serei um "overnista menos iiiteíligente que
o nobre deputado....

O Sr. Baptista Monteiro : — Não apoiado.

O Sr. Ferreira de Aguiar : Sr. presidente, ha sobre

a mesa um outro artigo additivo que, além de autotuar o

5
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honrado ministro da guerra para rever desde já a tabella
dos "cncimentos da repartição do ajudante-general, espaça

por mais um anno a automação concedida ao governo para
reformar o regulamento de 31 de Janeiro do corrente anno.
Como já a camara ouvio, o Sr. ministro entende que uma
semelhante automação não é necessaria, porque elle se

julga no gozo da que foi concedida pela lei de fixação de
forças de terra até o ultimo de Junlio de 1858, sendo que,
por isso, pôde fazer as alterações que julgar precisas no
regulamento. E 

pois, sendo assim , como se quer por iorça

que o nobre ministro aceite da camara esta autorisação....

O Sr. Martíníio Campos dá um aparte.

O Sr. Ferreira de Aguiar : — Então o artigo tem um fim

que não é justamente o que se acha nelle consignado ; tal-
vez queira elle tirar a limpo alguma outra iáéa que não
seja certamente uma concessão de autorisação ao governo.
Quanto a mim não tenho duvida ácercada continuação. Tem
sido sempre estylo, tem sido sempre entendido pelo corpo
legislativo, especialmente por esta camara, sejãoquaes ha- 

j
jão sido suas cores políticas, que as autorisaç.ões não sujei- j
tas a tempo limitado, concedidas nos orçamentos e nas leis 

j
de fixação de forças de mar e terra, findão com a expiração
das mesmas leis.

Este é o pensamento constante que tem dominado em to-
das as sessões, e por isso., embora o governo já tenha usado
da autorisação que lhe conferio a lei de fixação vigente, co-
mo esta tenha sómente de expirar no ultimo de Junho de
1858, <5 claro que aquella continua, sem que por isso haja
necessidade de nova autorisação para que se possa refor-
mar ou modificar o regulamento de que nos occupamos.

(Apoiados.)
Se poiém esta tem sido sempre a maneira de entender

disposições desta ordem, se esta é também a maneira por
que o governo as entende, como nos disse o nobre ministro
da guerra em seu discurso, que ainda hoje foi publicado ;
se o honrado ministro declarou que está disposto a retocar
este regulamento, para que essa emenda que em vista disto
não pôde ter mais um íim que a justilique? Teráellaum
outro alcance que não comprehendo? Mas não; estou bem
ljnge do suppor que a sua apresentação fosse um meio em

pregado para censurar-se o nobre ex-ministro da guerra,
estou muito fora disto....

O Sr. Dantas : — A não ser o melhoramento do regu-
lamento, não lhe dou outro alcance.

O Sr. Ferreira de Aguiar:—Nem eu posso attribuirá
emenda outro fim que não soja este; mas neste caso está
reconhecido que não tem mais objecto, pois que havendo o
honrado ministro declarado que se julga autorisado para
reformar o regulamento, e que está disposto a isso, tem
cessado o fundamento da mesma emenda....

O Sr. Paes Barreto : — Declarou antes de apresentada
a emenda....

O Sr. Dím.vs : —Por consequencia a emenda só tem o 
'

alcance de recommendar ao Sr. ministro que apresse esta
reforma.

O Sr. Ferreira de Aguiar : — Mas o facto de ser apre- 1

sentada depois da declaração feita pelo honrado ministro
da guerra, deixa entrever que alguma cousa mais ella ex-

primia do que o simples desejo de reforma no regulamento...

O Sr. Martimio Campos : — Não teve outro.

O Sr. Ferreira de Aguiar :— Bem, e estou mesmo per-
suadido que os nobres signatarios da emenda são muito

justos, e reconhecem muito serviço e muitaaptidão no nobre
ex-ministro da guerra para quererem recompensa-lo com
um voto especial de censura.

U>i Sr. Deputado : — Não é.

Outro Sr . Deputado : — Todos os trabalhos de intelli-

gencia são susceptiveis de erro, de falta.

O Sr. Ferreira de Aguiar : — Aceito a declaração de que
não é este o fim ; mas apezar disto não tenho remedio senão
votar contra o artigo, não só pelas razões jii expendidas,

porém ainda porque julgo não seria muito prudente da
nossa parte ir hoje tocar parcialmente em um trabalho sys-
temático, que ainda não tem contra si os resultados da
experiencia.

Um Sr. Deputado — 0 nobre deputado já disse que elle
tinha defeitos.

JULHO DE 1857.
?

O Sr. Ferreira de Aguiar :—Não o nego, mas não qUe-
ro remediar estes defeitos com artigos desta ordem...

Um Sr. Deputado : — Queremos a revisão.

O Sr. Ferreira de Aguiar : — Já disse que não sou sus-

peito, porque se estivesse em minha mão remediar alguma
cousa que não acho muito boa, o faria ; mas não posso dei-
xar de reconhecer que para isso é indispensável o auxilio
da experiencia, porque do contrario poderíamos cahir nos
erros que de ordinário provem da precipitação.

Um Sn. Deputado : — Para muitas cousas não é preciso
a experiencia.

O Sr. Ferreira de Aguiar:—O nobre deputado seexpri-
me desta maneira, entretanto o nobre ministro da guerra,
que tem de executar o regulamento, que o está executando,
diz-nos que não convém correcções precipitadas....

O mesmo Sr. Depltado dá outro aparte.

O Sr. Ferreira de Aguiar :—Eu entendo que o nobre mi-
nistro da guerra não quer mysti ficar-nos, e acredito que
S. Ex. tem muita franqueza para dizer-nos a verdade,

quando esta nos for devida.

Um Sr. Deputado :—Disse que o regulamento precisava,
de revisão.

O Sr. Ferreira de Aguiar :—E' justamente por isto que
voto contra o artigo additivo, uma vez que a desejada revi-
são já foi afiançada pelo Sr. ministro da guerra....

Um Sr. Deputado : — O artigo já teve um grande resulta-
do, foi fazer-nos conhecera opinião de V.Ex. edoSr. minis-
tro da guerra.

O Sr. Feh&eirade Aguiar : —A minha opinião já estava
conhecida por todos, e delia nunca fiz mysterio ; acho que
o regulamento não pecca em pontos capitais, como alguns

pretendem, mas que todavia precisa de algum retoque....

OSr.Baptista Mosteiro:—E sobre os assistentes do
aj udante-general não diz nada ?

Outro Sr. Deputado : — E em províncias que têm 20, 30

praças, como o Rio de Janeiro.

O Sr. Baptista Monteiro : — E sobre o cerceamento das
attribuições dos presidentes ?

O Sr. Ferreira de Aguiar : — Sobre o cerceamento das
attribuições dos presidentes creio que não estamos de accor-
do, porque, embora eu esteja persuadido de que o regula-
mento procurou concentrar o mais possível tudo quanto diz
respeito aos negocios da guerra nas províncias , todavia não
vejo que cerceasse, como o nobre deputado entende, as attri-
buições dos presidentes.* Em que cerceou o regulamento a
attribuição mais importante que têm os presidentes de pro
vincia ácerca da disposição da força armada ? O presidente,
em virtude de alguma disposição do regulamento, está mhí-
bido de dispor da força que se achar em sua piovincia ?...

O Sr. Baptista Monteiro dá um aparte.

O Sr. Ferreira- de Aguiar : — Fallo em geral da3 pro-
vincia s; entende o nobre deputado que os presidentes onde
ha commandos de armas não têm o direito de dispor das
forças de terra? creio que o regulamento não revogou esta
attribuição....

O Sr. Baptista Monteiro : —Não sei.

O Sn. Ferreira de Aguiar: — Pois sei eu que elles con-
tinuão a ter a mesma attribuição que lhes foi conferida

pela lei de 3 de Outubro de 1834.
Os commandantes das armas não ficarão sendo outra coasa

mais do que o que d'antes erão, isto é, chefes da força mili-
tar,ma3 subordinados ao presidente da província [apoiados),
e obrigados a cumprir as suas ordens. Qual foi, portanto, a
attribuição que se tirou aos presidentes de provincia ?

O Sn. Gomes de Souza dá um aparte.

O Sr. Ferreira de Aguiar:—Ainda não alcancei que o
regulamento possa fornecer esses meios de impedir a acção
dos presidentes. O commandante das armas pôde ou não
ser suspenso pelo presidente ?

Uma voz:—Sem duvida, pôde.

O Sr. Ferreira de Aguiir Se o commandante das ar-
mas se achar em luta com o presidente, este, que é res-

ponsavel pela paz da provincia, se julgar que aquelledeve
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ser suspenso, não poderá suspende-lo? Sem duvida alguma.

Em tal caso removerá um obstáculo que se llie apresenta.

Falta-lhe attribuição, dirèito de assim praticar ? Não. Era

que, portanto, foi cerceada a autoridade do3 presidentes de

província?
Se o honrado membro se refere a esses pequenos detalhes,

se quer que para os repares de um quartel, por exemplo,

para levantar-se ou demolir-se uma parede, intervenha o

presidente com dez ou doze ofiicios, neste caso as suas attri-

buições forão cerceadas ; e por certo bem pouco perderão,

porque isto propriamente toca & economia e disciplina dos

corpos, objectos estes que devem fazer parte das attribuições

de um administrador de província.
Mas no meio de tudo isto, ainda perguntarei: não têm os

presidentes de proVincia o direito de inspeccionar, quando

quizerem, os estabelecimentos militares, os corpos, e tudo

emfim quanto disser respeito ao serviço da guerra ?

O Sr. Baptista Monteiro : — Creio que não.

O Sr. Ferreira de Aguiar : — Creio que o tom explicita-

mente em virtude da lei de 3 de Outubro de 1834.

O Sr. Baptista Monteiro : — O regulamento lh'o não

permitte.

O Sr. Ferreira de Agviar : — O regulamento não en-

tende com isso. O presidente de província continúa a ser,

como até agora, a primeira autoridade delia, a quem estão

subordinadas todas as outras, pertencendo-lhe o direito de

inspecciona-las e de suspendê-las, quando a necessidade e

a lei o aconselhem.
Por consequencia já vê o honrado membro que nada fi-

cando fóra do seu alcance, a sua autoridade não soflreu o

minimo golpe.

O Sn. V. Tavares : — Soffreu alguma cousa.

O Sr. Ferreira de Aguiar:—Não entendo assim.

O Sr. V. Tavares: — Os inspectores do exercito o que
tem com os presidentes de província?

O Sr. Ferreira de Aguiar : — Então isso è antigo, e
muito anterior ao regulamento.

Assim, jã vê a camara que não acho no regulamento esses
defeitos tão capitães que ibrão encontrados por alguns hon-
rados membros que se occupárão desta matéria. Repito ,
deixarei que o nobre ministro da guerra examine com cal-
ma esse trabalho e lhe faça as correcçães que julgar con-
veniente; porém entendo ao mesmo tempo que para isso lhe
não é Deceasnria uma autorisação que já tem o de que não

precisa. (Apoiados.)
Limito-me a estas observações, Sr. presidente. Se nada

com ella s consegui, ao menos dou-me os parabéns por ter

provocado a declaração de alguns honrados membros signa-

tarios do artigo additivo, de que o pensamento nelle contido
não envolve uma censura ao nobre ex-ministro da guerra.
(Muito bem.)

O Sr. Presidente : — Tem a palavra o Sr. Rodrigues dos

Santos.

(Movimento deattenção.)

O Sr. Rodrigues dos Santos : —• Sr. presidente, grande
parte de minhas vistas formulando o artigo additivo que está
sobre a mesa assignado por grande numero de meus honra-
dos collegas estão preenchidas. A discussão abrio-se lumi-
nosa sobre um objecto importante de alta administra-
ção.

Na ausência de questões politicas que prendão a nossa
attenção, é um trabalho util, é mesmo do nosso dever estu-
dar cuidadosamente as questões que se referem aos interes-
ses da alta administração, onde todos nós podemos concor-
rer com as nossas luzes para que a administração marche
convenientemente.

Digo que grande parte de minhas vistas estão 
preenchi-

das, porque grande numero de oradores tem manifestado a
sua convicção a respeito dessa matéria importante. Entre
elles sómente se apresenta um, que, mais por um dever

de honra, imposto por sua posição, tomou o encargodiffi-

cil....

O Sr. Paranhos : —Por minha sincera-convicção.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — de defender absolu-
tamente o regulamento da instituição de que se trata. To-
dos os que se têm pronunciado áceica da instituição deno-
minada do ajudante-general, tèm reconhecido que seme-

TOMO III.

lhante instituição, boa no fundo, adoptavel, talvez necessa-
ria em seu pensamento, não foi feliz em sua realisação

pratica.
O nobre deputado que ultimamente fallou, com a profi-

ciência com que sempre discute, julgou conveniente guarne-
cer-se com a declaração franca de que o regulamento exiga
indispensáveis reformas para salvar interesses sociaes que
elle ferio, sendo um dclles, que mereceu particular roparo.
esse apertamento do contralisação que foi por elle dsmoní-
trado existir na instituição de que se trata.

O Sr. Ferreira de Aguiar: — Pequenas attribuições.

O Sn. Rodrigues dos Santos:—Mas, senhores, estando

preenchida grande parte de minhas vistas, talvez fosse meu
dever não subir á tribuna. Mas sou levado a ella, ou antes
impellido por um conceito manifestadò na casa, que pode-
ria tornar -se desvantajoso áquelles que têm mostrado dese-

jos de promover uma reforma na repartição do aj udante-

general.
Talvez levado pela correnteza do discurso o nobre ex-mi-

nistro dos negocios estrangeiros achou que boa parte da
opposição que se levantava contra essa instituição era eivada
de personalismo.

O Sr. Paraniios •• — Já expliquei o meu pensamento; não
é generoso persistir.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — O nobre membro, ou-
vindo as reclamações de alguns membros desta casa, expli-
cou-se dizendo que não se referia á casa; mas não 6 só na
casa que tem appasecido um pronunciamento a tal respeito;
a imprensa do paiz se tem declarado unanimemente contra
o modo por que foi regulamentada a repartição do ajudante-

general. Não houve um só ergãoda opinião publica na im-

prensa que tomasse as dôres por semelhante instituição.

(Ok ! o/i!) Tenho visto todos os orgãos da imprensa com-
batê-la.

O Sr. Lima f. Silva : — No Jornal do Commercio publicou-
se uma serie de artigos defendendo-a.

O Sr. Baptista Monteiro : — Não da redacção.

O Sr. Rodrigues dos Santos: —Os artigos editoiineí das
folhas que se publicão na côrte do império do Brnzil forão
em opposição a essa instituição. Se apparecêrão também
alguns artigos communicados defendendo-a, maior foi o nu-
mero de artigos da mesma especie combatendo-a. (Apoiados.)

Fui, Sr. presidente, impellido a occupar a tribuna por
esse reparo, porque realmente pungio-me. Pungio-me, por-
quo partindo de uma pessoa tão autorisada, de algum modo

poderia consagrar alguns pequenos mexericos que tenho
ouvido no sentido de envenenar as intenções dos signatarios
do artigo additivo. Por isso, Sr. presidente, como foi C3te o

principal motivo por que pedi a palavra hoje, principiarei
por esse objecto a exposição de minhas idéas nesta
questão.

Senhores, a intenção dos signatarios do artigo additivo
não foi, nem é fazer censura pungente á administração pas-
sada. (Apoiados.) Digo-o com a franqueza e com a liberdade

(apoiados) de um deputado que não recüa ante a censura, so

j ulgar necessário ; digo-o com a franqueza e liberdade de
um deputado cuja opinião a respeito da administração pas-
sada não péde ser suspeita de hostilidade.

Senhores, o meu conceito a respeito da administração

passada é tal, que exclue o designio de lhe fazer umaoffensa

(apoiados), 
o designio de trazê-la aqui para fustiga-la.

(Apoiados.) Mais fácil me seria satisfazer a este de&igrno, se
o tivesse, quando ella oecupava as rédas do paiz, do quehoje
que não tem o poder. (Muitos apoiados, muito bem.)

Mas tal intenção não tenho, porque com toda a lealdade
declaro que_ o governo passado prestou serviços tãoemi-
nentes ao paiz (muitos apoiados) na ordem politica, que sou
levado a cerrar os olhos sobre as faltas que praticou. (Muitos
apoiados.)

O Sr. Sii.m ira Lobo : —Como funccionarios públicos
devem ser censurados em todas as épocas.

O Sr. Rodrigues dos Santos: — Manifestando estes sen-
timeutos não tenlio um empenho que importe o silencio da
minha razão. (Apoiados.) Tenho para 00111 a administração

passada as mais beneyolas recordações, porque a adminis-
tração passada fez todos os sacriticios possíveis para dar
ao paiz um parlamento livre. (Muitosapoiados.)

Uma voz. : — Acabou com o ostracismo político.

21
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O Sr. Rodrsgües dos Saltos : — Acabou, como bem diz
o r.obre deputado, com esse ostracismo, que repugnava á
couveniencia dos Brazileiros todos, que trazia em revolta os
espíritos rectos, impodia o progresso e o bem-ser nacional.

{Muitos apoiados.) íj
Portanto, quando eu declaro a administracção passada

Credora da gratidão nacional por este serviço, é impotente
o mexerico quando pretende ver no artigo additivo desejo
de piofliga-la. Composta essa administração de homens
eminentes, praticando a mais difficil das políticas no gover-
no representativo, esses homens eminentes tinhão mais do

que qualquer outros, jil não digo a possibilidade, o direito
de errar uma ou outra vez. (Apoiados.)

Asattribulações em que elles se verião entre as accusações
de uns que em cada acto viíío uma traição, e os despeitos de
outros que na demora ou omissão de factos que desejavão
vião uma decepção, essas attribulações, digo, occupavão de
tal modo o tempo eo espirito que não lhes seria possível me- '

ditarem bem sobre um ou outro objecto. (Apoiados.)
E' essa a razão,senhores, por que eu penso que este regu-

lamento, ou a instituição de que se trata, não saliio com a

perfeição que se desejava. Foi formulado cm um tempo"aboriosissimo, 
em um tempo de attribulação para o ga-

binete, e então não era possivel que a calma necessaria, o
repouso do espirito, concorressem para a perfeição que de-
veria ter um trabalho semelhante.

Como este, senhores, haverão outros actos da adminis-
tração passada que sejão susceptíveis de reparos. Eu não

penso que algum dos membros dessa administração ouse

pretender o attributo de impeccabilidade (apoiados); seria
lima pretenção que o seu bom senso repelliria. Mas se a
administração passada tinha um dever a cumprir, nòs que
aqui estamos também temos deveres a cumprir. (Apoia-
dos.) Somos representantes da nação, incumbidos de exa-
minar todas as questões que possão ter referencias com seus
interesses, e as soluções dadas.

O Sp.. Silveira Lobo : — E debellar os abusos.

O Sn. Rodrigues dos Santos: — E aquelles que pensão
que a solução dada nesta questão não foi a conveniente,
não podem furtar-se ao cumprimento do seu dever mani-
festandj sem paixão, 3em animosidade, seu pensamento,
para que a opinião educada e illustrada possa ter aquella
íorça e acção que é mister para produzir a reparação dos
damnos que são denunciados.

O Sr. Feuhakdes oi Oumu dá um apart* que não pode-
inos ouvir.

O Sr. Rodrigues dos Santos :—Accrescento com o meu
illustre collega deputado pela provincia da Bahia , que, se
a adhesão a um gabinete importa a abdicação do direito de
exame, ou eu não quero ser deputado, ou nunca serei mi-
nisterial. (Muitos apoiados.)

O Sr. Pinto de Campos :—Eu nem julgo necessário fazer
esta declaração, porque é cousa subentendida.

O Sr. Silveira Loro : — E quer-se alguma cousa mais,
quer-se solidariedade com os ministérios que se succe-
oem.

O Sr. Rodrigues dos Santos :—Meus sentimentos a res-

peito do ministério actual são conhecidos, forão já, manifes-
tados na casa ; mas entendo que nenhum dos membros deste
gabinete, nem mesmo aquelles com quem tenho a fortuna
de estar em intimidade, pretende que eu abdique o direito
dc fazer na tribuna alguns reparos sobre objectos de
administração. (Apoiados.)

Estamos em perfeita união de vistas quanto á política; os
sustentarei em tudo quanto for mister para o desempenho
desta politieja ; mas nas questões administrativas que não
eompromettem a politica, reclamo a minha liberdade.

(Apoiados
E demais, senhores, em que época estamos? Acliamo-

nos por ventura em uma época de luta e paixões, em que a
necessidade da victoiia'faz cerrar os olhos a tudo ? Estamos
por ventura na situação de partidos definidos que se gla-
diem no parlamento, que sejão representados na adminis-
tração, e para gs quaes a primeira das regras é — dos ma-
les o menor? — Não; ní>s estamos em uma época que já
está por demais definida, da qual uma das primeiras vanta-
gens é—liberdade para todos. (Apoiados.)

Descendo agora, Sr. presidente, ao exame da instituição
de que se trata, eu penso que cumpro ainda um dever con-

correndo com o tenue produeto dos meus estudos para que
a matéria fique elucidada e possa o governo conveniente-
mente examina-la e regula-la. Penso que ainda não estou
fóra dos deveres de deputado quando provocando este es-
tudo na camara, porque em toda a parte o parlamento é a
principal academia nacional, aonde se debatem as questões
nacionaes, é o principal fóco de conhecimentos especulati-
vos e práticos, e de instiucção ; e este estudo é mister que
se faça pela maneira a mais ampla, sobre uma instituição que
tanto interessa os destinos do exercito e a segurança da
nação.

O illustre deputado ex-ministro dosnegocios estrangeiros,
para desviar as arguições que se fazião á instituição, procu-rou torna-la tão pequenina, tão innocente, que as setasnão
lhe pudessem facilmente acertar. Não era a repartição do
ajudante-general com toda a sua pompa, com todo o seu es-
tadão, era sim uma pequena repartição simplesmente eco-
nomica de administração e disciplina ; e então porque sus-
peitar de um ente tão pequenino, tão inoffensivo?! Tal foi
o proposito do seu discurso; mas eu que vejo alguma cousa
<*.e mais vulto nessa instituição, sou obrigado a demonstrar
que o conceito do illustre ex-ministro dos negocios estran—
geiroo não tem apoio no regulamento pelo qual ella se rege.

Será a instituição meramente administrativa, economica
e disciplinar? Digo que não, e vou demonstra-lo.

O regulamento de 31 de Janeiro de 1857 é realmente peçatão singular em sua confecção, em sua fôrma, que talvez
essa mesma singularidade seja a causa das suspeitas e des-
contentamento que tem gerado. Principia esse regulamento
definindo a3 attribuições do ajudante-general, e parece por-
tanto que quem lesse o ait. 1° e seus paragraphos sabia
bellamente o que competia ao ajudante-general; mas quemassim pensasse enganava-se redondamente, pois que nesse
art. 1° e seus paragraphos estão definidas algumas attri-
buições que são sem duvida de economia, administração e
disciplina ; mas lá, lançadas como que por descuido, e en-
voltas^ com algum artificio da redacção, achão-se attribui-
ções importantíssimas que devião estar consignadas no
art. _ 1» e seus paragraphos. Analysemos:

. Diz o artigo 1° que compete ao ajudante-general: «Fisca-
lisar o movimento, a disciplina, o abastecimento e a admi-
nistração de todos os corpos das differentes armas do
exercito. »

Não prima pola luòideza redacção ; porquanto movimen-
to, disciplina e abastecimento são por certo objectos'que
constituem mera administração, se por administração se en-
tende aquillo que os jurisconsultos definem, isto é, a appli-
cação dosjmeios detalhados por quem tem direito proprio para
o conseguimento de um fim a que se propõe. Mas isto não
é um reparo importante.

Principia o regulamento detalhando as attribuições do
aj udante-general por estes factos comprehensivos — movi-
mento, disciplina, abastecimento, e administração dos
corpos.

Não estará aqui muita cousa comprehendida de grande
impoitancia? Por exemplo, na expressão abastecimento não
se comprehende tudo quanto diz respeito ã economia dos
corpos no sentido de torna-los aptos para o preenchimento
de seu iim ? Sem duvida. Portanto no abastecimento com-
preliende-so não só a alimentação dos soldados, como o
vestuário dos_ soldados, como o armamento dos soldados,
como as munições para que os soldados possão usar do seu
armamento. (Apoiados.) Logo o direito de fiscalisação exer-
cido pelo ajudante-general comprehende, debaixo da ex-
pressão abastecimento, a regularisação de todos os detalhes
que se referem á satisfação de todas as necessidades dos
corpos. (Apoiados.) Eis pois o ajudante-general íiscalisando
todas as repartições civis e militares que são creadas para
o abastecimento do exercito, eis o ajudante-general fiscali-
sando todos os arsenaes, examinando as qualidades e pre-
ços de todos os generos.

O Sn. Paramios :—Fiscalisa se os soldados estão bem ar-
mados e fardados; não vai ás repartições.

O Sr. Rodrigues dos Santos -Então é simplesmente um
vedor, vê e fica impassível!

O Sr. Paranhos:—Representa ao governo.

O Sr. Rodrigues dos Santos:—Perdoe^ o nobre deputado,
o que djz respeito á disciplina e economia dos corpos é da
attribuição e governo do ajudante-general. Eu lhe demons-
trarei depois que a expressão—fiscalisar— importa um ver~
dadeiro governo.
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« § 2.o Organisar, â vista de informações, etc., a escala
das promoções. > Pergunto eu á camara, em qual das ca-
tegorias — economia ou disciplina — póde-se enxcrtar
esta attribuição do ajudante-general ? A proposta para as

promoções pertence á economia dos corposPertence á
disciplina dos corpos ? Não; pertence á constituição, á orga-
nisação do3 corpos.

Já vê portanto o illustre deputado que não lia sómente
disposições, attribuições que 6e referem á economia e disci-

plina ; ha alguma cousa mais, ha attrilfuições queporten-
em á constituição, íi organisação do exercito.

Eu não quero fallar sobre a inconveniência de delegar-se
no ajudante-general esta importantíssima attribuição; o
illustre deputado e todos que sustentão o regulamento, sa-
bem bellami-nte qual áa somma da poder que resulta em
favor daquelle que é incumbido da organisação da promo-
ção (apioados); é uma influencia poderosíssima , talvez a
primeira do exercito (apoiados) ; quem tem o direito, quem
tem a missão de defender os direitos alheios, de favorecer
ou de prejudicar, tem a maxima influencia no exercito.

{Apoiados.) Eu pend&va antes para o systema que foi condem-
nado, isto é, as commissões de promoções compostas de ge-
neraes reformados; homens de uma posição elevada, de uma
independencia assegurada por essa mesma posição, de co-
nhecimeiitos especiaes superioies,tinhão todas as habilitações
necessarias para bem manejar os importantes direitos do
exercito compromettidos em uma promoção (apoiados);
pelo menos tinhão habilitações muito superiores ás que se
reúnem em um só indivíduo. (Apoiado!.)Notai ainda, senho-
res, que esta commissão era sempre innocente ; sua in-
fiuencia sobre o exercito nunca podei ia ser nociva, porque
repartida entre diversos indivíduos que não tinhão nem

podião ter pretenções, cila podia sómente ser benefica,
nunca perigosa; ao contrario concentrado-sé o direito de
regular ou de preparar as promoções nas mão3 de um único

general eflectivo, este general vem a ser a primeira inílueD-
cia do exercito. (Apoiados.)

Um Sr. Deputado : — Quem regula as promoções é a lei.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Sim; mas estou censu-
rando a instituição.

O mesmo direi a respeito da proposta para a nomeação
<los alferes-nlumnos. Esta attribuição' acha-se sujeita ás
mesmas observações que acabo do expôr a respeito da attri-
buição de intervir na promoção geral do exercito.

O urt. 7», senhores, é o mais ferino argumento que posso
empregar para destruir o conceito que se que restabelecer da
que é uma instituição meramente economica e disciplinar ;
no art. 7» vejo o seguinte: < O ajudante-generalé a primeira
autoridade do exercito (por ora não faço reparo sobre esta
expressão, continúo), e como tal executor (de quem ?) das
ordens do ministro e secretario do estado dos negocios da
guerra, tendentes á organisação, disciplina, e administração
do mesmo exercito. > Logo não 6 uma instituição meramente
destinada á administração economica e disciplinar, 6 uma
instituição que tem por iim intervir, representar ao minis-
tro, ser o braço do ministro na organisação do exercito.

Cm Sr. Deputado : — Executando as ordens do ministro.

O Sn. Rodrigues dos Sa.mos :— Seria bom que elle ainda
cm cima mandasse sobre a organisação do exercito. Não en-
tro entretanto nesta questão, sómente apresento o artigo do
regulamento, e desejava que V. Ex. me dissesse se o queaqui se diz é relativo simplesmente á administração econo-
aaica e disciplinar.

O art. 12 estabelece um principio que está muito fóra do
quadro estabelecido pelo nobre deputado:

# 
* Ao ajudante-general compete ver toda a corresponden-

cia ofíicial militar que deve subir á presença do ministro e
secretario de estado dos negocios da guerra; ella será diri-
gida ao ajudante-general, para este fazer chegar ao conhe-
cimento ao mesmo ministro com informação sua. »

Conseguintemente todas as commuicaçõos que, de qual-
quer parte do império, tiverem de chegar ás mãos do mi-
nístroda guerra, versando sobre objectos militares, hão de
passar pela repartição do ajudante-general, para que infor-
me a respeito. Dirão que é assim que se centralisa; direi
que assim è ; mas será esta centralisação conveniente parao próprio governo, para a administração ? E' o que é licita
duvidar; e senão, uma simples consideração vai demonstrar
que inconvenientes 

gravíssimos podem resultar desta cen-
iralisação tão cxc«ssiva e ferrenha, em tirtnde da qual nada

se pódo representar ao governo imperial sobro objectos mi-
litares que não passe pelo conhecimento do njudante-ge-
neral.

Supponlia a casa que o presidente de uma província exe-
cutando a política do governo, depositário de seus segredos,
de sua confidencia sobre os homens e sobre as cousas, não
julga conveniente que este ouaqu°>lle ofíicial esteja ém tal
commissão, em tal serviço, ou julga necessário fazer uma
apreciação do procedimento desse militar em relação á po-
litica do paiz? Elle tem de dirigir-se, porque 6 objecto mili-
tar, ao ministro da guerra por intermédio do ajudante ge-
neral; o ajudante-general tem de informar so i bom ou máo
o parecer do presidente da província, o desde logo está aven-
tado o segredo das confidencias entre o delegado do govferno
e o ministério, eis o delegado do governo em hesitação sem
poder declarar-se com liber ade, porque tem certeza do que
suas confidencias têm dc passar por uma repartição que não
6 a do proprio ministro.

U.« Sr. Deputado : — 0 presidente escreve cartas ao mi-
nistro e nellas diz esses segredos.

0 Sr. Rodrigues dos Santos : — Não sei como no systema
representativo, em que os motivos do procedimento'do go-
verno devem ser mais cedo ou mais tarde publicadas, se
possão provocar medidas importantes em política fundan-
do-se unicamente em cartas particulares, não officiaes.

U.h Sr. Deputado : —Cartas 
particulares confidenciaes.

O Sr. Rodrigues dos Santos : —ilas são ou não essas
cartas sobre objectos militares ? Sem duvida que são ; logo
em virtude do art. 12 tem de passar pelas mãos do ajudante-
general....

Um. Sr. Deputado : — Não, senhor, não são ofíiciaes, s^o
confidenciaes.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Então, ee haessadis-
tincçâo, cumpre accrescentar em additamanto— salvo as
communicações confidenciae3.

O Sr. Cruz Machado : — Está entendido ; as communi-
cações confidenciaes dos presidentes não têm nada com o
ajudante-general.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — O que são communica-
ções confidenciaes?...

OSn. CruzMachado : — Mesmo as não confidenciaes dos
presidentes não tem nada com o ajudante-general.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Se fica fóra desta regra
toda a correspondência reservada entre o presidente da pro-
vincia e o ministro, nos negocios mais importantes da ad-
ministração militar, o ajudante-general não intervem....

Um Sr. Deputado : — Intervem, deve intervir.

O Sr. Cruz Machado : — Pôde intervir se o ministro o
mandar ouvir, mas não será intermediário obrigado entre o
presidente e o ministério.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Mas aqui está escripto
que toda a correspondência ofíicial militar paseará pelo «ra.
dante-general.

O Sr. Cruz Machado:—Não se inclue a,dos presidentesdas provincias.

0 Sr. Rodrigues dos Sa.ntos: — Pois o presidente da
província não i em algumas o commandante das armas não
é a primeira autoridade da província, não <5 quem disnõe da
força publica?.... 1

O Sr. Cruz Machado: — Ao menos não entendo assim
esse artigo.

9 Sr. Rodrigues dos Santos : — Bem; estimo ouvir esta
opmiao a um Sr. ex-presidente de província.

No art. 13 encontro outra attribuição que desejava que
o meuillustre collega pudesse collocar entre as de mera
administração e disciplina : « Ao ajudante-general compete
pòr o cumpra-se nas patentes de todos os ofíiciaes do exer-
cito, tanto da 1" e 2a classe, como reformados. » Será esta
attribuição disciplinar? Será isto de mera economia?...

.Um 
Sr. Deputado: —Oscommandantes das armas fa-

ziãe isto.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Nas provincias onde
havia commandante das armas, como estava repartida a au-
torídade, consta-me oue oe commandanteB da» armas pu-
nhão o cumpra-se; mas naquellas provincias onde não bà-
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via commando de armas, quem punha o cumpra-se era o

presidente....

Um Sr. Deputado:—Agoraéo ajudante-general.

O Sr. Eoduigufs dos Santos:—Logo é o ajudant ;-gene-

ral um concurrente indispensável para que as patentes dos

officiaes do exercito possuo produzir o seu efleito. 
">

Um Sr. Deputado : —Isto não é novo.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Quid inde? Não é novo a
respeito dos commandantes das armas, mas é novo a res-

peito do ajudante-general.
As sentenças em ultima instancia proferidas pelo conse-

llio supremo militar não podem transitar, nein serem execu-
tadas, sem o cumpra-se do ajudante-general (é o que está es-

cripto no art. 13).Por venturaéisto administraçãoeconomica
oudisciplinar? Note a camara que o artigo teve o cuidadode

mandar que os processos viessem por intermédio do aju-
dante-general, e não por intermediõ da presidencia, que pôde
ter motivos particulares, motivos políticos^para manifestar

íio governo algumas considerações a respeito desses proces-
sos; quer-se agora despojar a presidenciada possibilidade de

entender -se com o governo sobre os interesses políticos ligados

ao facto em que pôde estar compromettido um militar ; por
isso determina-se que os processos venhão directamente

pela repartição do aj udante-general, e sej ão remettidos do
mesmo modo; tenhão simplesmente o cumpra-se do
mesmo ajudante-general, de sorte que um militar condem-
nado, por exemplo, á pena capital, e a respeito do qual o

governo pudesse ter vistas quaesquer, pôde, quando o go-
verno acordar, estar executado, porque não sabe quando
foi dada a sentença; o cumpra-se é posto pelo ajudante-

general, e só elle ordena a execução! (Apoiados.)
Invertendo a hypothese, pôde uma sentença, que cumj

priria executar-se com celeridade, ser demorada, porque a
remessa pela secretaria do ajudante-general e seus agentes

púde-se fazer com lentidão. Será isto mera administração
economica e disciplinar ?

O art. 14 torna o ajudante-general e seus assistentes
competentes para conhecerem da idoneidade e identidade
das praças que quizerem ser cadetes ; serã isto também
economico e disciplinar? A declaração de cadetes tem muito
alcance, porque envolve o reconhecimento e declaração de
um direito, que entretanto fica dependente só do ajudante-

general.
Os presidentes de provincia anteriormente tinhão attri-

buições, como delegados do governo imperial, de declaiar
as decisões do conselho de direcção. Essa attribuição lhes
foi tirada passando para um mero capitão, como pôde ser o
assistente do ajudante-general. 03 presidentes nomeavão os
membros desse conselho e dos de investigação, de disciplina
e de guerra; esta nomeação tem de ser agorafeita pelo assis-
tinte, que, como disse, pôde ser um capitão e tem de nomear
majores e tenente-coroneis, e officiaes de patentes superio-
res, conforme a graduação dos que fizerem objecto da in-
vestigação ou 

julgamento. Será um bello achado em favor
da economia disciplinar da administração do exercito ? E'
uma inversão na jerarcliia militar; e estabelece-se com o

pretexto de melhorar a disciplina / E' uma attribuição de
alcance politicc muitas vezes, e entrega-se a uma autorida-
de meramente militar, de ordem inferior I

No art. 33, Sr. presidente, encontro outra attribuição
importantissima, e de tal natureza, que não vejo meio de
ser satisfactoriamente defendida. Duvido mesmo que, pro-
vocado o debate, 'a reflexão dos que se interessarem pelo
bem-ser do Estado deixe de reclamar immediata e prompta
reforma.

Determina-se que toda a correspondência dos generaes
commandantes de corpos do exercito em operações seja di-
rígida ao ministério da guerra por intermediõ do ajudante

general: « ex<-epto a que versar sobre planos de campanha,
e circumstancias peculiares das operações da guerra. »

Portanto exclue unicamente da dependencia da reparti-

ção do ajudante-general, nas suas communicações do ge-
neral em chefe do exercito em operações, o que toca a ]5a-
1105 de campanhas e circumstancias peculiares das opera-

ções; tudo o mais tem de passar pelas mãos do ajudante-

general.
Entre outras cousas, ha ahi uma importantissima : a al-

teração do pessoal. Esta expressão comprehende os com-
mandos das diversas divisões do exercito, e os commandos
dos diversos corpos. Pergunto : um general em chefe de um

exercito em operações não tem em sua missão uma parte
política de summa gravidade ? Sem duvida. E essa parte po-
litica não reclama muitas vezes mudanças no pessoal do
exercito ? Sem duvida; ninguém o negará. Entretanto essa

parte política das funeções do general está sujeita, em
todos os casos, ao conhecimento da lepartição do ajudante-

general. Não pôde dizer ao governo : < Não tenho confiança
em tal general ou em tal official; é mister que seja substi-
tuido por este ou por aquelle, que merece a minha confian-

ça; > porque a sua confidencia terá de passar pela repartição
do ajudante-general, ficando elle sujeito a todos os compro-
mettimentos, e a ver devassados segredos que o bem publico
exigia que fossem invioláveis ; e até ha risco de aggrava-
rem-se males'que o general desejasse remediar.

Ora isto é de mais ! Nem o general em chefe de um
exercito em operações, achando-se em uma situação tão
excepcional, tão delicada, pôde obter o privilegio de isenção

para senão communicar por intermediõ da repartição do
ajudante-general!

O art. 31 estabelece que nenhuma licença será dada, seja

qual for o motivo, aos officiaos e praças do exercito, senão
pelo ministro da guerra, por intermediõ do ajudante-ge-
neral ; e conserva para os presidentes de provincia a mes-
quinlia attribuição de dar licenças ató tres mezes, pelo mo-
tivo único de moléstia, e depois de inspeccionado pela junta
de saúde, e declarado enfermo o official que a solicita.

A primeira parte deste artigo é um luxo de centralisação,
inconveniente e deplorável, como observou o meu nobre ami-

go deputado por Pernambuco ; está pois condemnada até

pelos que defendem o regulamento que discutimos; por isso
deixarei a âisposição geral e tratarei da excepção. Conside-
ra-se o regulamento como destinado a organisar uma re-

partição de administração economica e disciplinar; mas
nelle estabelece-se como única attribuição dos governos
provinciaes em matéria de licenças uma excepção, que se
tornará em extremo vexatória.

Em virtude delia um official, uma praça do exercito nas

províncias não pôde obter uma licença senão allegando que
se acha enfermo, senão obtendo uma declaração da inspec-

ção de saúde em confirmação de sua allegação.
Mas, senhores, por ventura os militares estão fóra da lei

commum, ao ponto de não terem outras necessidades além
das que provêm de moléstia? (Apoiados.) Não tem família,
não são membros da grande familia brazileira ? Não tem
interesses que reclamem sua ausência por dias tão império-
samente, além dos interesses de sua saúde? O regulamento
entende que não; entende que o militar, quando não estiver
doente, náo pôde acudir ás necessidades de eua familia, de

que esteja apartado, de seus negocios compromettidos, ob-
tendo uma licença do governo da provincia em que serve,
com a presteza necessaria para que possa aproveitar-lhe.

Dir-se-ha : ha um recurso muito fácil, diga que está
doente. Mas responde um dos meus nobres collegas: « E a
inspeeção ? > Poderáõ replicar : corrompa o medioo, expo-
nlia-lhe a sua necessidade, e assim obterá a licença dese-

jada.
Assim, pois,Ao único recurso ó a depravação, a immora-

lidade no soldado, a degradação de seu caracter, obrigando-o

a mentir, a provocar paixões más para que possa satisfazer
a necessidades imperiosas.

Que males resultavão da antiga legislação, quando os

presidentes de provincia davão licença até 3 mezes, com
meio soldo, deixando ao official o direito de reclamar

perante o ministro o outro meio soldo, se tivesse razões va-
liosas para isso? Assim estavão salvos os direitos do militar,

e satisfeitos os interesses do governo. Para que, pois, tornar

dependente de recurso á corte o militar residente nas pro-
vincias para obter uma licença ? E' luxo de centralisação e

arbitrio ; é uma disposição vexatória. [Apoiados.)
Passagens e baixas é o objecto do art. 35 ; o ajudante

general é o único competente para mandar dar baixa ás

praças do exercito ; não 6 mais o Sr. ministro da guerra.
Diz o regulamento : « E' da privativa attribuiçao do aju-

dante-general a transferencia dos militares de uns para
outros corpos do exercito ; e a concessão de baixas por es-

cusa legal, incapacidade pbysica e conclusão do tempo do

serviço.»
Não é pois o Sr. ministro da guerra quem tem de fazer

justiça áquelles Brazileiros que tiverem sido immerecida-

mente recrutados, nem quem deve mandar que^ tenhão

baixa os que se acharem physicamente impossibilitados,
nem que se cumpra o estatuído nos contractos estando com-
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pleto o tempo do serviço ; tudo isto é da attribuição do aju-

dante- general.
Será isto conveniente, senhores? Qual a razão poraue

não pertencera, como d antes, ao Sr. ministro da gueri-a o

governo deste importante ramo da administração militar?

Que perigo resultava dalii para a tão querida centralisação,

para a harmonia, symetria e outras vantagens que se procu-
rárão por meio desta instituição?

Por outro lado, lembremo-nos que ha poucos dias um

nobre deputado por Mato-Grosso declarou que. se se man-

dasse dar baixa a todos os soldados que têm cumprido seu

tempo, a força existente naquella provincia ficaria reduzida

a muito pouca gente, porque quasi todas as praças têm aca-
bado o seu tempo.

Entretanto nós hoje com relações muito complicadas,
muito importantes naquella fronteira, estamos expostos a

que o ministro, quando quizer operar um movimento, se
ache sem soldados, porque o ministro não sabe se se derão

baixas ; quem manda é o ajudante general, e não o minis-

tro. E isso que se dá na provincia de Mato-Grosso pôde
dar-se em muitos outros lugares, e o governo ser sorpren-
dido muitas vezes pela deliciencia dos meios de noção re-

sultante do exercido desta attribuição privativa do aju-

dante-general. (Apoiados.)
O mesmo direi a respeito das passagens. Não é cousa

sem importancia, senhores, ordenar as passagens de uns

para outros corpos do exercito, de amas para outras pro-
vincias. Consideradas em relação aos interesses economico

e político dopaiz, eu entendo que estas passagens são objec-

to importante. Ss acaso se quizer fazer abuso da attribui-

ção, o abuso é faeilimo , podem-se compor corpos á vonta-

de, póde-se alterar de dia em dia a organisação dos corpos,

e póde-se conseguir com este trabalho, muito lento embora,

porém' seguido, resultados magnificos. (Apoiados.) Não é,

pois, capricho ou susceptibilidade estar insistindo sobre

o alcance do exercício desta attribuição. Um individuo ha-

bil. que tenha uma certa permanencia no exercício do em-

jtrego de ajudante-general, pôde com esta faculdade pro-
duzir uma grave alteração na organisação do exercito.

(Apoiados.)
Uma voz :—Isto é evidente.

O Sr. Rodrigut.s nos Santos :—Além da importancia que
tem esta disposição em relação á administração militar <¦ in-

teresses políticos ligados a ella, ainda en vejo que esta attri-
buiyão de conceder as passagens tem também uma relação
muito intima com os interesses financeiros do Estado.

A camara sabe que as passagens iniportao despeza para
o Estado. Os militares que vão de umas para outras pro-
vincias, principalmente as praças depret, são transportados
á custa do thesouro. Entretanto não é o ministro, que tem

conhecimento das forças do seu budget, das necessidades a

que cumpre prover, quem ordena esta despeza; é o ajudante-

general quem impõe ao ministro a despeza que deve pesar
no seu orçamento. Tantas serão as passagens que a verba

destinada para ellas se ache esgotada no dia em que o mi-

nistro quizer fazer transportar tropas para serviços os mais

importantes.
Poderia, Sr. presidente, considerar outras disposições do

regulamento no mesmo intuito de demonstrar que tem o
ajudante-general attribuições muito mais importantes do

que a mera administração economica e disciplinar do exer-
cito , mas penso que aquillo que acabo de expor é de sobra.
Está demonstrado que as attribuições do ajudante-general
não entendem simplesmente com a administração economi-
ca e disciplinar, entendem com cousa3 muito mais impor-
tautes, jogão com interesses políticos muito elevados, jogão

, com a organisação do exercito, jogão com a constituição do
mesmo exercito. E este pensamento, senhores, escapou aos
autores do regulamento; escapou quando no art. 7°elles

declarão que o ajudante-general 6 a primeira autoridade do
exercito.

Em verdade, depois do que acabo de expôr sobre as attri-
buições importantes do ajudante-general ninguém dirá que
esta entidade não è a primeira autoridade do exercito; em-
bora sejaelle o immediato executor das orden do Sr. minis-

tro da guerra. O Sr. ministro da guerra será o que quizer
na categoria das autoridades militares; mas a primeira auto-
ridade do exercito é o ajudante general. (Apoiados ) Haverá
embora o absurdo de ter maior poder aquelle que está em bai-
xo na ordem jerarchica; mas emlim é isto o ques se v8 no
regulamento ; aquelle que è o immediato executor das or-
dons do ministro da guerra è a primeirn. autoridade do exer-

cito ! O que fica provado, e è uma verdade incontestável, é
que em quasi tudo intervem o ajudante-general; o em muita
cousa obra elle só, sem intervenção e sciencia do ministro !
(Apoiados.)

O Sr. Sérgio de Macedo:—Mas pôde ser demittidopolo
ministro da guerra.

O Sr. Rodrigues dos Santos: —Eu 
quero conceder ao

nobre deputado que me interrompe a vantagem de procla-
mar-se seguro pela faculdade de demissão do ajudanto-ge-
neral, primeira autoridade do exercito; mas eu tenho outras
idéas a respeito dá nossa organisação militar. Entendo que
a primeira autoridade do exercito no Brazil é, e deve ser
sempre o poder executivo (apoiados); ó o imperador e seus
ministros no exercicio de suas attribuições constitucionaes

(apoiados); enãodesejoque ha ia alguém quesedenomine pri-
meira autoridade do exercito. (Apoiados.) E uma excrescencia

que não conheço, e que cs interesses do Estado devem sem-

pre desconhecer. (Apoiadas.)

O Sn. Pa*turnos:—Entretanto o commandnnte das armas
era a primeira autoridade militar.

O Sr. Rodrigues dos Santos:—Era a primeira autoridade
militar, e não a primeira autoridade do exercito: a diffe-
rença é muito grande. (Apoiad s.) A ptimeira autoridade
militar da côrtc governava todas as forças existentes na
corte; mas ji primeira autoridade do exercito governa todo
o exercito disseminado pelo império. (Apoiados.)

O Sr. Parainhos •. — Entretanto chamava-se primeira
autoridade militar o com mandante das armas.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Eu não digo que a-
expressão seja adequada, o que digo é que a annlyse que
acabo de fazer das importantes attribuições do ajudante-

general, que não se eomprehendem na administração eco-
nomica e disciplinar, legitimão de algum modo esta expres-
3ão, que os senhores denominão inconveniente, que se en-
contra no artigo 7o, em virtude da qual o ajudunte-gene-
ral 6 a primeira autoridade do\;xercito.

E tanto é, senhores, a primeira autoridade do exercito,
que eu duvido que o poder executivo com todo o seu presti-
gio, com todos os seus meios de acção, corn todas as cir-
cumstancias pessoaes do sua composição, possa lutar van-
tajosamente com esta autoridade quando cila tenda a con-
trariar seus desígnios.

O Sr. Sir.oio df. Mvi mo : — 1'òde ser demittida pelo
governo.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — O nobre deputado está
sempre a tranquillisar-me com essa sua declaração. Sei bem

que o ajudante-general pôde ser demittido immediatamen-
te pelo governo ; mas se 110 dia em que o ministro da guer-
ra quizer assignar o decreto dessa demissão acliar-se com
as mãos atadas ?

O Sr. Sérgio de Macedo : — Porque ?

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Não é possivel?
O Sr. Sérgio de Macedo : — Não admitto.

O Sr. Rodrigues dos Santos :—O nobre deputado não
ndmitte, por sua bondade ; e se se refere a considerações da
actualidade, eu o acompanho plenamente, porque reconhe-

ço a fidelidade, a lealdade e honradez do digno general que
exerce estas funeções. (Apoiados.) Mas o (joverno engana-sc
muitas vezes, e a traição reveste se de mil fôrmas para au-
xiliar o engano. (Apoiados.)

O Sr. Paraniios : — Este perigo só appareceu com a
creação do ajudante-general.

O Sr. Rodrigues dos Santos: — Se houver mais alguma
outra autoridade que offereça igual perigo, e o nobre depu-
tado está melhor informado do que eu para explicar-nos ,
conte que serei tão franco, tão excessivo em esforços,, como

talvez lhe pareça agora, para mostrar os seus inconveniente?.
Vou terminar, senhores, eom uma ultima serie de obaer-

vações. Eu disse em aparte que o regulamento que consti-

tuio a repartição do ajudante-general do exercito tinha in-

fringiáo diversa? leis do paiz. Já não quero oecupar-me de

cotejar o regulamento com a própria lei que autorisou a
creação da repartição, está por demais debatida esta ques-
tão; muito boas razões foruo apresentadas para demonstrar

que 
a autorisação foi excedida ; mas vou mostrar algumas

das disposições do regulamento que offendem de frente a le-
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gislação estabelecida no paiz, e que em meu conceito o go-
verno não estava autorisado a revogar.

Senhores, a declaração dos cadetes no nosso exercito era
rodeadn de solemnidactes iguaes á importancia deste facto.
O s senhores ávaliuo perfeitamente quanto ó importante a
declaração de um cadete; e facto tão importante quanto é
sempre importante a concessão de um privilegio, e de um

privilegio pessoal. Sem fazer menção de muitos alvarás, de

muitas provisões que tratarão de regular e-ta matéria, ob-

se.-varei que o alvará de Novembro de 1757 e o decreto de

1809 tinhão determinado que os com mandantes de armas,
ou os presidentes nas províncias em que não houvessem
¦comitoando de armas, nomeassem os conselhos de direcção;

por quem são nomeados boje esses conselhos? Pelos assis-
tentes do ajudan te-general. E notai, senhores, que esses
assistentes podem sahir da classe dos capitães, e os con-
selhos de direcção hão de ser sempre presididos por um offi-
c;al superior; do que se segue que é um official de patente
inferior quern noniêa um superior para esse serviço! Isto

será disciplina, será economia, será o que quizerem; mas

é ?emp:*e uma irregularidade. (Apoiados.)
Depois era o commandante das armas ou o presidente da

província quem declarava se o indivíduo estava ou não nas

condições de ser cadete; agora é o assistente do ajudante-

general quem faz esta declaração.

O Sn. Lima e Silva: — O conselho é quem de«lara os
cadetes.

O Sr. Rodrigues dos Santos:—O assistente do ajudan-

te-general não pôde divergir do conselho ?

O Sr. Lima e Silva : — Pôde.

O Sr. Rodrigies DOS Santos : — Então não é attribui-

ção do conselho, e sim do ajudante-general ou seu assis-

te, e antes dos presidente de província.
A lei de 3 de Outubro de 1834 determina positivamente

que os presidentes de provincia são competentes para dar li-

cença até 3 mezes a todos os empregados ; mas o que fax o
regulamento 

'? 
faz o que acabastes de ouvir, cassou esta

attribuição dos presidentes de provincia; não limitou o tem-

po da licença, mas exigio que sejãodadascom a intervenção

do ajudan te-general ou assistentes, remettendo o requeri-
mento para o governo central. Não pôde mais o presidente
da provincia, mas só o governo central, por intermédio do

ajudante-general, dar licença por 3 mezes; e não pôde dar o

governo provincial por motivo» legítimos quaesquer, é só por
moléstia. Assim a lei de 3 de Outubro de 1831 está revoga-

da nesta parte.
Até o presente era uma das attribuições dos presidentes

de provincia lançar mão dos empregados geraes para al-

gum serviço provincial, conforme a aptidão que encontra-

vão ou a necessidade que tinhão no momento. Assim, um

official de engenheiros que estivesse em uma provincia em

serviço militar podia ser empregado pelo presidente para o

exame de uma obra de interesse provincial, ou mesmo de

interesso geral; podia, não só ser empregado nisto, como

ser occupado em uma commissão perfeitamente militar,

não scientifica; hoje, pelo regulamento, esta attribuição

cessou, porque muito expressamente proliibio o emprego

dos officioes senão naquillo que fôr de sua especialidade, e é

muito recommendado aos assistentes do ajudante-generàl

que tenhão to ia a solicitude para que nenhum official soj a

distraindo do serviço próprio da sua profissão. Quantas colli-

gações não ha de fazer nascer esta disposição do regulamen-
to ? Quantas vezes não terá o presidente necessidade de um

homem de sua confiança que exista na provincia por qual-

quer motivo, para acudir a um mçtim, para aplacar uma

desordem em certo lugar,para prestar este ou outro servi-

ço? Entretanto o presidente se acha de mães atadas, porque
]he é vedado pelo regulamento empregar, por exemplo,

aro official de engenheiros para ir commandar uma força,

acalmar uma desordem ; lhe é vedado empregar um of-

ficial de artilharia para este fim, porque não é o exercicio
•de sua especialidade. Igualmente forão os presidentes exau-

tarados da attribuição de porem os cumpra-se nas patentes
e sentenças militares ; e isso pôde ser feito Bem conheci-

mento seu por um simples capitão assistente do ajudante-

general; é isto legal ?

Está pois demonstrada a outra proposição que me pro-

puz demonstrar, istoé, que o regulamento infringio a le-

gislação do paiz...

TJm Sr. Deputado : — Repetio o que já existia.

O Sr. Rodrigues dos Santos :—Não; em matéria de at-
tribuições cuido que alterou profundamente...

O mesmo Sr. Deputado : — NãO; mandou que se fizesse

por intermedio do íijudante-general.

O Sr. Rodrigues dos Santos: — Pois os presidentes de

província, por exemplo, em relação ás licenças não ficarão

prohibidos de as dar?...

O Sr. Sérgio de Macedo : — Nesta parte sim.

O Sr. Rodrigues dos Santos:—Logo, basta este ponto
único, se ou+ros não existissem, para demonstrar que o re-

gulamento infringio a lei; neste tenho o piazer de obterão
apoio do nobre deputado, em outros procurarei outro apoio

para reforçar a minha argumentação.
Vou concluir, meus senhores, repetindo o que disse em

principio ; estendi-me mais do que dosejava,1 do que as ne-
cessidades da discussão reclamarão, mas fiz isto simples-
mente pnra dar a medida da sinceridade de minha comic-

'ção 
quando me pronunciei, não contra a instituição, mas

contra o regulamento que a creou. Esta sinceridade podia
ser posta em duvida, «iu talvez que pudesse ser compromet-
tida por quem tivesse algum interesse em desvirtuar ou en-
venenar minhas intenções e as dos illustres collegas que as-
signárão o artigo additivo; mas creio que depois dos ar-

gurnentos que acabo de exprmder para demonstrar que a
instituição tal qual foi desenvolvida não é aquillo que diz
o'Sr. ministro dos negocios estrangeiros ; creio, digo, que
serei absolvido das minhas repugnancias em sustenta-la ;
serei julgado sinceroe de boa fé quando propugno pela sua

modificação.
E agora é occasião de dizer que, apresentando o artigo

additivo que mereceu o apoio de muitos collegas meus,

o meu principal fim era provocar a discussão, proporcionar
o pronunciamento da camara para a illustração do governo
e do paiz, para que o governo, mesmo quando (juizesse
tentar algum a alteração no regulamento e achasse resistencia

em interesses particulares solidamente radicados, pudesse
argumentar com a opinião da camara dos deputados ç
apoiar-se nella para vencer quaesquer resistências. (Apoia-
dos.) Isto tenho conseguido, porque a demonstração da opi-

nião da camara dos deputados não pôde ser mais satÍ3facto-

ria; aquelles mesmos,á excepção de um, que tomárão a peito
a defesa do regulamento, principiárão reconhecendo que elle
era defeituoso, que tinha exagerado o principio da cen-
tralisação....

O Sr. Silveira Lobo: —Acabárão declarando quepre-
cisa de correcçâo.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Ora, que mais quero eu
dos nobres deputados que defendem o regulamento ? EUes

querem a correcçâo, eu também a quero ; a differença está

em que elles formulárão verbalmente o seu designio, e eu o
escrevi....

O Sr. Paranüos : — Eu apenas quero retoque, eV. Ex.
condemna tudo ; não ha uma só disposição que V. Ex. dis-

sesse que era boa.

O Sr. Rodrigues dos Santos :—Não me encarreguei do

panegyrico, isto fica rara V. Ex. (rito); eu como deputado

tomei por missão expôr a razão da minha convicção sobre a
necessidade da reforma, e para demonstrar isto não preciso
fazer patentes as bellezas da obra

O Sr. Paranhos dá ainda um aparte.

O Sr. Rodrigues dos Santos :—Já disse que serve muito
bem para aquillo que foi destinado, mas quando seja con-
venientemente desenvolvido; o desenvolvimento que se lhe
deu no regulamento não 6 conveniente ; eis aqui o meu

pensamento.
Não disputo ao ministério o desejo de querer centralisar

a administração economica do exercito, dou-llie para isto

todos os meios ; mas parece que tenho direito a desejar que
isto se faça o mais perfeitamente possível; julgo que tenho

também o direito de desejar que com e3se pretexto não se
cree uma entidade que é perigosa no nosso exercito (apoia-
dos); que não se lhe dè attribuições que não são necessárias

para a administração economica e disciplinar. A nossa
íiissidencia está pois bem clara. O iüustre ex-ministro dos
negocios estrangeiros sustenta em todos os pontes e vir-

guias o regulamento....

O Sr. Paranhos dá um aparte.

O S*. Rodrikies dos Santos : — Bem, então consegui
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mais um triumpho ; estava em perfeita illusão, pensava que
o nobre ex-ministro tinha declarado que o regulamento era

muito bom, que erílo injustas todas as accusações ; mas

agora fica claro que eu estava jlludido, por isso recebo e ap-

plaudo cordialmente a declaração que acaba de fpzer S. Lx.

. de que o regulamento precisa de correcçao/ nem mais do

que isto desejo eu....

O Sn. Silveira Lobo : — Precisa-se não gastar tanto di-

nlieiro assim superfluamente.

O Sr. Rodrigues dos Saxtos :—A^ora depois distOj se-

nhores, nada mais me resta a fazer. Se acaso ainda apèzar

de minhas declarações tão explicitas, tão francas, de que o

artigo additivo não foi formulado com o designio do offensa

ao ministério passado ; se acaso, apezar da cLeclaraçãodos

motivos que me leváxão a apresenta-lo, elle pôde servir de

algum estorvo á administrarão actual, eu, pelo que me diz

respeito, não pelos outros signatarios, porque não posso
dispôr da vontade delles, pelo que me diz respeito o entrego

á disposição dos nobres ex-minutros e do governo actual.

Sc os nobres ex-ministros julgão que se pôde tirar

uma illação desfavorável, ou quo da votação deste ar-

tigo pôde resultar a convicção de que lhes foi feita urna of-

fensa, cu o retiro. Se o governo actual pensa que elle

está habilitado, perfeitamente habilitado para fazer qual-

quer reforma uo regulamento, se elle a quer fazer, e julga

que este artigo pôde estorva-lo por qualquer modo, eu ainda

o retiro; não quero ir contra os meus sentimentos, oífen-

dendo aquelles a quem desejaria ser sempre agradável; ir

contra as conveniências da actualidade, creando embaraços

ao goyerno que lealmente apoio. (Muito bem, muito bem. O

orador é felicitado por seus amigos.) i

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

tâcsssío cm 4 tle «lulHio.

PRESIDEIMCIA DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY.

Stisnur.io. — Expediente. — Carestia de generos alimentícios.
Discurso do Sr. Brandão. — Denuncia contra o eoc-ministro
da justiça. — Colonia de- S. Leopoldo. —Carne fresca. —

Código do commercio. — Ordem do dia. — Loterias. Discur-
so do Sr. Brandão. — Fixação das forças de terra. Additi-
vos. Discursos dos Srs. ministro da guerra, e Paranhos.

A's 11 horas da manhãa, feita a chamada, e achando-se

presentes os Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto, Pe-

reira Pinto, Salathiel, Luiz Carlos, Fernandes Vieira, Cer-

queira Leite, Sérgio de Macedo, Cunha Mattos, VillelaTava-

res, Bretas, Sampaio Vianna, Machado, Pacheco, Barbosa

da Cunha, Francisco Campos, barão de Porto-Alegro, Dias

Vieira, Gonçalves da Silva, Athaide, Ferraz da Luz, Belfort,

Cândido Mendes, Augusto de Oliveira, Martinho Campos,
Paranaguá, Sá e Albuquerque, Paiva, César, BaptistaMon-
feiro, André Bastos, Souza Leão, Salles, Garcia de Almeida,
Franco de Almeida, barão de Maroim, Augusto Chaves,
Almeida Pereira, Costa Pinto, Domingues, Castello Branco,
Rego Barros, barão de Camaragibe, Jaguaribe, Ferreira do
Aguiar, Tobias de \ Aguiar, Pereira Franco, Benevides,
Rodrigues dos Santos, Fiusa, Flavio Clementino, Diogo
Velho, Gavião Peixoto, Nebiaa, Brusque, Pinto de Campos,
Pedreira, llermogenes, e Pinto Lima, abre-se a sessão.

Lê-se e approva-se a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão, comparecem os Srs. Madureira,

Teixeira Júnior, Coelho de Castro, Cruz Machado, Tosca-
no Barreto, Brandão, Calheiros, Araújo Lima, Pederneiras,

Seria Carneiro, Torres-IIomem, Mendes da Costa, Augusto

Corrêa, J. de Mendonça, Silveira Lobo, Bezerra Cavalcanti,

Delfino de Almeida, Peixoto de Azevedo, Bello, Cunha Fi-

gueiredo, Antunes de Campos, Barros Pimentel, Limae

Silva, Viriato, Gomes de Souza, Araújo Jorge, F. Oetaviano,

Alcantara Machado, Pinto de Mendonça, barão de Mauá,
Vasconcellos, Paranlios, Fernandes da Cunha, Silvino Ca-
valcanti, Dantas, Bulcão, Aragão e Mello, Carrão, Pauli-
no, Henriques, Costa Pinto, Fausto, e Monteiro de Barros.

O Se. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE;

Um requerimento das autoridades da villa do S. Iiorja
(província de S. Pedro do Sul) e seus principais? habitüutJs,
pedindo: 1°, que su conceda para a edificação da matriz de
S. Borja o produeto dos terrenos nacionae.? que ali <
e que vforão ultimamente arrematnddos; 2°, que se conoeaá
para o mesmo l,m o benoíicío de duas loteria».—A' com-
missão de fazenda.

O Sr. Sérgio de Macedo : — A directoria da estrada de
ferro do Rij de Janeiro pedio ao governo autorização paracontrahir um emproatiroo para a sua empresa, u á decisão
deste negocio teve alguma dem >ra per ter elle sido submet-
tido á respectiva seevão do conselho de estado. Apròsentá-
rilo-se aqui d ou 3 difíer entes projectos a respeito desta
mesma matéria, os quaes forão remettidos ás com missões
reunidas do fazenda, e de commercio, industria e antes.

As commissões já derão o seu parecei ; ha urgência na
decisão deste negocio , não só porque tem sido demorada,
mas também norque i preciso que a directoria tenha tem-
po, assim como o governo imperial, para tomar providen-
cias sobro o objecto. (Apoiados.) O parecer das ooimnissões

já foi publicado no Jornal; mas consta que não está im-
presso cm avulso; peço pois aV. Ex. que o dê quanto
antes para a ordem do dia, o se fòr possível 11a segunda-
feira, dispensando a impressão em separado, visto que já
está impresso no Jornal.

O Sn. Presidente:—Tendo «^ido informado pela secre-
taria que liojo estaria concluída a impressão em avulso do
projecto a que se refere o honrado membro, tinlia em vista
da-Io para a ordem do dia. Cumtudo devs observar ao nobre
deputado que também será dado para a ordem do dia uni
parecer que por sua natureza .(5 urgente, pois que versa
sobre verificação de poderes de membro da ea.-a. Se o Uon-
rado membro julgar quo deve propôr a urgência para a
discussão do projecto relativo á estrada de lerro, submette-
rei o seu requerimento á decisão da casa em occasião op-
portuna.

CARESTIA DE GENEROS AL131ENTIC10S.

O Sr. Brandão (pela ordem) : — Sr. presidente, rogo a
V. Ex. que consulte a esta augusta camara para ver se me
concede urgência, alim de poder apresentar um requeri-
mento sobre-' matéria que interessa a todas as classes da
sociedade, e que deve por conseguinte merecer o mais acu-
rado exame da parto dos representantes do paiz.

Um Sr. Deputado : — E* bom dizer qual é o aseumpto.

O Sr. Biiamião ; — O assumpto so acha indicado na falia
do tlirono, e diz respeito á crise alimentaria.

Consultada a camara, approva a urgência,

O Sr. Brandão :—Senhores, 0 dÍBCurso da coroa, entre
as diversas recommendações que fez ao corpo legislativo 11a
abertura da sessão desto anno, mencionou o que se contém
no seguinte topico :

< O preço extraordinário a quo tem subido os generos
alimentícios causa graves soffrimentoa ás classes menos abas-
tadas da sociedade, e reclama de vosso esclarecido zelo adequa-
das providencias; a reducção proveniente da nova tarifa das
alfandegas não basta para se obter este resultado. >

Destas palavras proferidas pelo chefe supremo da nação
se vè que os clamores e soffrimentos da população do im-
perio, pelo que diz respeito á carestià das substancias ali-
montaria* são de tal ordem quo reclamão o estudo dos po-
deres públicos sobre suas causas, e que não admittem de-
mora na adopção de medidas convenientes 

para melhorar a
condição das classes soflredoras. (Apoiados.)

Todos conhecem e sentem esta dolorosa verdade, todos
vem o mao aspecto da situação, mas entretanto já lá vão
dous mezes de sessão, sem que se teuha procurado inquirir
a origem do semelhante mal, e estudar os meios de romedia-
lo : o tempo tem sido gasto em discussões de politica espe-
culativa, em recriminações 

pessoaes, cm objectos de inte-
resse secundário; e se não tomarmos cuidado é provável que
o resto da sessão seja empregado pela mesma fôrma ; cum-

pre pois que, attendendo áquella recommendação, procure-
mos investigar as causas dos soffrimentos do povo, e ndoptar
medidas para mitiga-los,

O Sr. Frakco de Auieiba : —Tenho pensado muito sobre
isto.
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O Sr. Brandão : — Senhores, a questão alimentaria é cer-

mente a mais grave de todas quantas podem occupar a at- :

tenção do parlamento (apoiados), porque refere-se a maioria <

da nação, que é composta das classes menos favorecidas da '

fortuna, e também porque <5 de tal natureza que pôde pio- :

duzir conseqüências mui sérias, e crear grandes embaraços

á administração; consequentemente estuda-la e procurar
resolvê-la é, nas eircumstancias actuaes, uma necessidade

indeclinav 1, um dever de que não podemos prescindir; foi

por considera-la assim ligada aos interesses mais preciosos
da sociedade, e por temer que do seu adiamento possa re-

s iltar a accumulação de povos males, que resolvi suscita-la,

p ira ver se ella tem uma solução antes do encerramento das

c .maras.

O nobre ministro da fazenda, quando aqui faliou nadis-

cussão do voto de graças, occup u-se dessa matéria ; mas t

comquantó S. Ex., versado como é em taes assuinptos, lt-

zf-sse a resenha das causas geraes que em qualquer paiz po-

dem influir para a carestia dos generos alimenticios. me |

parece que deixou de apontar outras de caracter particular

que, bem como aquellas,demandãoum estudo serio, e appii-

cação de medidas adequadas para remove-las.

S Ex nos disse por exemplo que a diminuição do valor do

ouro resultante de sua maior abundanciaera uma das causas

d terminantes do maior preço ou carcstia das substancias

alimentarias; disse-nos mais que a falta de braços, de v*as

de communicações e transportes concorria para o mesix;o

resultado ; não duvido da exactidão de taes proposições;

porém tenho alguma.difíiculdade euj admittir que sejão as

causas apontadas as únicas que nestes últimos tempos

hajão entre n6s operado a excessiva carestia da alimen-

taçuo ; no meu entend er ha alguma cousa mais a meditar

e roílectir sobre esta matéria.

Rccordo-me que na discussão havida em 1855, n» seioda

sociedade de Economia Política em França, por occasião

das crises alimentarias de 1847, 1853 e 1851, depois de

teievn muitos de seus membros feito menção das mesmas

causas que o nobre ministro da fazenda nos indicou, urn

dellcs, o Sr. conde Kergorlay, apontou o monopolio que se

fazia em Paris e em outras cidades como causa effeciente

do exorbitante preço dos generos de consumo diário- Ora,

não 3erá possivel que também entre nós esse flagello vá

fazendo seus estragas, e que a elle se deva em sua maior

parte o extraordinário preço dos generos alimentícios'?

Me parece que sim, tanto mais porque não posso crer que

as causas apontadas por si só produzão hoje o fatal effeito

que não produzirão em outro tempo.

E lia vei dade, senhores, se presentemente não possuimos
boas vias de communicaçãoe facilidade de transportes éinne-

gavel que lia dez annos tudô isto se achava em condições peio-
res, entretanto que os gêneros alimentícios abundavão nos

nossos mercados, e erão vendidos por preços que não moiti-

ficavão a população, d'onde se deve concluir que ha alguma

outra causa que actúa e determina ao menos nas cidades do

üttorala excessiva carestia da alimentação, e ella não pôde
ser senão o monopolio dos especuladores que traficao com

as substancias alimentarias, se bem que também possão ter

parte neste estado de cousas as causas gerae8 que o nobre

ministi») da fazenda mencionou, e muitas outras.

Em todo o caso, poréin, é obvio que se deve examinar

isto, porque, se em França, tendo os generos alimenticios

subido de preço na razão de 25 a 30% , se julgou que esta

alteração causava profundos soffrimentos ás classes indus-

triosas, e tratou-se de inquirir a sua origem, com muito

maior razão se deve fazer isto entre nós, visto que o preço
dos alimentos se tem elevado ao duplo ou ao triplo do que
em ha pouco tempo, e que cada dia parece progredir em

maiores proporções, accrescendo que é acompanhado em

sua marcha pela alça também crescente do aluguel das casas

nesta e nas demais cidades marítimas do império o que
necessariamente deve muito influir n03 hábitos e condições

do povo, e determinar um estado de soffrimento para toda

a sociedade.
Assim pois meparece que cumpro um dever submettendo,

como submetto, nesta occasião, á vossa consideração, um

requerimento, para que nomeeis uma commissão especial de

vosso seio, composta de homens que julgardes mais compe-
tentes e habilitados para poderem estudar esta matéria e

investigar as causas que possão ter creado a situação em

que nos achamos, propondo em conclusão as medidas que
lhes parecerem mais adequadas para remover o mal que ex-

perimentamos da carestia dos generos alimenticios.

Em eircumstancias analogas este expediente tem sido
adoptado em outros paizes, e pois é de esperar que também
o admittireis. Entretanto visto que fallei em monopolio,
devo inteirar-vos de uma ocourrencia que não deixa de ter
algum valor para o caso de que se trata.

Um amigo que deve ter conhecimento do estado do for-
necimento das carnes verdes nesta corte apresentou-me

um calculo que não pôde deixar de suscitar as mais sérias
reflexões.

Actualmente esse fornecimento é feito por uma soeie-

dade, a qual posto que não goze de privilegio exclusivo

para fazê-lo, todavia pelo poder dos seus capitaes, e habi-
lidade do seu gerente, tem-se constituido de facto senhora
absoluta daquelle fornecimento.

Ouvia eu dizer que ella tirava do seu commercio lucros

que me parecião fabulosos, até que esse amigo convenceu-
me da verdade, apresentando-me o calculo a que alludo, e

para o qurú ekarno especialmente a attenção dos nobres
deputados ciesta capital, e das províncias da Minas eS.
Paulo, por serem os que particularmente são mais prejudi-
cados neste negocio.

O calculoé o seguinte: < Importancia resultante de 58,400
rezes que se consomem em 3H5 dias de cada anno, regulan-
do termo médio, a 160 rezes por dia, 15 arrobas por cada
uma, e 140 rs. a libra 3,924:480$000 ; idem de 58,400 cou-
ros, convertidos em 116,800 meios de sola, a 78> cada meio
817:600íif>000 ; idem de miudezas de 58,400 rezes regulando
a 3S600 as de cada uma, 210:2408.000 ; idem de sebo de
58,400 rezes a razão de 1!J a de cada uma 58.400?}000. Pro-
dueto total 5,010:720^000.

« Despe-.i. Importancia despendida com a compra de 58,400

rezes a 50:$ cada uma (comprão-se durante ü mezes a 25 e

309, porém emo nosoutros 6 mezes também são compradas
a 50$ e 60$, calculou se 50$) 2,920:000$; idem dos direitos
do matadouro, de 58,400 rezes, regulando a 2$ cada uma,
116:800$; idem do vencimento animal de um eaixeiio,

10:000$; idem de 6 ditos, a 3:000$ cada um, 18:0005;idem a
diversos empregados, 20:000$; idem do cortume de 58,400

couros a 45 cada um, 223:600$; idem, despezas eventuaes,
200:000$ ; saldo a favor, 1,492:320$! »

Ora, vfi a camara que não ha industria que regularmente

possa dar no paiz lucro» tão exagerados, a não ser por in-

tervenção do monopolio; e se é exacto aquelle caleulo, como
se me tem afiançado, póde-se dizer que essa sociedade tem
em suas mãos a sorte de tres grandes províncias, e com-

prime a população desta capital em proveito seu....

O Sr. Salathiei. : — Impõe a lei aos produetores do

gado.

O Sr. Brandão :—Diz muito bom o nobre deputado, de-
vendo accrescentar que também a impõe aos consumidores,
vendendo-lhes a carne por um preço iusupportavel...

O Sn. Salathiei. :—Apoiado.

O Sr. Brandão;—E á vista disto, senhores, não hfiverú
razão para nos devermos occupar com tão importante as-

sumpto'?

ITa Sr. DiiiMTrtDO:—E que remedio poderemos dar a

isto?

O Sr. Bí asddão:— A commissão o dirá; e cada um dos
honrados membros lembrará o que lhe parecer mais conve-
niente.Senhores do estado em quenos achamos relativamen-
te á carestia da alimentação, já vão resultando algumas con-
sequencias que nos devem causar cuidado. Ainda ha pouco
tempo se vio que 11a camara municipal da Bahia appareceu
uma moção para dirigir-se ao governo imperial uma repre-

sentação pedindo a deportação de um indivíduo ali apontado

como m nopolista dos generos alimenticios, e principal-
mente das carnes verdes....

O Sr. Barros Pimentel :—Era só das carnes verdes.

O Sr. Brandão : — O que prova isto ? Prova que 03 sof-

fomentos da população são graves e profundos, não só

nesta côrte, como também nas províncias ; prova mais que
o espirito publico principia a pronunciar-se contra essa

desmesurada cobiça dos exploradores dos generos de pri-
meira necessidade, e pois convém que o corpo legislativo

considere este negocio, para que previna conseqüências ul-

teriores. Fazendo-o assim cumpre com o seu dever, que é

principalmente prover de remeaio as necessidades do povo,
e ao mesmo tempo satisfaz a recommendação que lhe foi

feita pelo throno: é esto o fim do meu requerimento. 0 outro
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que também offereço nesta occasião não carece ser justifi-
cado, porque a sua matéria 6 de mero expediente.

Lêm-se, entrão em discussão c aem debate suo approva-
dos, os seguintes requerimentos:

« Requeiro que se nomeie uma commissão especial de
cinco membros para investigar a.s causas da exortibante e

progressiva carestia dos generos alimentícios, e propor as

medidas que lhe parecerem mais convenientes para melho-

rar os soflrimentos da população. — Brandüo. »

Requeiro que se peção ao governo as actas da eleição do
eleitores da freguezia do Ouricury cm Pernambuco, alim de

que vão â commissão respectiva , para dar sobre a mesma
eleição o seu parecer. —Brandão. >

DEKUXCIA CONTRA O EX-MINISTRO DA JUSTIÇA.

0 Sn. Paes Barreto : — Peço à camara urgência para
ler o parecer da commissão especial que foi encarregada de
emittir o seu juizo sobre a denuncia apresentada 

pelo Sr.
deputado Gomes do Souza contra o ex-ministro dajustiça.

Sendo approvada esta urgência, o Sr. Io secretario lê o
seguinte parecer:

« A commissão especial, a quem esta augusta camara
mandou examinar a denuncia apresentada pelo Sr. depu-
tado Joaquim Gomes de Souza contra o ex-ministro e se-
cretario de estado dos negocios da justiça o Sr. conselheiro
José Thomaz Nabuco de Araújo, tendo reilectidamente
apreciado, como lhe cumpria, a grave imputação feita a esse
funccionario, e havendo consultado com a mais escrupulosa
attenção as disposições legislativas a que se refere aquella
denuncia, não só em vista da constituição pulitiea do im-

perio, e da lei de 16 de Outubro de 1827, como também dos

precedentes estabelecidos pela assembléa geral legislativa, e
especialmente pela camara dos Srs. deputados, vem dar
conta da honrosa e ardua tarefa que lhe foi confiada.

« O ex-ministro da justiça é denunciado pelo crime de
traição, por haver atlentado contra o livre exercido dos pode-
res políticos, reconhecidos pela constituição do império, aposen-
tando os desembargadores Severa Amorim do Valle, e Bernardo
Rabello da Silva Pereira, contra a* disposições dos arts. 151,
155, e outros da mesma constituição.

« O decreto n... de 29 de Novembro de 1856 é pois a base
da denuncia.

Importa elle uma violação das disposições dos arts. 151,
155, ou algum outro da nossa constituição? Tal é o ponto
cardial cuja apreciação foi affecta á. commissão.

« A constituição política do império garantio nos artigos
citados a independencia e perpetuidade dos cargos j udiciarios,
pela maneira e condições que fossem prescriptas pelas
leis.

« A questão pois se resolve indagando se a'aposentadoria
dos magistrados por acto do governo é ou não uma viola-

çãe da independencia e perpetuidade do poder judiciário.
£' para distribuir justiça que a carta constitucional insti-

tuio os juizes, dizia em França a commissão central da ca-
mara dos deputadosencarregada de examinar o projecto da
lei do 16 de Junho de 1824, que naquelle paiz regulou a
aposentadoria dos membros do poder judiciário. E' para que
elles possão distribui-la sempre com coragem, imparcialidade,
independencia, e segundo as suas luzes e consciência, que ames-
ma carta constitucional determinou que fossem tnamoviveis.
Esta garantia porém está ligada ao exercido possível das /'une-
çbes delegadas, desde que houver impedimento que importe a im-
possibilidade de bem prehtnchf-las cessa-se por esse fado de ser
juiz. E uma força maior d qual é preciso ceder. Este direito
¦pois está ligado ao exercido, ou antes está implicitamente de-
pendente do exercido possível de taes funcçües.

A vossa commissão, porém, reconhecendo a legitimi-
dado destes princípios, não acompanhará tão longe aquelles
illustres legisladores, admittindo que a impossibilidade de
bem servir faça cessar as prerogativas do magistrado. Não
<5 isso necessário para demonstrar a harmonia da aposenta-
doria com a independencia c perpetuidade dos cargos ju-
diciarios.

« Dada a impossibilidade physica ou moral, a questão
não é saber se o magistrado é independente, porquanto em
tal hypothese elle não pôde cumprir a sua missão. A questão
é sim indagar se a aposentadoria é ou não compatível com
essas prerogativas.

« A commissão não duvida responder pela affirmativa,

XOliO 111.
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j 
tanto mais quanto é obvio que a nossa constituição deixou
dependente a sua regularisação de outras disposições legis-
lativas que ulteriormente se deverião promulgar. Nem o
contrario se deve inferir dos preceitos constitucionaes, sob
pena de comprometter- se os interesses reaes da própria jus-tiça, e expor a sociedade ás perniciosas conseqüências da

i ausência da sua legitima administração, tal qual ella tem
o direito de exigir, tal qual è determinado pela lei.

« Entretanto, quando o proprio raciocinio não bastasse
para demonstrar á evidencia que a aposentadoria por acto
do governo é compatível com as prerogativas do poder iudi-
ciario ainda temos mnumeros actos legislativos approvan-

| do medidas idênticas do governo imperial, o que sem duvida
| 

se não importa o reconhecimento da sua não inconstitucio-
nalidade, ao menos demonstra que não pôde ser assinalada
com um crime o decreto do 29 de Novembro, que nada
mais è do que a fiel reproducção dos decretos de 21 <le
Abril de 1831 e da 3 de Janeiro de 1833, que aposentarão a
diversos desembargadores, e forão approvados pelo corpo
legislativo pela lei de 17 de Outubro de 1812, que aposen-
tou a tres desembargadoros, e foi approvado pela lei de 30
de Setembro de 1813 ; e finalmente o decreto do 5 de Agosto

j 
de 1843, que aposentou a tres desembargadores e foi appro-

, vado pela camara dos Srs. deputados.
« Accresce ainda que, por occasião das primeiras aposen-

tadorias em 1833, foi o respectivo ministro igualmente de-
nunciado nesta camara, que apreciando a questão em sua

| sabedoria rejeitou a denuncia.

I 
« Ainda mais, a nação portugueza, enja carta constitu-

cional é idêntica ii nossa constituição, promulgando a lei
, que aliitegula os casos em que deve verihcar-se a aposenta-

doria dos magistrados, não julgou certamento que isso
offendia os preceitos constitucionaes,por isso que então teria
principiado por altera-los.

Semelhantemente procedeu esta augusta camara na sua
ultima legislatura approvando o projecto da reforma judi-ciaria, que no art. 2» de suas disposições positivamente au-
tonsa a aposentadoria dos magistrados por acto do "0-
verno.

? Ora, quando a razão nos mostra a legitima intelligencia
da nossa constituição, que em nenhuma das suns disposições
se oppõe & aposentadoria dos magistrados, mesmo por acto
do governo; quando os exemplos das nações cultas corrobo-
rao esta opinião; equando muito principalmente os prece-dentes estabelecidos desde longa data autorisão tal conclusão,
não é licito á commissão suppôr o crime de traição onde ella
reconhece a dedicação do ministro da coroa pela causa
publica.

A commissão portanto não abusaríi da attenção desta
augusta camara reproduzindo os argumentos que já forão
elucidados cm outras oocasiões idênticas; e baseada nas
razões expostas, entende que a aposentadoria dos desembar-
gadores Severo Amorim do Valle o Bernardo Rabello da
Silva Pereira não importa um attentado contra aindepen-
dencia e perpetuidade dos cargos judiciários.

« Quanto á conveniência e opportunidade da medida im-
pugnada, a commissão, julgando .conhecidas por esta au-
gusta camara as valiosas razões que induzirão a sua pro-rnulgação, não as reproduzirá, porque parece-lhe não ser
isso exigido pela sua missão, que se adstringo ao exame da
procedencia da denuncia apresentada.

t Releva poróin notar que, não havendo lei alguma aue
positivamente autorise a aposentadoria dos magistrados
commissão, embora entenda que o decreto  iu-10 ;n_
fringe a constituição política do império, todavia reconhece
que emquanto não estiverem legalmente determinados os
casos e o modo por que deve verificar-se a aposentadoria
dos magistrados por acto do governo, devem taes actos ser
confirmados pelo poder legislativo; e pois é indubitavel cue
todas fts medidas desta ordem, exigidas pelo interesse da
boa administração da justiça, têm sempre a possível ca-
rantia na necessidade da sua approvação.

« Concluindo, portanto:

j < E a commissão de parecer que a denuncia apresentada
; peto br. deputado Joaquim Gomes de Souza contra o ex-

ministro^da justiça o Sr. conselheiro Josó Thomaz Nabuco
de Araújo não deve ser attendida pela camara dos Sr«,
deputados.

Sala das commissões, 110 paço da camara dos deputa-
dos, em 3 de Julho de 1857. — Jeromjmo Josr Teixeira
nior. — João Lwtoia da Cunha Paranagud. — Luiz Barball10
Uunis Fiuia, >
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O Sr. Brandão:—Senhores, algumas considerações eu
teria feito sobro esto projecto se me achasse na casa na
occasião em que elle entrou em 2" discussão; mas o que
tinha então a dizer expenderei hoje, não porque tenha es-
perança de que as minhas reflexões o possào fazer baquear»

por isso mesmo que o vejo assignado por um grande numero
de membros da casa, que sem duvida alguma lhe pres-
tárão o seu voto, mas porque entendo que ó do meu dever
manifestar com franqueza a opinião que tenho sobre a ma-
teria.

Não discutirei por ora a vantagem ou desvantagem da
concessão de loterias, não me encarregarei de demonstrar
a immoralidade dessa especie de jogo que aliás se tem como
que infiltrado nos costumes da nação, e que mui bem pôde.
ser equiparado_ a uma especie de rêde de pequena malha,
qus apanha peixe de toda qualidade o tamanho. Deixo isto
áquelles que quizerem dissertar sobre a matéria, e procu-
rarei encara-la debaixo do ponto de vista pratica.

_ Senhores, admittido, como tem sido pelo poder legisla-
tivo, o jogo da loteria, entendo que o único meio de justi-
fica-lo até certo ponto consiste na applicação dos beneficio»
resultantes de sua extracção; esta mesmo não remove os
inconvenientes que delle se seguem, não attenua op males
que procedem do desenvolvimento da cobiça e das loucuras
que muitos praticão para ver se podem de um para outro
momento mudar de condição mediante um prêmio que
esperão tirar; mas ao menos a utilidade da applicação faz
de alguma fôrma tranquillisar as consciências daqusúes que
votão por esse meio irregular de crear fundos para qualquer
serviço.

Ora., dito isto, perguntarei, qual o a applicação que faz
o projccto das doze loterias do que nelle se trata 

'? 
O

seu unieo artigo o diz; ellas são concedidas para sub-
vencionar o tlieatro lyrico italiano desta corte ; e será esta
applicação de tal natureza que justifique aquella conces-
são aos olhos da população e do bom senso ? Recahirá
ella sobre objecto de tão reconhecido interesse publico, de
necessidade tão paipitante, que não mereça os reparos da-
quelles que vêm na multiplicidade das loterias um grande
mal para o paiz ? Creio que não.

Senhores, acompanhando os trabalhos da legislatura pas-
sada, observei quo diversos deputados pedirão á camara a
concessão de differentes loterias para obras pias, casas de
misericórdia, reedificação de matrizes, empresas indua-
triaes, associações de benefícencia, etc., etc.

Mas o que aconteceu? Forão taes concessões ter ao senado,
e lá cahirão, menos a de 100 loterias para a construcção de
um theatro lyrico italiano, e algumas em muito diminuto
numero para a matriz do Engenho Velho, sendo que da-
quellas já correrão 10 ou 12, e que destas, ss me não enga-
no, uma só ainda não foi extrahida! Ora, 6 isto possivel ?
O povo brazileiro tem mais necessidade de cantores pagos a

peso de ouro, do que de templo3 e de estabelecimentos de
industria e benelicencia?

A camara, sob proposta do Sr. presidente, marca o dia de

quarta-feira, íido corrente, paia a discussão deste parecer,

imprimindo-se, no entretanto, em avulso, para ser distribui-

do aos Srs. deputados.

COLO-MA DE S. LEOPOLDO-

O Sn. Go.ues de Souza pedio a palavra não sómente para

requerer a impressão do parecer que acaba de ser lido,

como também para requerer á camara urgência afim de

serem lidos dous requerimentos que vai mandar á mesa re-

lativos a informações que precisa do governo para que a ca-

inara possa bem discutir o orçamento do império.

Approvada esta urgência, e lidos e postos em discussão

os seguintes requerimentos, são sem debate approvados :

« Requeiro que se peção ao governo imperial iníormaçõe»

minuciosas sobre a colonia de S. Leopoldo, e especialmente

sobre as sommas que se tem despendido com a mesma colo-

nia, as épocas em que essas sommas forão despendidas, e os

iendiment03 que ella têm dado. — Gomes de Souza. »

CARNE fresca.

•< 
Kequeiro que se peça ao governo imperial informações

sobre o que tem ultimamente havido no município da corte

sobre a venda de carne fresca em certas e determinadas

casas. Se essas casas gozão de algum privilegio particular,

de faeto ou de direito, se é licito a todo o cidadão no estado

actual exercer a mesma industria, e que genero de imposto

pesa sobre ella.—Gomes cie Souza. >

CODIGO DO COMMERCIO.

O Sn. C0Ei.no DE Castro também propõe urgência para se

ler um requerimento que envia íi me3a.

Sendo approvada a urgência, é lido e approvado sem de-

bate o seguinte requerimento :

t Requeremos a nomeação de uma commissão especial,

í qual sejão remettidos os projectos de reforma apresenta-

dos ao3 artigos do codigo commercial, e bem assim o rela-

torio do presidente do tribunal do commercio do Rio de

Janeiro, a collecção de assentos earestos de que faz menpão

o relatorio do ministro cia justiça, aiim do que a dita com-

missão, pelo estudo de todos estes dados, inicie com brevidade

ns reformas mais convenientes ao codigo do commercio.—

Coelho de Castro.—Barão de Mauá.—Almeida Pereira Filho.—

Paulino Jos4 Soctres de Souza. >

O Sr. Viriato igualmente propõe urgência para se pro-

ceder á leitura de um requerimento que apresenta.

' 
Consultada a camara, é approvada a urgência, e em con-

sequencia lè-se o seguinte requerimento :

< Requeiro que vá á commissão do poderes o requeri-

mento feito a esta camara, e o documento que o instrue,

revelando o numero dos qualificados votantes da parochia
de S. João da Parahyba, 4o districto eleitoral,.para que
aquella commissão, reconsiderando o seu parecer sobre as

eleições daquelle districto, declare quem seja o verdadeiro

deputado do 4o districto da Parahyba. — Viriato. »

O Sr. Presidente entende quo esta moção do nobre depu-

tado não pôde ser considerada como requerimento, o sim co-

mo indicação (apoiado.s.) Portanto vai á commissão de cons-

tituição e poderes com a representação a que se refere.

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

LOTERIAS.

O Sr. Pacheco, observando a importancia da matéria

que, segundo a designação da ordem do dia, tinha de entrar

em discussão em primeiro lugar, e que provavelmente não

podia ser bem apreciada no curto espaço do um quarto de

tora quo restava para se entrar na segunda parto da ordem

do dia, propõe então preferencia para se tratar em 3a dis-

cu33ão do projecto 
concedendo loterias ao theatro lyrico

italiano também contemplado na ordem do dia.

Consultada a camara a este respeito, e approvada a pre-
ferencia proposta.

Entra em 3» discussão o projecto n. 15 deste anno, que
concede 12 loterias annuaes por espaço de 3 annos para a

nova empresa do theatro lyrico.

O Sr. Pinto Limv : —Theatro lyrico n'uma capital illns-
trada é uma necessidade.

O Sr. 1)rand7\o : — Admitto em these que n'uina capital
illustrada deva existir um theatro lyrico ; mas tudo tem
seus termos, quando temos tanto3 estabelecimentos a au-
xiliar, tantas obras a fazer, quer na côrte, quer nas pro-
vincias, quando a crise alementaria toma grandes propor-
ções, nãa mç parece certamente prudente' distrahir para o
theatro italiano benefícios que podem ter uma applicação
mais util, e que são reclamados por necessidades de pri-
meira ordem.

Se ao menos se tratasse do theatro nacional, onde figura
um artista brazileiro, eminente como é o Sr. João Caetano,
a concessão que se quer fazer teria uma plausível expli-
cação....

O Sr. Pinto Lima ;—Ninguém duvida disto ; o Sr. João
Caetano tem recebido muitos auxílios, e os merece.

O Sr. Biiandao :—.... mas o caso é outro; vai-se preterir
e inutilisar muitas concessões necessarias e úteis da mes-
ma natureza ; deixa-se em esquecimento estabelecimentqs

pios das províncias, não sc olha para o estado das matrizes
de Santo Antonio dos Pobres, do Sacramento, da Candeia-
ria, eoutras, sómente para se ter cantores pagos por 70 e
80;000í>! Isto é bastante triste.

O Sit Pinto Lih a :—Tem-se dado loteria a todos.

O Sr Cunha dá um aparto.
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O Sn. Brandão : — Nesta- mesma sessão se tem apresen-
tado diversos pedidos de loterias para fins importantes. Ha

por exemplo o de uma sociedade de senhoras da côrte, que
tomou a seu cargo beneficiar as famílias pobres, levando-

llies auxilios ás suas casas.

O Sr. Dantas : — Eu também tenho pedido igual para a
casa da Providencia da Bahia.

O Sr. Brandão : — E no entanto veremos qual ha de ser

a sorte de taes pedidos destinados a fins de beneficencia.

Já disse que não tenho a esperança de que ó projecto
deixe de passar; porque a autoridado e o numero dos rnem-

bros que o assignárão ire induz a crer que talvez elle tenha

quasi unanimidade na votação. Mas ao menos fique con-
signado este meu protesto, para que conste que uma voz se
levantou contra elle em nome das empresas e industrias
naeionaes, e dos estabelecimentos de beneficencia de todos
os pontos do paiz.

Entretanto, Sr. presidente, suppondo como tenlio dito

que o projecto ha de passar, suppondo que o mnl se ha de
fazer, quero ao menos ver se é possivel associar-lhe algum
bem.

O Sr. Pinto Lha : — Quer a extineção do theatro lyrico,
ou quer qüe seja mantido pelos coffres públicos?

O Sr. Brandão : — Tenha o nobre deputado paciência»
ouça-me.

Damos loterias para que os homens abastados vão ao
tlieatro lyrico gozar algumas horas de prazer, demo-la
também para aquelles que lá não podem ir, e que nem ao
menos tem a subsistência diaria.

(lia alguns apartes.)

Estamos n'uma situação excepcional, como demonstrei
hoje, quando oflereci um requerimento. A crise alimentícia
se desenvolve em grande escala : é myster pois prover a
semelhante situação. Neste caso, visto que se concedem lo-
terias para um theatro italiano, coneedão-se também algu-
mas para a fundação de caixas de soccorro, como existem
em muitos paizes da Europa. Lance-se ao menos a primeira
pedra desse grande edifício humanitario ; porque talvez á
esta mesma.hora em que aqui discutimos, muitas famílias
se achem sem pão para comer....

O Sr. Pinto Lima :—Apresente um projecto neste sentido.

O Sr. Brandão :—Apresento o seguinte artigo additivo.
(lê.)

O Sr. Dantas dá um aparte.

:—Se não podemos descobrir um remedio
definitivo, façamos ao menos o que estiver ao nosso alcance
para consolar aquelles que carecem do nosso auxilio.

O Sr. Cruz Machado:—O exemplo da Inglaterra moâtra
que as caixas do soccorro permanentes augmentão o pau-
perismo.

O Sr. Brandão :—Eu não fallei em caixas de soccorros

permanentes; referi-me á crise alimentícia em que presen-
temente nos achamos, e talvez que nem ao menos nisto me-
reça a approvação do nobre deputado.

(Ha um aparte.)

Entretanto exibo a minha opinião com toda boa fé, com
toda franqueza. (Apoiados.)

O Sr. Dantas:—Um dos melhores remedios <5 uma boa
lei ae trabalho, é honrar o trabalho.

O Sr. Brandão : — Poderá assim líer, nlas então o reme-
dio virá mui tarda. [Apoiados.)

Sr. presidente, concluo aqui as minhas observações,
declarando que bem como os nobres signatarios do proiectò
aprecio o theatro lyrico; porém colloco as empresas e in-
dustrias naeionaes, os estabelecimentos de beneficencia e
outros da mesma ordem, acima delle, e por isso não posso
deixar de votar, como voto, contra o projecto.

Lêm-se e apoião-se as seguintes emendas addittivas:

c Ficão igualmente concedidas 4 loterias annuaes :l em-
presa da opera lyrica naeional, as quaes correráõ de 3 em
3 mezes. — Rodrigues dos Santos. >

« Ficão concedidas 4 loterias com as mesmas condições
para a casa de caridade do Ceará. — Araújo lima. »

« Ficão concedidas 2 loterias a cada uma das freguezias

da villa da Pomba, de Prados e de Santa Rita, no termo de

Barbacena. — Cerqueira Leite. >

« Mais 2 cm beneficio da conclusão das obras da nova

matriz da cidade de Maceió, e 4 em beneficio do hospital

de caridade da mesma cidade. — Araújo Jorge. »

« Ficão igualmente concedidas 2 loterias nas mesmas

condições para o hospital de Misericórdia da cidade de

Goyanna. — ílrandio.y

São igualmente concedidas 50 loterias annuaes, de 100

contos eada uma, que correráõ do preferencia a quaesquer
outras, ficando o governo encarregado de applicar o seu be-

neficio liquido á fundação de uma caixa d« soccorro para
as classes necessitadas emquanto durar a actual carestia

dos generos alimentícios. —Brandão. >

c Fica igualmente concedida 1 loteria á santa casa

da Misericórdia da cidade da Victoria, capital da provincia
do Espirito Santo, a qual deverá ser extraliida nesta côrte.
—Pereira Pinto. »

« Ficão concedidas 2 loterias nas mesmas condições

em favor das obras da matriz da villa do Pillar, na provincia
da Parahyba.—A. J. Ilenriques. »

Ficão concedidas 3 loterias nas mesmas condições em

favor das matrizes de Villa-Nova, Pacatuba e Porto da Fo-

lha, em Sergipe ; uma para cada freguezia.— Baptisla iíon-
teiro. >

« Ficão igualmente concedidas 2 loterias nas mesmas

condições, sendo uma a beneficio da igreja matriz da fr -

guezia de Cabo Verde, e outra a benelicio da matriz da
villa de Passos, tudo na provincia de Minas. — Brelas, »

Ficão concedidas 2 loterias nas mesmas condições

das do projecto a favor do collegio de instrucção secundaria

da villa de Ubá, da provincia de Minas.—Athaide. >

« Ficão igualmente concedidas 2 loterias para a con-

clusão da igreja matriz da cidade de Pouso-Alegre (Minas-
Geraes), que está sendo construída a expensas de particu-
lares.—Ferraz da Luz. >

« Fica igualmente concedida 1 loteria nas mesmas

condições, cujoproducto será empregado na construcção de

uma igreja ou capella na povoação denominada —- Ponti-

nha—da villa de Porto Seguro, comarca da provincia da

Bahia.— Pederneiras. »

c Fica concedida mais 1 loteria a beneficio da matriz da

cidade deBaependy, que será extrahida na côrte.— Paiva'. »

A discussão fica adiada pela hora.

SEGUNDA PAUTE DA ORDEM DO DIA.

FIXAÇÃO DA FORÇA DE TERRA.

Continfia a discussão dos artigos additivos A proposta do

governo que fixa as forças de terra para o anno íinanceiro
de 1858 a 1859.

O Sr. Rodrigues dos Santos, Martinho Campos c outros
Srs. deputados pedem para retirar seus artigos additivos.

Consultada a camara, ella consente.

Ficão sómente cm discussão osadditiv03 dos Srs. Bap-
tista Monteiro c Gomes de Souza.

O Sr. Jeronymo Coeiiio (ministro da guerra): — Sr. pre-
sidente, o ultimo período com que o nobre deputado por
S. Paulo, meu particular amigo, poz remate ao seu eloquen-
te discurso hontem proferido, me obriga a dar uma mui
breve explicação.

Ao terminar _o_ seu discurso, o mesmo nobre deputado
dirigio-se ao ministro da guerra, interpellando-o para de-
clarar se este encontrava algum obioe ou inconveniente na

passagem da emenda que se acha sobre a mesa, emenda de

que elle é um dos dignos signatarios, pois se ella ia pôr em
embaraços ao mesmo governo na disposição em que estava

de alterar e modificar algumas das matérias contidas no
regulamento da repartição do aj udante-general do exercito,

elle promptamente a retirava.
Declarou mais por e3sa occasião o nobre deputado-qual

tinha sido o seu fim apresentando a mesma emenda, que
foi provocar uma larga discussão sobre este importante as-

sumpto, fim que declarou já ter plenamente conseguido.

Portanto, á vista desta declaração franca do nobre deputa-
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do e de sua interpellação, eu tenho obrigação e necessidade

de dar a minha opinião.
Eu considero a doutrina da emenda como desnecessária,

ou antes como superabundante; desnecessária primeira-
mente, porque, se o nobre deputado sô teve em vista, como

declarou, provocar uma discussão ampla, luminosa sobre a

matéria, este fim está attingido e satisfeito; em segundo

lugar, porque a camara já está esclarecida, o governo tem

se compenetrado, como já disae, da necessidade de rever o

regulamento ; julga-se habilitado a fazer algumas altera-

ções no sentido de satisfazer as vistas da camara e as con-

veniencias do serviço.
O qHe restava sómente indagar era se o governo tem ou

não os meios para conseguir este fim. Estes meios consistem

na autorisação necessaria, legal. Ora, uma vez reconhecido
e demonstrado que ha necessidade de fazer-se algumas^ alte-

rações no regulamento, se não houvesse uma autorisação

para isso, eu aceitaria qualquer emenda que essa autorisação

concedesse ; entendendo eu, porém, que o regulamento pre-
cisa de modificação, correcção ou complemento, qualquer

que seja a denominação que se dê; estando persuadido ao

mesmo tempo que o governo tem a habilitação legal, devo

declarar á camara que julgo que a emenda não é neces •

saria. Já disse, repito, aquillo que já expendi a j)rimeira
vez que tive a lionra de fallar perante a camara; já disse

que era o primeiro a reconhecer a necessidade de fazer

algumas alterações no regulamento ; e agora accresc^nto,

que comprometto-me a leva-las a effeito, que já tenho prin-
cipiado a pensar nisto, e a preparar trabalhos, e que se não

estivesse autorisado, aceitaria a emenda proposta; mas ella

é desnecessária em vista da lei vigente de fixação de forças,

e que principiou a vigorar ha quatro dias (do 1° deste mez),

e na qual está consignada a precisa autorisação.

O que se deve indagar é se a autorisação subsiste como
etl entendo.

E' verdade que esta lei tem um caracter especial; <5 lei

annua que sahe fóra da regra comijum ; porque principia
a vigorar não da sua data ou da sua promulgação, nem para
findar precisa ser revogada ; o seu caracter especial é tem-

porario esua validade entre limites definidos. Assim, alei
vigente principiou a reger do 1° de Julho do anno corrente,

e terminará no ultimo de .Junlio do anno subsequente (1858);
eis o seu periodo e limite definido ; porém, não obstante a

disposição consagrada na mesma lei para a confecção do
regulamento a que nos referimos, anticipou nesta parte a

época do vigor da lei.
Com effeito, a lei que conferio essa autorisação ao gover-

no foi de 30 de Julho do anno passado, na qual, achando se

inscripta a clausula — desde já, 
— anticipou a autorisação

11 mezes; os quaes, com os 12 que tem agora de cerrer até
fim de Junho de 1858, fazem 23 mezes, durante os quaes o

governo se acha habilitado para reformar ou modificar qual-
quer reforma que já tenha feito. Ora, examinando como
está concebida a emenda, que tem mais de 30 signatarios,
resulta que ella proroga por mais um anno a autorisação

já concedida, e então segue-se que semelhante autorisação
se estenderá até o anno de 1859, prova que é evidentemente
excessivo. E' por isso que digo que neste sentido a autori-
sação é superabundante; que o governo já tem a precisa.

Agora cabia entrar n'uma discussão de piincipios—se
uma vez dada uma autorisação, desde que o governo usa
delia, se deve julgar ofacto consummado, e o mesmo gover-
no inliibido de continuar a julgar-se investido da mesma
autorisação.—Parece-me que desde que a autorisação tem
um prazo legal sómente expira no fim desse prazo que a
lei fixou : toda a vez que o governo usar sobre o assumpto
de que trata da mesma autorisação, está no seu direito; o
mais seria uma interpretação muito restrictiva,que privará
o governo de uma autorisação da qual poderia fazer uso do
modo mais conveniente ; do contrario o governo, embora
dentro do prazo legal, uma vez publicado o seu acto, seria

obrigado a conserva-lo, apezar de lhe reconhecer posterior-
mente defeitos que ficaria inhibido de corrigir; assim como
outra opinião ha que entende que uma vez concedida uma
autorisação, aindaque o governo não use delia dentro do

prazo fixado, continúa a vigorar até que faça delia uso ;
assim a autorisação exeede e salta fóra do prazo legal, e

parece-me que uma tal interpretação é muito ampla e ex-

tensiva, e penso que devemos querer as «ousas nos devidos
termos.

A' vista do que tenho expendido.Sr. presidente, eu julgo
que os nobres deputados podem retirar o seu artigo additi-

to ; porquanto o seu fim foi unicamente demonstrar que o
regulamento da repartição do ajudante-general precisava
de correcções ou de alterações, está esse fim preenchido; e
se por outra parte, uma vez reconhecida essa necessidade,
entenderão que devião habilitar o governo com a autorisação

precisa, esta já existe ; assim, se o governo reconhece que
cumpre fazer alterações nesse regulamento, tendo já decla-
rado que se julga autorisado para isso, cessou o motivo

pelo qual foi apresentado o artigo additivo.
E por esta oceasião prometto, e tomo um solemne com-

promisso com a camara de procurar por todos os modos
satisfazer as suas vistas ; declaro mesmo que já tenho ini-
ciado trabalho sobre esta reforma ; não me lisongêo que elle
que seja perfeito, nem nada se pôde fazer perfeito; também
devo declarar que nã© acompanho algumas censuras que
me parecerão exageradas, que se tem feito condemnando um
systema muito complexo e muito difficil, em que por isso
mesmo não era possível fazer desde logo tudo, com a, per-
feição que fora para desejar.

A respeito deste artigo additivo nada mais tenho a dizer.
Ha outras_ emendas sobre a mesa que quasi são filiaes do
mesmo artigo em relação a elle em conter matéria secun-
daria. Uma dellas é a do nobre deputado por Sergipe,
que ordena ao governo para nomear uma commissão
especial incumbida de rever as injustiças que se diz por
elles eommettidas na promoção de 2 de Dezembro do
anno paslado. Parece-me que esta doutrina não é conve-
niente ; é de certo modo ou chamar a camara a si matéria

puramente administrativa, ou então adoptar um precedente
que me não parece regular.

Eu de certo reconheço que a camara tem o direito de exa-
minar todos os actos do poder executivo, esta é uma de suas
attribuições constitucionaes; mas o que julgo que não
convém é que para syndicar de injustiças ou faltas do go-
verno, se incumba ao mesmo governo de ser o preparador do
seu proprio processo. Essa commissão, segundo entendo, não
é mais que um inquérito sobre actos praticados pelo gover-
no, e assim como que o governo á obrigado, compellido a
ser o investigador das peças que devem formar o seu corpo
de delicto, o coordenador dos elementos que devem consti-
tuir o seu processo; não vejo outro alcance na emenda do
nobre deputudo.

A camara pôde accusar o governo, pôde chamar á res-
ponsabilidade cada um dos membros do poder executivo, mas
não pôde, considerando-o réo, fazê-lo ao mesmo tempo pro-
motor contra si. Por este motivo julgo que não pôde ser
admittido na lei esta emenda ; a sua matéria é inconvenien-
te, sahe fôra dos estylos ou do direito. Pôde o nobre depu-
tado autor da emenda pedir todo3 os esclarecimentos que
julgar precisos para formar o seu juizo e proceder como

julgar conveniente ; mas não incumbir ao governo quein-
vestigue des seus proprios acto3. Quando fallo do governo
e no sentido geral, não me refiro ao individuo, ao mem-
bro do governo que praticou o acto; pois o governo ó uma
entidade moral que não finda com o individuo. Sobre esta
emenda pois julgo necessário declarar que não lhe posso
de modo algum dar o meu voto pela inconveniência da
doutrina.

Poderia aqui limitar as declarações que julguei dever fa-
zer á camara por satisfazer á interpellação que me dirigio
o nobre deputado por S. Paulo, meu honrado amigo ; mas
o mesmo nobre deputado pela província de Sergipe denun-
ciou ainda á camara um facto que julgo de alguma gravi-
dade, e que não pôde passar sem observações.

O nobre deputado, entre algumas irregularidades que
notou na promoção havida a 2 de Dezembro, delarou á ca-
mara que setinhão dado dous postos a estrangeiros, sendo

estes admittido3 nas fileiras do exercite com patente de

alferes....

O Sr. Baptista Mohteibo :— Tinha-me constado isto.

O Sr. Ministro da Guerra : — O facto é de muita gra-
vidade, eo nobre deputado considerou até que elle poderia
marear a reputação militar do honrado e digno ministro

que o praticou. Senhores, esse facto não^ é exacto ; o nobre

deputado o exhibio sem muito reflectir nas informações

que lhe derão.,..

O .Sr. Baptista Monteiro : — Chamei sobre elle a atten-

ção de V. Ex.

O Sr. Ministro da Guerra : — Bem; mas esses factos

graves não con Vem que sejão apresentados solemnemente
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perante o parlamento sem muita considoração (apoiaífoj);
não é simplesmente, perdoe-me o nobre deputado, porque
noa consta um facto qualquer aüe nos autorise sem reflec-

tido exame vir trazê-lo immediatamente pura as diseus-

sõcs da camara, e um facto que, como o nobre deputado

declarou, podia marear a reputação do ministro. Os dous

indivíduos a quem o nobre deputado se refere são um Prus-

siano eoutro Francez ; um delles, Guilherme Mayer, tinha-

se naturalisado em Julho de 1856, e o outro, llyppolito Aché,

jáestava naturalisado em Julho de 1856; a promoção tevo lu-

far 
posteriormente, a 2 de Dezembro, quando os dous indivi-

uos despachadosjáerão cidadãos braziloiros; porconsequen-
cia tudo quanto poderia haver de censurável ao nobre ex-mi-

nistro meu antecessor desapparece á vista desta explicação,

e o nobre deputado reflectirá quanto foi injusto.

Limito-me, Sr. presidente, ao que venho de dizer, a estas

poucas declarações, que julgo ser as mais essenciaes ; ó

sobretudo, finalmente, a minha opinião que a lei passe sem

emenda alguma, porque tudo o mais pôde ser feito quanto
cabe nas attribuições do governo, e segundo as autorisações

que ainda subsistem.

O Sr. Parvnhos : — Sr. presidente, eu não pretendia tor-

nar a tomar parte neste debate, porque julgava ter dito

quanto me pareceu conveniente para sustentar o acto do

governo imperial, e mostrar que a instituição do ajudante-

general ó utilissima ao exercito.
A' vista das declarações que acaba de fazer o nobre mi-

nistro da guerra, á vista da retirada do artigo additivo.

que autorisava o governo a reformar uma parte do regula-

mento dessa instituição, e que, em seu preâmbulo, embora

não fosse a intenção do seu autor, como affirmou o nobre

deputado por S. Paulo, importava um voto de censura ao

Í;abinete 
transacto, parece que eu devera desistir da pa-

avra (apoiados), eu que tão pouco direito tenho a occupar

a attenção da camara. (Muitos nao apoiados.)

Mas, senhores, creio que a discussão é vantajosa. Se con-
vem ao governo ouvir as razões daquelles que entendem que
a instituição como existe creada é perigosa, que o regula-

mento de 31 de Janeiro relativo á instituição do ajudante-

general do exercito contím defeitos graves, capitães, con-
vem também ao governo conhecer quaes são as razões da-

quelles que pensão diversamente, para que a opinião pu-
blica não se persuada de que a camara deseja que o governo
faça nessa repartição uma reforma radical....

O Sr. Silveira Lodo : — Isto era o mais conveniente.

O Sn. Paraniios : — ... que reduza suas ^attribuições e
os seus serviços a muito pouco.

O Sr. Dantas : — Ou que destrua o que já está feito.

O Sr. Paraniios : — Creio que as graves censuras apre-
sentadas por alguns dos nobres deputados não são aceitas

pela maioria da camara. (Apoiados.) Era a votação do artigo
additivo que podia....

0 Sr. Silveira Lono: — Mas <5 opinião geral que a ins-

tituição é defeituosa.

O Sr. Paraniios : — .... dar-nos a certeza desse facto. se

com eíFeito a camara adliere ás censuras que se tem feito

á instituição, o a se por ventura entende que a instituição,
como existe, deve ser melhorada, mas não ó hoje por
seu regulamento orgânico, o que j ulgâo os nobres deputa-
dos que a têm censurado.

Eis aqui os motivos porque não desisto da palavra, e tam-
bem porque fui como que pessoalmente chamado á diseus-
são pelo nobre deputado por S. Paulo, meu amigo.

O nobre deputado pela província de S. Paulo 
'julgou

conveniente explicar a sua intervenção neste debate dijendo

que um incidente havido, quando pela primeiia vez fallei,

podia autorisar o que assoalbavão certos mexericos. Creio

que forão estas as expressões do n- bre deputado.

Sr. presidente, estou persuadido de que nessa allusão o
nobre deputado não sereferio a mim.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Não, senhor.

O Sr. Paraniios : — Mas as suas palavras podem ter
essa interpretação.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Ninguém podia inter-

pretar assim.

O Sr. Paranhos: — Alguém poderia ver nas palavras do
nobre deputado o que não esta va em suas intenções, até

porque essas palavras, se eu seguisse o exemplo do no-

bre deputado, meu amigo, deveria taxar de anti-parla-
mentares. Se a palavra personalidade prestou-se aos recla-
mos do nobre deputado, que esteve a ponto de chamar-me
á ordem, suppondo que eu me tinha desviado das regras da
moderação e cortezia que todos nós devemos guardar nesta
tribuna, eque felizmente mo são habituaes....

O Sr. Rodrigues nos Santos: — Deu-me occasião para
explicar-me, o que estimo.

O Sr. Paraniios :—.... eu também poderia dizer ao nobre
deputado a quem me refiro quoessa allusão dos mexericos....

O Sn. Rodrigues dos Santos: — Basta que eu diga que
me não referi a V. Ex.; não è preciso mais.

O Sr. Paraniios : — .... nem pôde caber a mim, nem a
membro algum desta camara. (Muitos apoiados.)

Vozks : — E' evidente.

O Sr. Paraniios : — O nobre deputado não podia empre-

gar a expressão nesse sentido; masé certo que não estava
isso muito claro.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Não vivemos só na ca"
mara.

O Sr. Paraniios: — Eis porque julguei conveniente ie-
cordar e notar as palavras do nobre deputado, e dar occa-
sião para que fossem explicadas.

O nobre deputado íez aos ex-ministros como que uma
advertencia amigavel. Continuando na exposição dos mo-
tivos por que nos fizeia ouvir a sua voz eloquent\ disse

que a conciliação, as conveniências *da quadra política em

que estamos, não impedem a enunciação de nossos princi-
pios, de nossas convicções, não obstão a censura dos actos

que a mereção.
Esta observação, que pela 3a ou 4a vez ouvimos nesta

cosa, poderá fazer crer que os membros do gabinete trans-
acto têm pretendido acobertar-se com o manto da conci-
liação. Um nobre deputado pela província do Pará também
nos disse em outra occasião que o manto da conciliação
não servia para cobrir t.idos os abusos, para isentar do exa-
me e da censura publica os actos dos funecionarios.

O Sr. Franco oi: Alxf.ida:—Assim o entendo. 
'Apoiados.)

O Sr. Paraniios:—O nobre deputado, fazendo e:-ta ob-
servação, considerava a resposta que eu havia dado ao no-
bro deputado pela província do Rio de Janeiro na discussão
do voto de graças.

E, pois, a advertencia amigavol do nobre deputado por S.
Paulo, quo foi procedida de outras no mesmo sentido, me
impellem a declarar também mais uma vez A camara
que nós não queremos acobertar-nos com o manto da con-
ciliaçno (apoiados), que não queremos o privilegio da inviola-
bilidade (apoiados), que nunca tivemos a louca pretenção da
invoca-io, quo estamos promptos a responder por nossos
actos...

O Sr. Silveira Loro : — E têm muito por que responder.

(Riso.) 
¦

O Sr Paraniios :— .... e aceitamos a discussão delles.
Por acaso, senhores, se pódo crer que não estejamos ha-

bituad(>8 ás censuras ? Receia-o o nobre deputado por S.
Paulo, que aliás é um dos mais benevolos para com o mi-
nisterio transacto ?

Pois os factos não dizem o contrario, senhores? Não é certo

que nesta mesma sessão, em todas as discussões políticas
a ti hoje havidas, quem tem pago as custas são os ex-minis-
tros ? (Risadas e apoiados.) Não têm alguns nobres depu-
tados entendido que o único passado tjue pôde ser exhu -
mado, discutido e censurado, é o do gabinete de 7 de Setem-
bro d» 1853, para lição do presente e do futuro ? (Apoiados.)

Se pois este é o facto, como é que se receia que nos quei-
ramos acobertar com o manto da conciliação, quo não este»

jamos habituados ás censuras ? Não; nós aceitamos a dis-
cussão, estamos resignados ás censuras, e queremos tam-
bem para nós o direito de livre discussão. (Muitos 

apoiados.)
AceitamoB completamente a theoria do nobre deputado

por S. Paulo, que entende que hoje cada um de nós pôde
livremente seguir a sua opinião, que não estamos nessas
épocas em que as conveniências publicas exigem que a
epinião individual se subordine & opinião da maioria. (Apoich-
dos.)

O que temos pedido e pedimos é que, não tanto por nós,
como por amor dos interesses públicos, para que a quadra
actual não seja desvirtuada, para que delia possamos colher
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os fruetos qu" eu julgo que ella pôde produzir, que acen-
sura seja moderada, que ao menos se respeite o nosso ca-
racter de liomeus honestos. (Muitos apoiados.) Que, por
exemplo, não venha o nobre deputado por Minas Geraes.
cujo caracter eu respeito, dizer-nos : c Augmentastes ille-
galmenteos vossos ordenados. >

O br.. Silveira Lobo : — Não disse assim. A camara sabe
que não dei isso como facto certo.

O Sr. Paranhos : —E 
quando um dos ex-ministros com

justa indignação repelle uma imputação tão injuriosa
(apoiados), o nobre deputado responde-lhe : « Eu o li em
algum papel-uxo

O Sn. Silveira Loro : — Também não disse assim ; disse
que a imprensa tinha publicado, e que não a cliamárão á
responsabilidade.

O Sr. Paranhos : —.... um periodico publicou, e o autor
desse periodico não foi chamado á responsabilidade. > Ora,
senhores, assina se barateia a reputação de homens que se
prezao de honrados (muitos apoiados), que têm uma vida pu-
Tilica sem mancha? (Muitos apoia-los.)

O Sr. Silveira Loiio : —Apoiados não são argumentos.

O Sr. Silvino Cavalcanti :—E'a convicção da cornara.
(Apoiados.)

O Sr. Dantas: — Quando a probidade e tradições de
honradez não servirem, então não sei o que possa servir ;•
acaba-se a sociedade, dissolve-se tudo.

(Ha muitos o-ut > os apartes, e o Sr. presidente reclama a ordem.)

O Sr. Paranhos:— Deos queira que o nobre deputado
per JIinas-Ger'aes não seja um dia tictima do seu principio,
<le que aquillo que apparece em letra redonda, se não é
Chamado a juízo. é verdade inconcussa, que pôde ser repe-
tida por um cavalheiro da ordem do nobre deputado.

O Sr. Silvei nv Lobo: — Eu não me enunciei assim. Lêa
o que eu disse. O meu discurso está impresso no Jornal do
Commercio.

O Sr. Paranhos : — Senhores, eu poderia offerecer ao no-
bíe deputado, como resposta a esta aceusação, o silencio,
P jrqüe creio que semelhante aceusação não poderia desdou-
rar-nos ainda que ficasse sem a menor observação em res-

asta (afoiado*); devo porém, em respeito ao nobre deputa-
o, mesmo quando elle nos ataca tão violenta e injustamen-

te, dizer que os ministérios da justiça e dos negocios estran-
geiros são os únicos que dispõem de fundos secretos ; as
despezasqne se fazem por esses ministérios têm constancia
e testemunhas competentes nas respectivas repartições ; os
nobres ministros actuaes podem devassar todos os nossos
actos e attestar se por acaso commettêmos a vilania de dis-
pôr de um seitil dos dinheiros públicos em nosso proveito.

O Sn. Rodrigues dos Santos : — Nem houve semelhante
aceusação na casa, nem deputado algum podia ser impassi-
vel a ella. (Apoiados.)

O Sr. Paranhos ; — Sr. presidente, vou entrar agora na
matéria ou objecto especial do presente debate.

O nobre deputado por S. Paulo, depois de expor as suas
idéa3 com a eloquenciaa que elle nos tem acostumado, can-
tou vietoria, disse que todos estavão com elle, e que eu me
achava só. E o nobre deputado não se contentando de dar-
me como vencido...

O Sr. Rodrigues nos Santos - — Podia estar só e ser o 
"

vencedor.

O Sr. Paranhos . — .... deu-me também por convencido,
porque disse que eu havia entrado na discussão, que me ha-
via empenhado em sustentar o acto do ministério de que fiz
parte.^ por um dever de honra, por effeito de minha posição
singular. Senhores, eu terei sempre muito prazer em dar
provas aos meus illustres collegas de amizade, respeito e
lealdade ; mas nenhum dever de honra poderia autor isar-me
para vir dizer a camara o que eu não sentisse, o que não
pensasse, para vir sustentar, como tenho sustendo, que a
instituição do ajndante-general é utilissima, quando eu jul-
gasse, como o nobre deputado, 

que ella era perigosa ao paiz.
O Sr, Rodrigues dos Santos : — Sobre a utilidade não

ha questão.

O Sr. Parandos : — E com effeito, senhores, será certo
que o nobre deputado tiv«sse razão para dar-se os applausos
que s« deu ? Com effeito todos os que se têm pronunciado

neste debate estão com o nobre deputado ? O nobre depu-
tado tem do seu lado tres oradores....

O §r. Rodrigues dos Santos : — Todos que têm tratado
da matéria pensão como eu.

O Sr. Paranhos:—O nobre deputado pela provincia de
Pernambuco não está de accordo com Y. Ex.

O Sr. Silveira Lobo : — Mas está de accordo em que a
instituição deve ser corrigida.

O Sr. Paranhos : — O nobre dçputado por S. Paulo con-
demnou em todos os seus pontos e virgulas este regula-
mento.

O Sr. Rodrigues dos Santos: — Não apoiado
O Sr. Paranhos: — O nobre deputado por Pernambuco,

pelo contrario, enxergou alguns defeitos, mas não capitaes.

O Sr. Rodrigues dos Santos : —Restringe muito acen-
tralisação; primeira observação.

O Sr. Paranhos : — Eu tenho ainda do meu lado e á
minha frente um campeão que reputo invencível, é o nobre
ministro da guerra. S. Ex. desde a primeira vez que tive-
mos o prazer de ouvi-lo, disse que a instituição é necessa-
ria, que não offerece os perigos que se têm antolhado a al-
guns dos nobres deputados; que o regulamento poderá ser
retocado; mas que convinha observar esses inconvenientes
na pratica, não precipitar os melheramentos de que por
ventura careça esse mesmo regulamento.

Portanto, já vê o nobre deputado que eu não estou' em
unidade. E me pareceu eonsèquencia muito aventurada, essa
do nobre deputado , quando a camara ainda não se tinha
pronunciado....

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Referi-me á tribuna.

O Sr. Paranhos : — .... quando outros oradores poderião
fallar e combater a opinião do nobre deputado.

O Sr. Rodrigues dos Santos: —Referi-me á,tribuna,
áquelles que tinlião faliado.

O Sr. Paranhos : — Eu não disse que o regulamento era
uma obra perfeita.

O S«. Silveira Lono :—Deve dizer que é muito, muito
irregular.

O Sr Paranhos : — Não o defendi em todos os pontos e
virgulas, como pareceu ao nobre deputado.

O Sr. Rodrigi-es dos Santos : — Nem eu o ataquei em
todos os pontos e virgulas.

O Sr. Paranhos : — O que eu disse é que ninguém pôde
pretender o dom da infallibilidade....

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Nisto estamos de ac-
cordo.

O Se. Paranhos : —.... 
que, se o meu nobre collega o

Sr. ex-ministro da guerra estivera presente, não sustenta-
ria que a sua obra era perfeita. Para mim este regulamento
temo cunho de uma autoridade respeitável, que é a auto-
ridade desse illustre general, sem duvida um dos mais dis-
tinetos por sua capacidade e experiencia. (Muitos apoiados.)

, Mas eu não contesto que a experiencia possa indicar incon-
venientes, que desde já alguns se possa ver neste regula-
mento; isto, porém, está muito longe dos conceitos do
nobre deputado.

O Sr. Rodrigues dos Santos :—E uada mais natural.

O Sr. Paranhos :—O nobre deputado disse que eu, para
defender a instituição do ajudante-general, e o Beu regula-
mento orgânico, tinha reduzido a tão pequenas proporções
as faculdades dadas ao ajudantergeneral, que o íegulamento
ficou parecendo mesmo a seus olhos a cousa mais innocente
do mando; mas que não era assim, que segundo o regula-
mento o ajudante-general é um gigante de feia catadura.

O Sr. Rodrigues dos Santos :—Apoiado.

O Sr. pARANnos: — Ora, senhores, o que é certo é que
nem eu fiz de um gigante um anão, nem o nobre deputado
nos horrorisou com o gigante quo elle se fantasiou....

O Sr. Rodrigues dos Santos ; — Conforme a coragem
de cada um.

O Sr. Paranhos : — Estamos em grande desaccordo;
mas a razão provém de que não vemos os objectos do mesmo

ponto e com a mesma lente....
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Um Sr. Deputado : — Os nervos influem muito para isso.

O Sr. Parajíhos : — Qualquer objecto visto de per: l n5o
apresenta a mesma figura que visto por todas as suas faces;
a astro brilhante da noite visto sobre o liorizonto nos
apresenta maiores dimensões do que quando lios colloca-
mos em uma posição constrangida para o observarmos
no zenith

O Sn. Rodrigues dos Saktos : — Estou vendo no horizon-

te, por isso é que estou vendo assim.

O Sr. Paraniios : — ... mas se perguntarmos {i sciencia,
ella nos dirá que isso é uma illusão óptica. Eis a razão
do nosso desaCcordo; não vemos do mesmo ponto nem com
a mesma lente. A discussão mostrará quem está na posição
verdadeira, qual das duas lentes é a mais achromatica, se
a de que se servio o nobre deputado, se aquella por que
tenho visto o regulamento da instituição do aj udante-gê-
neral do exercito.

O nobre deputado parte do principio de um abuso exage-

rado, eu parto do principio de um uso legal e regrado. O
nobre deputado suppõe que o ajudante-general do exercito

pôde tender a invadir as attribuições do ministério da guer-
ra, de modo a annulla-lo; que poderá haver um ministro da

guerra tão cego, surdo, mudo e paralytico, que consinta
nessa invasão ; eu parto do principio opposto ; eu entendo

que o ajudante-general nem tenderá a essa usurpnção, nem

poderá consegui-la j que nenhum ministro da guerra haverá

que possa consentir, ou pela sua negligencia, ou pela sua ex-
trema boa fé, em semelhante resultado.

O nobre deputado entendeu que eu havia asseverado que
o regulamento de que trato só continha disposições conoer-
nentes á administração disciplinar e economica do exercito,
de sorte que o nobre deputado tomou como estribilho, que
repetio depois de cada uma de suas conclusões— isto não é
administração disciplinar e economica.—Mas o nobre de-

putado laborou, em um falso supposto; eu não disse que
todas as disposições aqui contidas no regulamento sejão
dessa natureza; fatiei em administração disciplinar e eco-
nomiea, quando tratei do responder ao nobre deputado pela
província do Maranhão, que enxergou na remessa da cor-
-respondencia directa dos commandantes de armas e assis-
tentes para o ajudante-general um grande perigo; então eu
observei a esse nobre deputado que a correspondência, que
è remettida directamente ao ajudante-general do exercito,
versa sobre administração interior e economica dos corpos;

ue mesmo dessa correspondência vai cópia ao presidente
a província para seu conhecimento, o para que A vista

dessa cópia envie ao governo as informações que por ventura

julgue convenientes.

O Sr.. Silveira Lobo: — Mas cópia que pfide ser retar-
dada.

O Sn. Paeahhoí Eu não podia dizer nem sustentar que
todas as disposições contidas no regulamento versão sobre

a administração interior, economica dos corpos; mas tam-

bem o que ó certo é que o nobre deputado laborou ainda em

outro engano, não discriminou as attribuições que o regu-

lamento confere privativamente ao ajudante-general,daquel-
Ias que competem, segundo a própria letra do regulamento,

ao ministro da guerra; o nonre deputado fez carga com

umas e outras para demonstrar que o ajudante-general es-

tava constituindo uma entidade que podia ser nociva, infen-

sa aos verdadeiros tins desta instituição. Eu peço, por-
tanto, ao nobre deputado que faça esta distineção, e então O
nobre deputado verá quo o ajudante-general deixa de ser

esse gigante....
O Sr. Silveira Lobo : — Tão feio, e comprado per tanto

dinheiro!

O Sr,. Gomes de Souza: — V. Ex. nunca admitte abusos,

cousa que sempre se suppõe quando se legisla.

O Sr. Paranhosi — Vou acompanhai-o nobre deputado

na analvse do regulamento, porque, senhores, convém que as

razões de um e outro lado sejão bem conhecidas, para que
a instituição seja julgada sob seu verdadeiro ponto de vista,-

que nem uns sustentem que é a ultima expressão da sabe-

doria e da experiencia humana, que o nobre ministro da

guerra não pôde, nem deve com suas luzes, sua experiencia

melhora-la, nem também por outro lado se sustente que o«

ministério passado creou uma entidade que desde jíi se apre-

senta como a hydra de Lerna.
O nobre deputado tomou o § 1° do art, 1° eleu : « Cora- ,

pote ao,ajudante-general fitcnliiar o mournonfo,.disciplina,
abastecimento e administração de todo3 os corpos i-Mieeiaes
a das tresarmas de quo o exercito seeompõe. > K onobro
deputado disse : « a palavra abastecimento pôde comprehen-
der um arbítrio illimitad >; por esta palavra o ainlante-ge-
neral se pôde julgar autorisado a intervir na administração
de todos os estabelecimentos militares, pôdejuJgar-se supe-
rior immediato de todos os seus chefes. >

Lu observei ao nobre deputado em um aparte quen pa-lavra—abastecimento—não podia ter esto alcance; que cila
se referia ao ariuamento, fardamento e equipamento dos
corpos. Ninguém contestará quo o primeiro aponte encar-
regado da administração do po3soal do exercito deva li soa-
lisar so os corpos são bem armados, são bem fardados o
equipados, para que, por . exemplo, S'! não dõ entre nós o
facto que se dou na guerra da Criméu, em que em vez de ar-
mas o almirantado britannico mandou sapatos....

O Sn. Rodrigues dos Santos : — Já tivemos uma guerra
onde não se deu o facto, e não havia ajudante-general.

O Sn. Parapíhos : — Logo, como temos vivido sem moitas
cousas até hoje, nada mais façamos !,..

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Não era a cousa mais
urgento ; tínhamos cousas mais urgentes a que attender.

O Sn. Silveira Lobo;— E' bom encarar o negocio pelo
lado oconomico, o de fazer despezas supérfluas.

O Sn. Paraniios : — O nobre deputado, pois, não póda
deixar de convir comigo em que essa palavra não pôde ser
origem do arbítrio do que se arreceiou.

« Art. Io §2." — Organisar as propostas/» O nobro
deputado, eu o ouvi com pezar, sustentou ainda quo, sendo
o ajudante-general sómente encarregado de organisar
uma proposta que deve submetter á approvação do minis-
tro d>1 guerra, é de facto o arbitro das promoções no exer-
cito. Ora, senhores, não ha exageração neste juizo do 110-
bre deputado? Pois porquo o ajudante-general, á vista de
todos os documentos que devem existir na repartição, em
face.da lei e do regulamento que regula as promoções dos
ofuciaes do exercito, formula uma proposta, fa-la subirão
conhecimento do governo imperial com todos os esclareci-
mentos necessários, tem feito a promoção dos ofíiciaes do
exercito ?

Haverá ministro que apresente essa proposta á npprova-
ção do monarcha sem que a tenha examinado, sem quo cs-
teja convencido de sua justiça, sem que tenha chamado a
si todos os esclarecimentos nccessaiios para bem julga-la?

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Então para que isto ?
Que a faça o ministro; é mais simples.

O Sn. Paraniios:—E' um trabalho preliminar que torna
a tarefa do ministro menos penosa....

O Sn. Rodrigues dos Santos : — Ou elle vO os docu-
mentos ou não; se não vê, i perigosa a disposição; se tem do
ver, é inútil.

O Sn. Pmuniios ; — Como se processavão antes as pro-
postas, antes da, commissão em favor da qual so pronunciou
o nobre deputado? Erão as informações dos commandantes
das armas que servião de base ao trabalho do governo ; as
informações dos commandantes das armas das províncias
erão de ordinário remettidas ao commandante das armas da
corte, e este organisava um projecto de proposta que servia
de base ao tralealho do governo. A commhsio de propostas
que foi extineta offerecia maisgarantia ?....

O S11. Sii-veir i Lono : — Muito mais ; não era um só in-
dividuo que decidia.

O Sn. Paraniios : —Não era um só individuo quo decidia,
quer dizer que, so acertavão, se a proposta era bem organi-
sada, o mérito deste acto era de todos ; se havia algumas
injustiças nas promoções.propostas, nenhum delles tinha
commettido esse erro ou injustiça....

O Sn. Silveira Loco : — Mas a opinião do tres garante
mais que a de um.

O Sr. Paraniios : — A cornara sabe mais que nessas com-
missões, o que de ordinário acontece é quo um dos membros,,

por mais activo ou mais intelligente, toma a si os trabalhos
e os outros se louvão no que elle faz

O Su.Fiumjo di: Auicida :—V. Ex. agora está argu<|
mentando com abusos.
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O 

Sr. Paraniios 

: 

— 

Pois V. Ex. 

suppõe 

que 

eu 

não ad-

mitto 

u 

possibilidade 

de abusos, eu 

que 

ainda 

ha 

pouco

queixei-me 

de um abuso 

do nobre deputado 

pela 

província

de Minas-Geraes?..

O 

Sn. 

Silveira 

Loiio 

: 

— 

Est.1 

enganado 

; 

não abusei,

exerci uin 

direito 

que 

me 

dá 

a ininha 

posição 

de 

deputado.

O Sr. 

Paramios 

¦—Demais, 

cumpre 

attender 

que 

essa

commissão 

foi 

extincta 

em virtude 

de 

acto 

legislativo, 

em

virtude 

de 

lei.

VO, 

pois, 

a camava 

que 

desta incumbência 

dada 

ao 

aju-

dante-general do 

exercito 

para 

organisar 

um 

projec-to 

de

proposta 

não se 

pôde 

concluir 

que 

elle 

venha 

a ser 

o 

arbitro

das 

promoções 

no 

exercito.

< 

§ 

Propor 

para 

alferes- 

alumnos 

do exercito 

as 

praças

dc 

pret 

das escolas 

militares 

do 

exercito 

que 

estiverem 

ha-

bilitadas na 

fôrma 

da legislação 

vigente. 

» 

Esta 

disposição

também mereceu o reparo 

do 

nobre deputado, 

também 

lhe

pareceu 

uma faculdade 

importante 

dada ao aj udimte-ge-

neral 

do 

exercito 

; 

mas 

o 

que 

vem a ser 

esta 

disposição 

?

A lei tem marcado 

as 

condições necessarias 

para 

a 

pro-

mcção 

de 

alferes-alumno, 

que 

são 2 

annos de 

estudos com

approvação 

plena, 

e 

exercicios 

nas respectivas 

armas. 

O

commandante 

das armas da corte verificava 

o 

facto 

de

estarem habilitados os alumnos, 

e em conformidade 

da lei

propunha 

os 

que 

devião 

ser 

promovidos.

Entretanto 

esta attribuição- 

parece 

muito 

importante 

aos

nobres 

deputados, 

quando 

exercida 

pelo 

ajudante-general.

O Sn. Rodrigues 

dos Samos 

: 

— 

Se vale 

tão 

pouco para

que 

foi incluída 

no regulamento.

O 

Sr 

Paramios 

: 

— 

O uobre deputado 

entendeu 

que 

essa

disposição 

era 

perigosa 

; 

e 

porque 

faço 

notar 

que 

não 

tem

grande 

importancia, 

segue-se 

que 

sãoé 

própria 

deste 

regu-

lamento ?

O Sr. Rodrigues 

dos 

Santos 

dá outro 

aparte.

O Sr. 

Paramios 

:— 

Que 

inconveniente 

ha 

em 

que 

oaju-

dante-general 

informe 

quaes 

são 

as 

praças 

que 

têm 

preen-

chido as 

condições legaes 

para 

serem 

promovidas 

a 

alferes-

alumnos?

O Sr. Rodrigues 

dos 

Sa.yios : 

— 

Anteriormente 

o director

da 

escola 

informava 

beliamente 

tedos os annos, 

mellior 

do

que 

o ajudante-general, 

porque 

tinha conhecimento 

de 

tudo

quanto 

dizia 

respeito 

aos mesmos 

alumnos.

O 

Sr. Paramios:—O 

nobre 

deputado 

está 

algum 

tanto

enganado 

; 

depois da creação 

da escola 

de 

applicação, 

e 

da

nova 

lei de 

promoções, 

essa 

proposta 

seguia 

outros 

tramites.

Antes de 

passar 

adiante 

devo comparar 

as disposições 

do

regulamento do 

ajudante-geúeral 

com as 

que 

tinlião 

03 com-

mandantes 

das 

armas, 

porque 

os nobres 

deputados não 

qui-

zerão attender 

ás disposições 

que 

se 

referião a estes 

últimos.

Dir-se-ha 

: 

mas 

essas 

attribuições 

estavão 

distribuídas 

por

muitos, 

e hoje 

se achão 

concentradas. 

Pergunto 

: 

os nobres 

|

deputados 

não te receião 

da 

peste 

senão 

quando 

ella 

é 

geral 

?

O 

Sr. 

Fuamjo 

de 

Almeida : 

— 

Principalmente 

quando 

é

geral.

O Sn 

Paramios: 

— 

Se 

acaso dessas 

disposições 

se 

pôde

abusny 

tão 

perigosamente, 

não convinha 

que 

as exerces- 

j

sem 

os òommandantes 

de armas. 

O 

perigo por 

ser 

nas 

pro- |

vincias 

seria indifTerente 

ao nobre 

deputado? 

Uma faisca

não 

pôde 

produzir 

um 

grande 

incêndio?

Da 

opinião 

do 

nobre deputado 

eu 

posso 

suppôr 

que 

só 

i

devemos 

temer 

a 

peste quando 

for 

geral.

O 

Sr. 

Frasco de 

Almeida :—O 

que 

havia 

anteriormente

era 

melhor 

do 

que 

hoje, 

que 

está 

em 

uma 

só 

mão.

(Ha 

outros 

apartes.)

O 

Sr. Presidente 

:—Attenção 

.'

O 

Sr. 

Paramios 

: 

—Veja 

a camara essas 

disposições 

que

tinhão 

os 

commandantes 

de 

armas 

pelo 

regulamento 

de 8

de 

Maio 

de 

1843.

O art. 1° 

do 

citado 

regulamento 

de 

1843 dispunha 

o 

se-

guinte 

:

< 

Compete ao 

commandante 

das 

armas 

commandar 

o

pessoal, 

dirigir e 

fiscalisar o 

material 

das 

fortiíicações, 

ba-

terias 

e 

pontos 

militares 

estabelecidos, 

ou 

que 

se estabele-

cerem; 

formar 

os 

planos 

de 

defesa 

do 

paiz; 

o detalhe 

e

emprego das 

tropas; dirigir 

os 

acampamentos 

e 

ebras 

de

lurtificação; 

augmencar 

ou 

diminuir 

a lorça 

efíectiva 

nas

grandes 

e 

pequenas 

operações.

Fazer 

o detalhe 

das 

tropas 

para 

o 

serviço 

ordinário 

e

extraordinário da 

guarniçào, 

nomear 

interinamente 

os 

offi-

ciaes 

para 

os commandos 

e 

empregos 

das 

fortalezas, 

pontos

militares 

ou 

commissões 

especiaes 

do 

serviço 

fóra 

dos

corpos, dando 

parte 

ao 

presidente 

da 

província 

de 

taes 

no-

meações, 

e 

satisfazendo 

as exigoncias deste 

quando 

com

ellas 

se 

não 

conformar. 

»

O Sr._ Rodrigues 

dos 

Sastos 

: 

— 

Mas estavão 

debaixo

da 

autoridade 

do 

presidente 

de 

províncias.

O 

Sr. Paramios : 

—Estas 

disposições 

não 

têm iguaes 

no

regulamento 

do ajudante-general.

O nobre 

deputado receiou 

que pela 

palavra 

abastecimento

o 

ajudante-general 

iicaase 

superior 

aos 

chefes 

de todas 

as

repartições 

militares, 

e 

que 

quizesse 

intervir 

em 

sua 

admi-

nistração 

interna. 

Attenda 

agora 

o 

nobre 

deputado 

ao 

que

diz 

o regulamento 

de 

8 de 

Maio de 

1813 

no 

art. 

10 

:

As 

pagadorias, 

arsenaes, 

trens 

e depositos 

de 

artigos

bellicos, 

ou de 

munições 

de 

guerra, 

pertencem 

privativa-

mente 

á inspecção 

e 

direcção 

do 

presidente 

da 

província 

;

mas 

o 

commandante 

das 

armas 

poderá 

passar 

revista 

aos

petreclios 

e 

munições 

de 

guerra, 

a 

cujos 

actos 

se 

prestaráõ

os 

directores e 

almoxarifes 

dos armazéns, 

fornecendo 

os

mappas 

e 

clarezas 

que 

exigir 

o 

commandante 

das 

armas

para 

o desempenho 

dos 

deveres 

a 

seu 

caro-e. 

»

Eis-aqui 

o commandante 

de 

armas 

entrando 

em 

todas 

as

repartições 

onde existão 

depositos 

do 

material 

do 

exercito,' 

e

sejão 

encarregadas do 

seu 

fornecimento, 

sendo 

os 

chefes 

de

taes 

repartições 

obrigados 

a 

prestar-lhe 

todos 

os 

dados 

e 

es-

clarecimentos 

que 

elle exigir.

Vê 

portanto 

o nobre 

deputado 

que 

as 

suas 

apprehensões

nessa 

parte 

»ão 

inteiramente 

infundadas; 

e 

que 

não 

se

pôde 

recusar 

aquém 

tem 

a 

seu 

cargo 

a 

direcção 

do 

pessoal,

o fiscalisar 

que 

esse 

pessoal 

seja 

provido 

de tudo 

quanto

careça, 

e 

pela 

maneira 

mais 

conveniente, 

afim 

de 

que 

o

serviço 

publico 

não soffra. 

Não 

6 o 

ministro 

da 

guerra 

que

ha de 

oeeupar-se 

dessa 

fiscaliEação 

diaria 

e 

minuciosa.

Vejamos 

se os 

commandantes 

de 

armas intervinhão 

ou

não 

nas 

promoções 

do exercito. 

Diz 

o 

§ 

14 

do 

art. 

1° do

regulamento 

de 1843 

:

Propor 

para 

os 

postos 

vagos 

de 

officiaes 

aquelles 

a

quem 

de direito 

pertences»- 

segundo 

a disposição 

das 

leis,

enviando 

as 

propostas 

acompanhadas 

das 

relações 

de 

an-

tiguidade 

dos 

officiaes, e das inspecções 

de 

saudé 

nos 

casos

de reforma, 

ao 

presidente 

da 

província, 

para 

que 

este 

as 

fa-

ça 

subir 

com 

as 

suas 

observações 

â augusta 

presença 

de

S. M. 

o 

Impei 

ador. 

>

Por estas attribuições 

dadas 

aos 

commandantes 

de armas

não 

eião elles 

os árbitros 

das 

promoções 

dos 

officiaes

que 

se achavão 

nas 

províncias 

sob 

suas 

oídens 

, 

no 

entre-

tanto 

o ajudante-general, organisando 

uma 

proposta 

em

vista 

dos documentos 

e informações 

que 

deve reunir, 

pa-

rece 

exercer uma 

attribuição 

excessiva 

!

O Sr. 

Franco de 

Almeida: 

— 

Faz 

o 

que 

fazião 

todos 

os

commandantes 

das armas; 

ahi é 

que 

está 

o 

perigo.

O 

Sr. 

Paramios: 

— 

E' ahi 

que 

está a 

garantia 

do 

acerto

nas 

promoções. 

>

O Sr. 

Franco 

di; Almeida : 

— 

E' 

preciso 

centralisar 

tudo

na mão 

de um 

só.

O 

Sr. Paramios 

: 

— 

ínsístio-se 

em 

que 

a 

incumbência

dada ao 

ajudante-general 

de informar 

ao 

ministro 

da 

guer-

ra 

sobre 

os 

officiaes 

que 

devão 

responder 

a conselho^ 

de

inquirição, 

e os 

que 

devão 

passar 

para 

a 

classe 

dos 

aggrega-

dos, 

ou vice-versa, 

6 

um 

poderoso 

meio 

de 

influencia. 

Já

tive 

a lionra de 

notar á 

camara, 

a 

primeira 

vez 

que 

fallei,

que 

esta disposição 

não tem mais 

alcance do 

que 

incumbir

o 

ajudante-general 

de 

observar 

quaes 

são os 

officiaes 

que,

em vista 

das 

inforrtiações 

dos seus 

cliefe3, estão 

no caso da

lei 

para 

responderem 

a conselho 

de 

inquirição 

por 

máo

comportamento 

habitual; 

e 

além 

disto verificar 

quaes 

são

os officiaes 

que, 

nos 

termos da 

lei do 

de 

Dezembro 

de

1841, devem 

passar 

da Ia classe 

do 

exercito 

para 

a 

2",ou 

re-

verter 

desta 

para 

aquella.

Repito 

que 

aqui se 

não 

trata senão 

de 

matéria 

de faetos,

Jactos 

que 

exigem 

uma 

attenção 

especial 

e 

successiva, 

sobre

os 

quaes portanto 

o 

governe 

deve ter 

quem 

o 

infsrme. 

E' 

o

governo quem 

decide 

se 

tem 

lugar 

o conselho 

de 

inquiri-

ção, 

6 

o 

conselho 

de inquirição 

que 

apura 

os 

factos 

e emitte

sobre 

ellesojuizo 

que 

deve 

servir 

de 

base 

á decisão 

do 

go-

verno 

reformando 

ou não 

o 

official. A 

passagem 

de 

offi-

ciaes 

de uma 

para 

outra 

classe 

do exeicito, 

acto do 

governo
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sobre o qual o ajudante-general não (leve senão prestar
uma informação documentada, não pôde também, muito
menos pôde ser considerada como um grande arbítrio com-
mettido ao aj udante-general.

Não terião os couj^nandantes de armas alguma attribui-

ção que corresponda a esta do regulamento do njudante-

general? aqui está a do §13 do art. 1° do regulamento da

18-13 :

« Nomear os conselhos de investigação para a fotmação

da culpa dos réos militares, bem como conselhos de guer-
rapara o julgamento dos'mesmos, excepto quando pelas
leis em vigor fôr da peculiar attribuiçio dos commandan-

te3 dos corpos mandarem proceder a taes conselhos ; deven-
do os da nomeação dos commandantes das armas fazer-se
no quartel-general deste ; e os outros no quartel do estado-
maior do respectivo corpo. »

Ninguém se lembrou de dizer que por esta disposição os
commandantes de armas podião exercer uma autoridade,
uma influencia perigosa sobre os seus subordinados.

« Compete ao general pôr o cumpra-se nas patentes dos

officiaes do exercito, e em todas as sentenças proferidas em
ultima instancia pelo conselho supremo militar de justiça. »

Faculdade importantíssima, se disse, pôr o cumpra-se
nas patentes dos officiaes ; isto é, declarar o ajudante-gene-
ral, por uma ordem do dia, que o official promovido deve
ser reconhecido no seu novo posto, e entrar 110 exercício que
lhe competir ! Acreditão os nobres deputados que poderá
o aj udante-general prohihir que os officiaes promovidos
entrem no gozo de suas promoções, poderá negar-lhes o

exercício que lhes competir pelos seus necessos !

Ora, senhores, é crivei que algum clit fe se animasse a

tanto? O commandante de armas da corte não punha
também o cumpra-se nas patentes dos officiaes que esta vão

sob suas ordens, de todos os que se achavão na corte ? Que
importância tem este cumpra-se ? E' possivel receiar que
hajão officiaes promovidos, e que por falta do cumpra-se
do ajudante-general fiquem sem entrar no gozo de seu novo

posto, e não possão seguir para o seu destino?

O cumpra-se nas sentenças, também se disse mais uma
vez que era uma attribuiçio importantíssima, que era in-
fluir na punição dos officiaes. Quem ha de mandar cumprir

as sentenças ? Quem as mandava cumprir antes da insti-
tuição do ajudante-general do exercito? Hoje que todas as

praças militares são julgadas em ultima instancia no cònse-
lho supremo militar de justiça, não <5 o primeiro agente do
ministério da guerra que deve mandar cumprir estas sen-
tenças? Pois não ha nisto arbítrio ? Póde-se fazer desta in-
cumbencia um uso perigoso ?

E todavia, senhores, nós vimos que estas disposições^do
regulamento servirão no nobre deputado para dar propor-
ções gigantescas A entidade a^udante-çeneral do exercito !

« Conhecer da idoneidade c identidade das praças de pret
que pretenderem ser los o 20S cadete3, e soldados particu-
lares. » Esta attribuição dada ao ajudante-general também

foi considerada como muito importante e inconveniente. A
camara sabe que a legislação vigente marca as condições

necessarias para as praças de cadete ou soldado particular.
O novo legulamento não alterou os processos dessa habili-

tação, que continuão a ser feitos como dantes nas provin-
cias, sendo os conselhos de direeção e de averiguação ordena-
dos pelos commandantes de armRS, e pelos assistentes do
aj udante-general. '

E'a decisão final que se deixou ao ajudante-general, e
não aos commandantes de armas. Houve para isso um pon-
deroso motivo, e foi evitar a irregularidade e injustiças re-
lativas, que muitas vezes se davão em taes decisões, sobre-
tudo a respeito do reconhecimento dos soldados partícula-
res. Dizendo a lei que podem ter esta praça os lilhos dos

que por seus empregos ou cabedaes gozarem de considera-

ção social, dava-se a estas palavras algumas vezes uma lati-

tude tal, que todos os pretendentes poderião ser nellas com-

prehendidos; e daqui resultava ser a lei observada com mais

rigor na corte do que nas provincias, e prejuízos a tercei-
ros na promoção a alferes. Onde não havia commandantes

de armas era o presidente da província que ordenava o
conselho de direeção ou de averiguação ; ma? não vejo que
haja inconveniente censurável em que uma attribuição,

que pertence aos commandantes de armas, pertença tam-
bem aos assistentes do ajudante-general, que fazem as vezes
de commandante de armas nas províncias onde ha pouca
força de linha.

< Art. 34. > Este artigo já tem sido lido á camara; este

TOMO III.

artigo prescreve que nenhuma licença poderá ser dada senão
pelo governo, salvos os caso» de moléstia, que poderáõ ser
attendidos pelos presidentes de província. O nobre deputado
pela província de S. Paulo entende que a lei de 3 de Setem -
bro de 1834 foi aqui violada, que o governo não podia tomar
esta medida porque coarcta a faculdade que tinhão os presi-dentes de província de dar licenças, assim aos empregados
militares, assim como aos emprestados civis.

br. presidente, eu continúo a crer que o governo, autori-
sadopara regular a administração superior do exercito, po-

! dia marcar os casos ea fôrma por que 03 presidentes de pro-iucias devião usar dessa faculdade estabelecida na lei de 3
de Outubro de 1834 ; e o que é exacto, senhores, é sue o
governo tinha ha muito tempo firmado esta disposição, ha
muito tempo o governo tinha determinado aos presidentes

| 
de província que não concedessem licenças aos officiaes e
praças de pret do exercito senão por motivos de moléstias
e como aqui se dispõe.

E note a camara que aqui não se trata de uma faculdade
dada ao ajudante-general, é uma restricção imposta aos pre-
sidentes de província em proveito da acção do governo ; não
é, portanto, este artigo uma disposição inherente & insti-
tuição do ajudante-general, não é uma disposição vital, é
uma medida que o governo julgou sempre conveniente, que
estava em 

pratica independentemente deste regulamento.
Art. 7í> do regulamento de 8 de Maio do 1843 :
« As licenças com vencimentos, ou sem elles, que ao pre-

sidente da provincia compete conceder atá tres mezes, não
serão expedidas sem prévias informaçõos do commandanto
das armas, corpos c companhias respectivas; devendo ajun-
tar-çe a estas informações o parecer da junta de saúde, que
deverá inspeeciouar no caso de moléstia, ou defeitos physi-
cos ou moraes, allegados pelo pretendente. »

« O commandante das armas não poderá conceder li-
cenças com vencimentos de soldo ou tempo, mas só regis-

1 tra-las até dez dias. >
A camara vê que o governo já por este regulamento tinha

estabelecido que os presidentes de piovincia só podião con-
: ceder licenças no3 casos de moléstia, o que depois tornou

mais expresso em vários avisos ; como, pois, se diz que foi
o regulamento de que ora nos occupamos que veio restrin-

| gir uma faculdade de que esta vão de posse, e que effectiva-
mente exerciãoos presidentes de provincia? ,

O Sr. Rodrigues dos Santos : — E a lei de 3 de Outubro ?

O Sr. Paraishos : — Desde que o governo estava autori-
sndo para regularisar a administração superior do exercito,
digo que não estava inhibido de marcar os casos em que
os presidentes de províncias podião conceder essas licenças.

O Sr. Kodbigues dos Santos : — Revogando a lei? Esta ú
que é a questão.

_ O Sr. Paraniios : — Consulte o nobre deputado as dispo-
sições que se encontrão no regulamento do thesouro nacio-
nal relativas ás licenças dos empregados de fazenda, e creio
que ahi verá restricções semelhantes.

O Sn. St e Albuquerque : — Apoiado.

O Sr. Par.vnhos :•—A camara acaba de ouvir pela leitura
que iiz deste artigo que os commandantes de armas podião
dar licenças registradas, isto é, sem vencimento de soldo
e tempo até 10dias; o ajudante-general do exercito, essa

i entidade tão cheia de faculdades, não pód» dar licenças
nem por um dia 1

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Não é este o objecto da
questão. Não censurei esta disposição em relação ás attri-
buições do aj udante-general, e sim por inconveniente."

O Sr. Paranhos ¦. — A transferencia de praças de uns
j>ara outros corpos da mesma ou de diíferente arma, o no-
bre deputado entendeu que è uma faculdade importante
dada ao sj udante-general.

O Sn. Rodrigues dos Sastos ; — Sem duvida.

O Sr. Parannos : — Entretanto os commandantes de
armas exercião a mesma attribuição. t

O Sr. Rodrigues dos Samos : — Dentro da mesma pro-
vincia, e não para fóra. >

O Sr. Parvmios:—O nobre deputado não vê que, segun-
do os seus princípios, querendo elle que o ministro da guer-
ra faça tudo, lia de ser um ministro da guerra que nada

, possa fazer? Pois o nobre deputads quererá que seja o

23
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ministro da guerra quem vá examinar se a praça tal deve

passar deste para aquelle corpo ?

O Sr. Rodrigues dos Santos :— E porque não ?

O Sr. Paranhos : — Quererá qne para a passagem de
uma praça de pret que tem de ser transferida de uma para
outra província seja precisa uma ordem do ministro da guer-
ra afim de se satisfazer adespeza desse transporte?

O Sr. Rodrigues dos Santos :—O ministro é quem ordena
a despeza.

O Sr. Pabais nos :—Eu asseguro ao nobre deputado que o
commandántevAe armas tinha esta autorisação.

O Sr. Rodrigues aos Sai>tos :—Eeu asseguro a V. Ex.

que não.

O Sr. Paranuos Estou bem informado destas praticas.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Está em perfeito en-

gano. V. Ex. nfio pode dizer que o commandante de armas
ae S. Paulo, por exemplo, désse passagens para o Mara-
nhão, etc., e o artigo do regulamento cie que nos occupa-
Bios autorisa o ajudante-generala dar estas passagens para
todo o império.

O Sr. Paranuos : — Então qual seria a vantagem desta
instituição se ella não trouxesse alguma centralização na
administração superior do exercito ?

O Sr. Rodrigues dos Santos : — A centralisação está nas
mãos do ministro, o que è ainda melhor.

O Sr. Paranuos : — Quanto ás baixas, o nobre deputado
também disse que era uma attribuição importante dada ao
íijudante-general; entretanto esta disposição'teve por íim
evitar graves inconvenientes que havia na pratica até en-
tão em vigor, de se darem baixas nas províncias sem co-
nhecimento do governo.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Não é disto que se trata,
lia muito tempo que está abolida essa faculdade.

O Sr. Paraitoos:—Davão-se baixas ás praças que tinhão..,

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Está abolido isto ha
muito tempo.

O Sr. Paranuos : —O nobre deputado já deu o seu aparte,
deixe-me continuar, porque eu estou seguro do que digo, e
o provarei mesmo com um acto do nobre ministro actual.
Não aceito como exacta a asserção do nobre deputado, des-
culpe-me.

Davão os commandantes baixas nas províncias ás praças
que tinhão concluido o seu tempo; o governo liavia deter-
minado que essas baixas se dessem cm uma certa propor-
ção, creio que na razão de uma baixa por tres recrutas que
se recebesse. Ora, como essas baixas crão concedidas
attendendo-sel somente á antigüidade da3 praças queexis-
tião no mesmo lugar, na província onde se acliavão os
corpos, e não á antigüidade geral das praças do exercito,
resultarão injustiças que são obvias, porque se se recebiâo
mais recrutas, supponhamos, na Bahia, ahi havia maior
numero de baixas do que em outros pontos, e porque a praça
tal era a mais antiga em relação a outras que servião no
mesmo lugar tinha a sua baixa, entretanto que em outras

províncias., na massa geral do exercito, permanecião pra-
ças com muito maior tempo de serviço.

O nobre deputado considerou esta disposição relativa ás
baixas como perigosa; mas o facto 6 que isto já está re-
guiado pelo governo ; o nobre ministro da guerra acaba de
promulgar instrucções, por aviso de 27 do mez ultimo, se-
gundo as quaes se deve conceder baixa ás praças que con-
cluirem o tempo de serviço marcada na lei; e no art. 12
estabeleceu o seguinte : « Eóra das regras estabelecidas nos
artigos antecedentes nenhuma baixa poderá ser ordenada
pela repartição do ajudante-general sem preceder ordem do
ministério da guerra. >

O Sr. Rodrigues dos Santos :— Muito bem; 6 uma limi-
tação ao artigo.

O Ír. Paranuos : — Ora, aqui tem o nobre deputado que
o nobre ministro da guerra v§ o regulamento do mesmo
ponto em que eu me colloco para vê-lo, que o vê através do
mesmo meio por que eu o vejo. Portantoisso 

que onobre de-
putado suppõe que é uma faculdade exclusiva do ajudante-
general, considerando-» como uma entidade independente
do ministro da guerra, eu considero como uma facaldade
(embora sedigaque compete ao ajudante-general,quando se

delinesuas funeções em relação aos outros chefes militares),
eu considero como uma faculdade que também pôde ser
exercida pelo ministrj da guerra , que é superior ao
aj udan te-general.

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Segue-se que está refor-
mado o regulamento nesta parte, e disto me applaudo.

O Sr. Paranuos : — Segue-se ^ue o regulamento está en-
tendido convenientemente....

O Sr. Rodrigues dos Santos : — Está reformado conve-
nientemente.

O Sr. Paranuos : — Está entendido, convenientemente

que o ajudante-general é subordinado ao ministro da guerra;
que as faculdades que aqui lhe são dadas não ião absolu-
tamente exclusivas delle ; que o ministro da guerra pôde
expedir Jhe ordens sobre aquiilo qua o regulamento diz que

,ó privativo do ajudante-general, porque o' regulamento
tratou especialinencü de demarcar as attribuições do aju-
dante-general em relação ás dos outros chefes militares.

< Art. 36. Nenhum official poderá ser distrahido para
serviço que não seja da natureza do de seu corpo ou arma
especial, sem autorisaçâo prévia do ministro e secretario de
estado dos negoeios da guerra por intermedío do ajudante-
general do exercito. » E' mais uma disposição inconveniente
aos olhos do nobre deputado ; mas o nobre deputado, note,
não discriminou esta e outras disposições qua já tenho
apontado, e que são expressamente da competencia exclu-
siva do ministro da guerra das que competem ao ajudante-

general; foi com todas as disposições que o nobre deputado

(salvas as suas intenções, que sinceramente respeito) deu
uma idéa odiosa desta instituição; tornou, para aquelles

que, como eu, muitas vezes, se deixão arrastar por sua
eloquencia, ]jor suas luzes, antipatliica esta instituição.

Tratando das licenças, o nobre deputado disse que essa
restricção (que já mostrei que não é uma novidade do regu-
lamento do ajudante-general, mas disposição que já existia,

que já estava em vigor ha muito tempo) podia ser de gran-
de sacrifício para os ofliciaes, visto que estes podem carecer

,de uma licença com urgência por outro qualquer motivo

que não o de moléstia, áe 6 possível, sem dar larga margem
ao arbítrio dos presidentes de provineia a esse respeito, fa-
zer alguma concessão no sentido em que se enunciou o nobre
deputado, eu muito estimarei. Cumpre porém observar, em

.resposta aos fundamentos com que onobre deputado fez essa
sua exigencia, que os sacrifícios são inherentes á vida mili-
tar, e que é por isso que a classe militar merece e deve me-
recer sempre a maior consideração social (apoiados); <5 pre-
ciso portanto nessas disposições dos regulamentos militares
não veras cousas como na administração civil.

Não pude bem comprehender a observação do nobre de-

putado tendente a mostrar que o regulamento do aju-
dante-general pôde obstar á correspondência directa dos

presidentes de província com o governo sobre o estado e
emprego da força militar. O regulamento nada diz a res-

peito da correspondência do governo com os seus primeiros
delegados nas provincias, trata sómente das communica-

ções dos commaiídantes de armas e assistentes ao ajudan-
te-general, communicações cuja natureza e direcção já têm
sido apreciadas.

Créioque o nobre deputado deu ao art. 33 do regulamento
uma intelligencía que elle não pôde ter. Ahi se tem de certo
muito em vista collocar os commandantes em chefe dos
corpos de exercito em operações fAra da autoridade do aju-
dante-general,, em tudo quanto diz respeito ao segrodoe

política da guerra, ás importantes attribuições que deve ter
um general em taes circumstancias. Só a correspondência
c relativa ás alterações do pessoal do mesmo exercito, seu
fornecimento, sua disciplina emais particularidades de mera
administração, » ó que 6 dirigida ao ajudante-general.

As palavras — alterações do pessoal — não têm o sentido
e alcance que lhes deu o nobre deputado, não impõe ao ge-
neral de um exercito em operações o dever de informar ao
ajudante-general sobre todas as commissões que ordenar
ou nomeações que fizer. Estas palavras querem dizer, no
meu entender, que o ajudante general deve saber do estado
do pessoal do exercito em operações, para prover ás suas
necessidades tanto quanto couber em suas attribuições, e
solicitar as providencias quedependão da autoridade su-

I perior.
Senhores, cu tenho acompanhado o nobre deputado pela

provineia de S. Paulo na analyse do novo regulamento, e
confrontado este regulamento como dos commandantes de
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armas; creio ter demonstrado que o ajudante-general não é,
não pôde ser a entidade que se afigurou ao nobre deputado;
creio ter demonstrado que, segundo o respectivo regulamen-
to, muito expressamente o ajudante-general é o informante

do ministro da guerra, o transmissor e executor de suas or-

dens (apoiados); que não pôde viver independente do minis-

tro ; que o ministro da guerra tem e ha deter conhécimen-

to de todos os seus passos ; as ordens do dia da repartição

hão de ser remettidas á secretaria de estado ; o ministro

pode também exigir, como está em pratica no ministério

da marinha em relação ao quartel-general, um boletim dia-

rio das ordens, de tudo quanto se pas-arna repartição do
ajudante-general, e á vista delle exigir quaesquer outros es-
clarecimcntns que julgue precisos.

DiSse-se que os assistentes do ajudante-general estavão
independentes dos presidentes, que estes não poderião rr.ais
ter, como até hoje, os esclarecimentos necessários para o
bom emprego da força militar que se acha á sua disposição;

mostrou-se que os assistentes do ajudante-general não estão

independentes dos presidentes, que lhe são suboVdinados,

que lhes devem dar conhecimento de tudo quanto lhes pôde
interessar.

E demais, quando nós pudessemos conceber que um mi-

nistro da guerra houvesse capaz de deixar que os abusos

imaginaveis chegassem ás' proporções em que os nobres

deputados os apresentárão, por ventura não estarião ahi or*

cem olhos do Argos da imprensa para denunciar todos esses

abusos ? Não estaria ahi o parlamento ? Os presidentes das

provincias não poderião, independentemente desses com-

mandantes de armas e assistentes, chamar a attençao do

governo sobre esses eseandalos e esses perigos'!" 
lia,, senhores, nesta instituição, sem duvida um pensa-

mento centralisador ; mas a centralisação é indispensável

dentro de certos limites em quasi todos os ramos da admi-

nistração; e os liberaes mais infensos á idéa da centralisa-

ção entre as suas excepções comprehendcm especialmente

a organisação da força militar. (Apoiados.) Eu peço licença

á camara para ler o pensamento de uma autoridade, que
não será suspeita para o nobre deputado....

O Sn. Rodrigues nos Santos : —Nem para V. Ex.

O Sr. Paramios : — Nem para mim, que também me

prezo de amar as liberdades publicas.

O Sr. Sérgio »e M vtr.no: — Para todos nôs.

O Sr. Paramios : — A passagem que vou citar édeDu-
vorgier de Hsuranne. Observando elle que em França mes-
mo os liberaes estavão divididos a respeito da idéa da cen-
tralisação, diz o seguinte:

«Ameuver, coníundem-se muitas vezes sob o mesmo nome
cousas mui differentes. A centralisação,diz-se, faz agi ande-
za, a força, a independência da França. De que centralisação
se quer fallar? E' daquella que de vinte provincias, diversas

pela lingua, pelos costumes, pelas leis, fez um vasto impe-
rio, cujos habitantes se reconhecem por irmãos, e se con-
fundem em uma grande associação nacional ? E' daquella

que á confusão das praticas judiciarias, e á desordem das

finanças, substituio a uniformidade do codigo civil e a re-

gularidade financeira? E' daquella que eolloca nas mãos do

governo central o exercito, a administração política, a uni-
versidade, o budjet, tudo o que tende a reunir em uma unj-
dade poderosa tochas as partes do territorio e todas as forças
moraes e materiaes do paiz ? Em fim, é daquella que por di-
versos meios póz o governo em estado de se fazer respeitar e obe-
decer por toda a parte ? A não ser talvez em alguns salões,
em alguns castellos dos antigos tempos, ninguém, que
eu saiba, cuidfl de supprimir, de alterar, de enfraque-
•cer a centralisação assim compreliendida. Quaesquer
que possuo ser os seus inconvenientes parciaes, as suas van-
tagens são muito importantes para que a França consinta
em perdê-las. »

Ora, eu entendo que as medidas de centralisação que o
nobre deputado tem censurado estão dentro dos limites de
uma verdadeira centralização....

Um Sr. Depetado: — Esta é que è a questão.

O Sr. Paramios: — Entendo que não pôde haver exercito

sem um governo bem centralisado (apoiados); entendo que
ao exercito se pôde applicar o simile de que se servio o no-
bre deputado pelo Maranhão, que a sua força impulsiva, a
sua direcçãa e os seus movimentos devem ser como os do

gaz, que, partindo da caixa motriz, se propaga rápida-
Mente por todas as artérias que deve alimentar; entendo

que não pôde haver disciplina no exercito som que haja
centralisação ; que essa disseminação de faculdades por au-
toridades Iscaes è de um grande detrimento á organisação e
disciplina militar, aos fins a que o exercito é destinado 

'pela

constituição ; entendo, senhores, que a disciplina é a mola-
real do exercito; desuna-se, afrouxe-se a disciplina, e a
machina, ou parará, ou tomará movimentos irregulares e
desordenados.

Quando pela primeira vez fallei, chamei ft nttenção do
nobre deputado para o que existe estabelecido no ministério
da marinha. E' a mesma cousa que hoje so julga perigoso
applicando-se ao exercito. " 

1 n

O Sr. Goues de Souza dá um aparte.

O Sr. Paramios: — Não poderia deixar de ser nocivo, se
fossem verdadeiros os princípios que tem sustentado o nobre
deputado.

O Sr. Gomes de Soi z.v: — Não apoiado.

O Sr. Paramios : — O nobre deputado não pôde deixar
de reconhecer que a marinha representa um elemento
muito importante em nossa segurança interna e externa.
Não tem, portanto, fundamento para dizer que aquillo que
ali não tem offerecido perigo, se torna perigosissimo Quando
applicado ao exercito.

O Sr. Rodrigues dos Samos : — E entretanto creoiwe
o conselho naval no ministério da marinha.

Sn. Paramios•. —Meramente consultivo ; e essa crea-
çãò prova a necessidade de auxiliares profissionaes.

O Sr. Rodiiigues dos Santos : — Não foi bastante o aju-
dante-general.

Sr. Paraiviios : — Mostrei também que uma organisa-
ção semelhante existe na Inglaterra ; podia igualmente ap-
pellar para os Estadoe-Unido», onde o nobre deputado
achará organisação semelhante.

O Sr. Gomes de Souza : — V. Ex. se tem esquecido de
muita cousa que so passa na Inglaterra arespeitodeexercito.

(Ila outros apartei.)

O Sn. Paraniios : —Portanto, senhores, estou persuadidocie que a instituição do ajudante-general não merece as cen-
suras que lhe têm sido feitas. Este acto do governo, com-
quanto possa ser melhorado pela expcriencia, comquanto
possa jser 

melhorado pelas luzes do nobre ministro da guer-ra, não contóm esses defeitos capitaes que os nobres de-
putados se empenhárão por mostrar, c que, a existirem,
deverião levar-nos a acabar com esse cargo tão assustador,

t Como os nobres deputados retirárão os seus artigos tiddi-
ti vos, como temos todos reconhecido que aquillo que pôdehaver de razoavel e fundado nas observações dos nobres de-
putados está nas faculdades do nobre ministro da fuerra
o realisar; e como sem duvida a camara confia tanto quantoeu confio no critério o luzes do nobre ministro, cujas boas
intenções estaráõ sempre fóra do duvida (apoiados)-, tenho
cumprido o dever em que me julguei collocado para com a
camara, para com o paiz, e para com o nobre deputado pela
província de S. Paulo. (Apoiados; muito bem, muito bem.)

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

Cessão em O <1<- .Fnllio.

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY.

Sommio - Expediente. — Naturalizes.—Questões ele,to-
raes.- O ex-ju,; de direito de Alegrete. Votação.- Ordem
do dia. hsIrada de ferro de D. Pedro II. Discurso do Sr,
b.Octaviano. Fixação das forças de terra. Rejeição dos
additivos. Estrada de ferro de 1). Pedro II. Discursos dos
Srs. Dantas, ministro da marinha, e presidente do conselho.
Votação. — Loterias. Discursos dos Srs. Viriato, Brandão,

e Pacheco.

A s 11 horas da manhãa, feita a chamada, e achando-se
presentes os Srs. visconde de Baepcndy, Paes Barreto, J.
Marcondes, Salathiel, Pereira Pinto, Machado, Mendes da
Costa, Sampaio Yianna, Bretas, Torres-Ilomem, Costa
Pinto, Cerqueira Leite, Silveira Lobo, Athaide, Brusque, F.
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Octaviano, Paiva, Barbosa da Cunha, Cunha Mattos, Salles,
Sérgio de Macedo, Fiusa, Hermogenes,Vilkla Tavares, Gon-

çalves da Silva, Luiz Carlos, Pacheco, Paranaguá, Lan-
dulpho, Domiugues, Bello, Sá e Albuquerque , Augusto
de Oliveira, Belfort, Serra Carneiro, Dantas, Bulcão, Fer-
nandes Vieira, André Bastos, Pinto de Campos, Rego Bar-
ios, barão de Camaragibe, Flavio Clementino, Souza Leão,
Viriato, Borges Fortes, Ferreira de Aguiar, Cândido Men-
des, barão de Maná, Augusto Chaves, barão de Maroim,
Almeida Pereira, Nabuco, Ferraz da Luz, Silvino Cavai-
canti, Gavião Peixoto, Toscano Barreto, Garcia de Almei-
da, Benevides, e Pereira Franco, abre-se a sessão.

Lè-se c approva-se a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Tobjps
de Aguiar, Alcantara Machado, Araújo Jorge, Calhei-
ros, Teixeira Júnior, Cruz Machado, Francisco Campos,
César, Silva Miranda, Nebias, Augusto Corrêa, Franco de
Almeida, Pinto Lima, Aragão e Mello, Diogo Velho, ba-
rão de S. Bento, Pederneiras, Santa Cruz, Madureira, Bran-
dão, Fausto, Lima e Sil\a, Jaguaribe, Araújo Lima, Baptis-
ta Monteiro, Dias Vieira, Barros Pimentel, Bezerra Ca-
valcanti, Fernandes da Cunha, Paranhos, Rodrigues dos
Santos, Martinho Campes, Carrão, barão de Porto-Alegre,
Monteiro de Barros, Jacintho de Mendonça, Antunes de
Campos, Paulino, Coelho de Castro, Peixoto de Azevedo,
Delphino de Almeida, Gomes de Souza, Vascoucellos, Cu-
nlia Figueiredo, e Castello Branco. O Sr. Pedreira falta
com causa participada.

O Sr. 1» Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Tres officios do ministério do império, remettendo as ac-
tas dos collegios eleitoraes das freguezias do Caeteté e Santo
Antonio da Barra, da provincia da Bahia, as das freguezias
da Prainha, Oeira, Gurupá, Arrainlas, Villarinho do
Monte, Porto deMoz, Vieira, Souzel, Pombal e Óbidos, do
Pará, e da eleição que ultimamente se procedeu no Io dis-
tricto de Minas Geraes.—Os dous primeiros vão á commis-
são de poderes, e o ultimo a archivar-se.

Um requerimento de José da Motta Azeredo Corrêa, bacha-
rei em direito pela Universidade de Coimbra, pedindo para
ser admittido a fazer exame em alguma academia do im-

perio, atim do poder seguir a carreira da magistratura.—
A* commissão de instrucção publica.

Outro da camara municipal da Villa de Uruguayana,

provincia de S. Pedro do Sul, pedindo uma providencia
para que os 

processos de crime de furto de gado possiío ser
instaurados independentemente de queixa. — A' commissão
de justiça criminal.

NATURAX.ISAÇÀO.

Lê-se, e é julgado objecto de deliberação, e vai a impri-
mir para entrar na ordem dos trabalhos, oprojecto com
que termina o seguinte parecer de commissão :

A commissão de constituição examinou as seguintes
representações dirigidas a esta augusta camara :

« Do padre João Baptista Mor, natural da cidade Brecia
do reino de Sardenha, residente desde 1853 na provincia de
S. Pedro, onde exerceu as funcções de parocho na freguezia
de Belem, e actualmente as exerce na freguezia de S. Sepé,
ambas do município da cidade de Porto-Alegre, perante cuja
camara municipal fez a 29 de Abril ultimo a declaração
proscripta pela lei de 23 de Outubro de 1832, pedindo dÍ3-
pensa do tempo posterior á mesma declaração para natura-
Üsar-se cidadão orazileiro.

Do padre Domingos Tanganelle, natural da cidade de
Florença, grão-ducado da Toscana, residente ha 7 annos na
provincia de S. Pedro, onde exerceu as funcções de parocho
na freguezia de Santa Anna do Rio dos Sinos, e actualmente
as exerce na de S. Francisco de Assis no município de
S. Borja, e que perante a camara municipal da cidade de
Porto-Alegre fez a declaração a 30 de Abril ultimo pedindo
igual dispensa.

« Idêntica do subdito portuguez Manoel da Rocha Leão,
negociante residente nesta corte ha mais de 20 annos, que
fez a declaração no 1» de Maio ultimo perante a Illma. ca-
mara municipal.

« Idêntica do subdito portuguez Joaquim José de Olivei-
ra, maritimo, residente no império ha 18 annos, que a 3 de
Abril ultimo fez a declaração perante a Illma. camara mu-
nicipal.

Idêntica do subdito portuguez José Bento Alves de Car-
valho, negociante residente nesta corte desde 1849, e que
desde 11 de Agosto de 1856 fez a declaração perante a
Illma. camara municipal.

« Idêntica do subdito portuguez José Corrêa de Sá, ne-
ociante residente ha muitos annos nesta corte, onde a 23
e Janeiro ultimo foz a declaração perante a Illma. camara

municipal.

« Idêntica do subdito portuguez João José de Mattos,
maritimo, residente no império ha mais de 12 annos, que a
5 de Fevereiro ultimo fez a declaração perante a Illma. ca-
mara municipal.

« Idêntica do subdito portuguez LuizManoel de Lemos,
agente de cansas, residente no império ha 31 annos, e que
a 28 de Janeiro de 1856 fez a declaração perante a Illma.
camara municipal.

«Finalmente, idêntica do subdito liespanhol Francisco
Pereira, maritimo, residente no império ha muitos annos,

ne foz a declaração perante a camara municipal da cidade
a Bahia.

E em vista dos documentos quejuntárão é de parecer
que se lhes conceda a dispensa de tempo pedida, para o que
ofFerece a seguinte resolução :

A assembléa geral legislativa resolve :
c Artigo único. O governo é autorisado a conceder carta

de naturalisação ao súbito sardo padre João Baptista Mor,
ao subdito toscano padre Domingos Tanganelle, aos sub-
ditos portuguezes Manoel da Rocha Leão, Joaquim José de
Oliveira, José Bento Alves de Carvalho, José Corrêa de Sá,
João José de Mattos, LuizManoel de Lemos, e ao subdito
hespanhol Francisco Pereira.

Sala das commissões, 4 de Julho de 1857. —Antonio
Cândido da Cruz Machado.—Jeronymo José Teixeira Júnior.—
J. J. Pacheco. >

QUESTÕES ELEITOR,VES.

\
São lidos, entruo em discussão, e são approvados sem

debate os seguintes pareceres de commissões :

« A' commissão de poderes forão presentes, com os offi-
cios do ministro do império datados de 25 de Maio e 12 de
Junho, cópias auttienticas das actas das eleições de deputa-
dos e supplentes, a que se procedeu nos collegios do 3<> e õ°
districtos eleitoraes da provincia do Maranhão, bem como
nos 1" e 2» collegios do 6» diatricto, e da de eleitores na
freguezia da Chapada da mesma provincia.

i Tendo sido verificados os poderes conferidos nas sobre-
ditas eleições, é a commissão de parecer

« Que sejâo archivadas as referidas actas.
Sala das commissões, 6 de Julho de 1857.—Antonio

Cândido da Cruz Machado.—J. J. Pacheco. »

« A' commissão de poderes foi presente o.oíIígío do mi-
nisterio do império, datado de 25 de Maio, transmittindo,
com officio do vice-presidente da provincia de Piauhy d®
27 de Março, cópia authentica da acta da eleição a que a
7 de Setembro do anno passado se procedeu para vereado-
res e juizes de paz na parocliia de S. Raymuudo Non-
nato.

Competindo ao governo, em face do disposto no art. 118
da lei n. 387 de 19 de Agosto de 1846, conhecer das irregu-
laridades commettidas em eleições de camaras municipaes
e juizes de paz, e não a esta augusta camara verificar po-
deres conferidos nellas, é a commissão de parecer

i Que se devolva ao governo a referida cópia authentica.
Sala das commissões, 6 de Julho de 1857. — Antônio

Cândido da Cruz Machado.—J. J, Pacheco. >

t A' commissão de poderes forão presentes, com os offi-
cios do ministro do império datados de 11, 25 e 29 de Maio,
« 9 de Junho, cópias authenticas das actas das eleições d«
eleitores a que se procedeu em Novembro de anno passado,
nas freguezias de Senhor Bom Jesus dos Perdões, S. Antonio
do Amparo, Passa-Tempo, S. João Baptista* de Minas-No-
vas, Uberaba, Campo Formoso, e Pouso-Alegre, pertencen-
te» & provincia de Minas Geraes.

;



SESSÃO KM 6 DE JULHO DE 1857. 181

« Como já forão verificados os poderes conferidos nas
sobreditas eleições, é a commissão de parecer :

« Que sejãoarchivadas as referidas actas.
« Sala das commissões, 6 de Jalho de 1857. — Antônio

Cândido da Cruz Machado.—J. J. Pacheeo. >

A' commissão de poderes forâo presentes, com os ofR-
cios do ministro do império de 6 e 27 de Maio, cópias
authenticas das actas das eleições a que ultimamente se pro-
cedeu nas frqguezias da Villa Formosa da Imperatriz,
Catalão, Espirito Santo de Vai-Vem, Santa Cruz, Santa
Rita do Paranahyba, Villa Bella do ParanaKyba, Pouso
Alto, Santa Luzia, Campinas, l»om Fim, Corumbá, Meia
Ponte, Jaraguá, Cnrralinlio. Dores do Rio Verde, Anecuns,
S. José de Mossamedes, Rio Claro, Santa Rita, Barra, Ouro
Fino, e Santa Anna da capital, pertencentes ao 1° districto
da provineia de Goyaz ; bem como da acta do collegio da
Natividade, pertencente ao 2° districto da mesma província.

« Tendo sido verificados os poderes conferidos nas sobre-
ditas eleições, é a commissão de parecer :

c Que sejão archivadas as referidas actas.
c Sala das commissões, 6 de Julho de 1857. — Ânlonio

Cindido da Cruz Machado. — J. J. Pacheco. »

« A' commissão de poderes forão presentes, com os officios
do ministro do império datados de 8 e 29 de Maio, cópias
authenticas das actas das eleições de eleitores a que ultima-
mente se procedeu nas paroehias de Villa Verde, Monte
Santo, S. Gonçalo, £íossa Senhora do Monte, Nossa Senhora
do Soceorro e S. Sebastião das Cabeceiras de Passé, perten-
centes á província 

da Bahia
« Tenao sido verificados os poderes conferidos nas sobre-

ditas eleições, é a commissão de parecer :
« Que sejão archivadas as referidas actas.
« Sala das commissões, 6 de Julho de 1857.—A,nlonio

Cândido da Cruz Machado. — J. J. Pacheco. >

« A' commissão de poderes foi presente, com oíficio do
ministro do império de 29 de Maio ultimo, cópia authentica
das actas da eleição de deputado e supplente a que se pro-
cedeu no 4» collegio da província do Amazonas.

Tendo sido verificados os poderes conferidos na sobre-
dita eleição, é a commissão de parecer:

Que sejão archivadas as referidas actas.
« Sala das commissões, 6 de Julho de 1857. — Antonio

Cândido da Cruz Machado. — J, J. Pacheco. >

« A' commissão de poderes forão presentes, com officiodo
ministro do Império, datado de 2*> de Maio, cópias authon-
ticas das actas das eleições de eleitores, a i/ue se procedeu
nas freguezias do Jardim e Milagres, da provineia do Ceará.

« Tendo sido verilicados os poderes conferidos nas sobre-
ditas eleições, é a commissão de parecer:

« Que sejão archivadas as referidas actas.
Sala das commissões, 6 de Julho de 1857.—Antonio

Cândido da Crut Machado.—J. J. Pacheco. >

A' commissão de poderes f rão presentes com officio do
ministro do império, datado de 13 de Junho, documentos
relativos ás occorrencias que tiverão lugar na parochia da
cidade de Sorocaba, da provineia de S. Paulo, poroccasião
da eleição de eleitores.

« Tendo sido verificados os poderes conferidos na sobre-
dita eleição, é a commissão de parecer:

« Que sejão archivados 09 referidos documentos.
« Sala das commissões, 6 de Julho de 1857. — Antonio

Cândido da Cruz Machado.—J. J.Pacheco. >

' < A' commissão de poderes forão presentes, com os ofli-
cios do ministério do império datados de 25, 2ft e 29 de
Maio, de 6 e 26 de Junho, as seguintes actas eleitoras» da

provineia de Pernambuco :
Das eleições de eleitores, a que ultimamente seproce-

<leu nas parochias de S. Pedro Sfartyr, Sé, Maranguape,
Serra Talhada, Bezerros, Altinho, Caruarú, Gaianhuns,
Cabrobó, Poço da Panella, Itamaracíi, Pio d'Alho, Goyan-
na, e Itambé.

« Da formação das mesas c apuração de votos dos col-
legios eleitoraes do Io, 2o, 4o, 6", 10o e 12» districtos.

« Como j A tenhão sido verificados os poderes confeiido»
«a» sobreditas eleições, é a commissão de parecer :

Que sejão archivadas as referidas actas.
Salas das commissões, 6 de Julho de 1857. — Antonio

Cândido da Cruz Machado.—J. J• Pacheco. >

O i:\-JLIZ DF. DIREITO DIÍ ALEGRETE.

OS». Sir.vEiitA'Lo>6 requer urgência para sorlidour»
requerimento pedindo informações.

Consultada a casa decide pela afíirmativa.

LO-se, entra em discussão, e sem debate 6 approvado , o
seguinte requerimento :

Requi-iro que se peça ao ministério da justiça c£pia
authentica de todo o processo, que por traslado se deve
achar na respectiva seoretariji, relativo & declaração d®
avulso, que por decreto de tí do Dezembro dn 1855, foi fui-
minada pelo mesmo ministério contra o bacharel José An-
tonio de Oliveira e Silva, então juiz de direito da comarca
do Alegrete, presidente do Rio Grande do Sul; e cópia mais
de toda a correspondência que por ventura haja, além d»
processo, sobre o mesmo facto. — S. R. — Em 6 de Julh#
dô 1857. — Silveira Lobo. »

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

ESTRADA DK FERRO DE D. PEDRO II.

O Sn. Presidente : — OSr. deputado Sérgio de Macedo
pedio na ultima sessão Urgência para a discussão do projec-to offerecido pelas commissões reunidas do fazenda, e de in-
dustria e artes em substituição dos projectos dos Srs. Teix»i-
ra Júnior e barão de Mauá, relativos a estradas de ferro ;
declarei, então, que em occasião opportuna consultaria a
camara. Agora o faço submettendo á votação da camara a
urgência requerida pelo honrado membro.

A camara decide affírmativamente.

Entra em discussão a preferencia entre os projecto*
ns. 4 e 37 deste anno sobre a garantia de um empréstimo
para a construcção da estrada de ferro de D. Pedro II.

^ Não havendo quem peça a palavra, dá-se a i»ateria pordiscutida, o jirocedendo-seá votação é votada a preferencia a«
favor do projecto n. 37.

Entra por conscquencia em Ia discussão o seguinte pio-
jecto :

« Art. Io O governo fica autorisado a proporcionar á
companhia da estrada de ferro de 1). Pedro II os meios de
levantar por um emprestimo contraindo dentro ou fóra do
império um terço do capital fixado para sua empresa eque
goza da garantia de juros, debaixo das clausulas seguintes:

• 8 1" O governo poderá prestar simplesmente a sua
garantia aos juros e amortização do emprestimo que a
companhia eontrahir, ou tomar a si todas as operações,
negociando o emprestimo, emittindo as apólices, eobrigan-
do-se directamente ao pagamento do juro e amortização.

« § 2.o Em qualquer dos casos estipulará com a com-
panliia as condições com que esto favor lhe é concedido,
tendo em vista o allivio do» oncargos do thesouro geral e
provincial.

§ 3.o 0 juro e amortização annuaes não poderáõ ex-
ceder a 7 % do capital emprestado, nem a amortização ser
estabelecida de modo que o emprestimo deixe de ticar ex-
tineto antes de acabado o tempo em quo a companhia goza
da garantia dojuro.

« Art. 2.° rica também o governo autorisado a conce-
der os favores da presente lei ás companhias nacionaes ou
estrangeiras que emprehendêrão ou vierem a omprehcndei a
construcção e exploração das estradas de ferro de Pernam-
buco, Bahia, e S. Paulo, comtanto que estejão em condi-
ções semelhantes A da estrada de D. Pedro II, isto é, que
se tenhão constituído, e tenhão levantado e empregado ef-
fectivamente nas obras da estrada pelo menos 20 0/ do ca-
pitai a que ó dada a garantia de juros.

« Art. 3.» Hcão revogadas todas as disposições em
contrario. »

0 S*._F. Octavuno observa que ha questões por sua ua-
tureza tao importantes que não admitem controvérsia de
subtileza, mas exigem discussão franca e substancial.

Eis a razão por que, entendendo que deve tomar parte neste
debate, receia ao mesmo tempo commettor uma indiscrição..
Entende <jue deve tomar parte neste debate porque pensa
que o projecto das commissões de fazenda c commorcio des-
virtúa aidéa capital do projecto primitivo, apresentado pelas
deputações do Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas ; mas receia

que seus escrupulos não sejão fundados, quando vê na me-
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dida que se propõe açtualmente á consideração da camara,
a assiguatura de dous importantes deputados da província
do Kio de Janeiro.

Nad.i dirá sobre a parte do projecto que entende com as
províncias da Babia e S. Paulo. Essas províncias têm » for-
tuna de contaram nesta casa representantes ricos de intelli-
genciae cheios de zelo'. Limitar-se-ha a fazer algumas con-
sidarações relativamente aos interesses do Rio de Janeiro.

Não e nova, nem original, a idéa do emprestimo que a
directoria cia estrada de ferro do Rio de Janeiro, pretende
renlisar nas praças européas. Era regra, as empresas de
vias-ferreas pedem hoje parte de seus capitaes a esse meio;
nao se limitão a emittir acções. As companhias francezas
pedem dous quintos ; as jnglezas um terço. A Rússia ainda
ultimamente, no seu projecto de redes de estradas de ferro
para cobrir uquelle império estipulou que metade do capital
seria levantado por emprestimo.

Tem aqui lugar uma observação dirigida aos terroristas.
A Rússia acabava de soffrer um desastre immenso, de que
todos temos noticia, quando, em vez de desanimar, procu-
rou o recurso dos grandes melhoramentos, porque reconhe-
ceu que tinha sido vencida pela civilisação e não pela força.
Embora esse paiz seja governado despotieamente, deve-se
confessar que seus estadistas não se aclião sob a impressão
do terror que domina nestas matérias os estadistas de ou-
íros paizes.

E ai tida cumpre observar. Os inimigos poderosos com
que aRussia acabava delutar forão osFrancezes e Inglezcs;
na Orcranisaçáo, porém, de seu plano dc vias ferreas, não
teve ella receio da inflaencia estrangeira, e chamou os ca-
pitaes inglezes e francezes, e deu entrada na direcção da
empresa a oito estrangeiros.

Os nossos homens de estado, pelo contrario, pensárão
e.n certoterapo que convinha arredar do Brazil os capitaes
estmngeiros para^ não entregar a primeira via ferrea, a
estrada do Rio, á influencia estrangeira. (Apoiados.)

O Sr. Sérgio nn Macldo: — Não senhor; não se tratava
de capitaes, mas de direcção.

^ 
O Sr. F. Octaviano : — E' a mesma cousa, porque

V. Ex. mesmo no parecer que está. sobre a mesa reconhe-
< ) que qs capitaes europeos não têm fé na direcção de üra-
>:ileiros.

O orador continua observando que as companhias fran-
eezas usão do emjfc-estirao em maior escala do que as ingle-
2as. Se tivessemos de procurar o exemplo da nação que está
em circumstancias semelhantes ás nossas, devíamos procn *
rar o da Rússia, que é paiz não explorado, com falta de
capitaes, e com uma grande pro.luqção entretanto, lias
para quenão se assustem os espíritos tímidos, entende que
as commissões fizerão bem em adoptàv a base mais segura,
isto é, a da Inglaterra.

0 orador observa também que os emprestimos são um
meio natural de se chamarem para as empresas certos ca-

pitaes que preferem juros modicos, porém seguros, aos bene-
iicios grandes,,porém arriscados. Não ha ouvida, entretan-
to, que as vias ferreas podem garantir bem esses empresti-
mos, porque a experiencia tem demonstrado que mesmo nas
crises commerciaes e políticas o trafego das vias ferreas não
cessa, e por conseguinte não cessão também os seus lucros.
E isto é tanto assim que, em 1848, na França se notou esse

phenomeno, e o Sr. Eugênio Forcade diz que em Paris nem
mesmo as obrigações do credito movei podem competir com
as das vias ferreas.

O orador examina o pensamento do projecto inicial.
Emittidos dous terços do capital em acções e pedido um

terço ao emprestimo, recebendo este um juro modico, é
claro quo 0 excesso de renda da empresa vai reforçar ©s be-
nefiçioâ dos accionistas Se ha de um lado para as obrigações
segurança e lixidade, ha do outro para as acções um lucro
maior. Suppondo-se, por exemplo, o juro do emprestimo
5 % com 1 % para a amortização, como o emprestimo é de
um terço, basta que a estrada total renda 2 % para que
o emprestimo esteja plenamente garantido. Seria preciso
admi.ttir-se um plano imbecil de estrada que nem 2 % désse.
Ahi está a segurança das obrigações. Pagos porém esses
6% do emprestimo, sendo o juro de 7% para a estrada, fica
ainda 1 % para os accionistas. Ha portanto uma vantagem

para estes na adopção do emprestimo. 
(Adiados.)

Este foi o pensamento dos signatarios que quizerão habi-
litar a empresa do Rio de Janeiro para no futuro com mais
facilidade emittir suas acções, (Apoiados.)

As commissões porém não entendem assim. Teatão cons-
tantemente chamar para o tliesouro o gozo desse benefício.
Dão sempre a entender que é um ônus para o thesouro auxi-
liar as estradas de ferro; lutão abertamente contra o espirito
e letra da lei de 26 de Junho de 1852.

As comfnissões marchão deste principio, e éque a eompa-
nhia não pôde por si só contra li ir o emprestimo ; logo, a
garantia do thesouro é um grande favor que deve ser com-

pensado.
Mas acaso as razões desse facto provêm de culpa da com-

pauhia ? O orador examina especialmente este ponto, e
observa que em um documento de tanto alcance, como o pa-
recer das commissões, documento que ha de ser traduzido
em Inglaterra por conta de utn indivíduo que ali se acha
desacreditando a companhia, é reparavel que nenhuma ex-
pressão de acoroçoamento e louvor se tenha dado ao probo,
intelligente e dedicado cidadão que tem estado á testa da-
quella companhia, quer pelos votos dos accionistas, quer
pela escolha acertada do governo (apoiados); e que também
nenhuma expressão de louvor se tenha dado a essa directo-
ria sensata e benemerita que tem acompanhado o seu nresi-
dente com igual probidade e zelo. (Apoiados.)

(.\este ponto ha varias reclamações. Os Sre. Sérgio de Macedo,
Salles Torres-Homevn, e outros membros das commissões proles-
tão que não houve intenção de desconhecer esses 

'faclos 
; mas que¦não tinhão necessidade de os mencionar.)

O orador, continuando, diz que lhes faz justiça ; que não
suppõe aquella omissão intencional, mas que na Europa
havia de se interpretar malignamente que discutindo-se um
emprestimo para uma estrada de ferro nada se disf.esse de
sua directoria.

As commissões reconhecem, pois, que a direcção tem sido
optima ; não dizem que as obras executadas o tenhão sido
erradamente, e declarão que a necessidade do emprestimo
na Europa, e da garantia do governo para esse empresti-
mo, é porque na praça do Rio fnlíão capitaes, e não é possível
nos mercados da Europa levantar copiiaes com credito só de
uma companhia dirigida aqui por Brasileiros.

De quem é, pois, a culpa ? E' toda do governo, que quiz
renlisar a empresa lio paiz e com direcção de Brazileiros.
(Apoiados.) A culpa não ó da companhia. Como, pois, quan-
do se reconhecem essas culpas no Estado, em vez de se
emendar a mão, em vez de se fazerem favores, quer-se que
e governo os exija ? Como se pretende deixar ao governo a
opção de um emprestimo por sua conta, privando-se a com-
panhia das vantagens que lhe traria essa operação effectua-
da com a garantia do governo ? E no caso contrario, como
se exigem allicios dos encargos actuaest (Apoiados.)

As deputações querião que se resolvesse o problema pela
conversão de um terço das acções em obrigações garantidas
pelo Estado. Esta é a idéa capital do projecto dos 35 depu-
tados. As commissões annexão a alternativa de contrahir o
governo por si mesmo o emprastimo, o que annulla as van-
tagens especiaes dos accionistas.

O projecto cjjis commissões ó mais fiscal, seguramente;

porém o dos 35 deputadob é mais animador para as em-
presas do paiz. As commissões querem que o Estado tire
lucro da operação, e dão os seguintes motivos: 1°, que o
Estado presta um favor, epor conseguinte deve pedir paga;
2», que o emprestimo não saheda algibeira dos accionistas.

_ O orador nota aue o primeiro argumento é de uma lógica
singular. O Estaao reconhece que andou mal, e que por
sua culpa os favores concedidos a empresa precisão de com-
plemento: e tira como consequencia que deve restringir
aquelles favores!

O segundo argumento, se fosse exacto, seria contrapro-
ducente. Se o dinheiro do emprestimo não sabe immediata-
mente da algibeira dos accionistas, não sabe também dado

governo; logo, o governo também não deve auferir lucros.
Mas o facto é que os occionistas vêm a pagar o emprestimo;
a principio com os 7 % que o governo llies jçarantio, e de-

pois com a sua própria renda, quando vencida a cordilhei-
ra, a estrada transpuzer a serra.

Que as commissões recommendassem que se não aggra-
vem os ônus do thesouro, bem; mas que se alliviem^é de
um extremo de fiscalisaçãoque pôde serdamnoso. (Apoiados.)

Dizem as commissões, explicando o desejado aUivio dos
encargos do thesouro, que amortizado o emprestimo de um
terço do capital, deve este abater-se no total para os effeitos
dos arts. 23, 36 (base 13a) e 38 do contracto.
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Pelo Io entra o governo lia partilha dos dividendos logo

queexcedão a 8 %. ,
Pelo 2o pôde exigir combois de meio- preço logo que os

benefícios subão a JO %. .
O ultimo (38; não tolera dividendos superiores a 12 %,

exigindo , quando 03 haja, revisão da tarifa.

Não contemplar no calculo destas porcentagens um terço

do capital obtido por empréstimo, seria reduzi-las a dou*

terços ; e assim poderia o governo entrar na pnrtilha dos

dividendos apenas passem de 5 % (o Sr. Sérgio de Macedo con•

lesta em um aparte); poderia exigir passagens a meio preço,

loco que «xcodSo a 6% %, e não tolerar dividendos supo-

riores a 8 %. Assim pretendem as corami :-"ies preparar a

companhia do Kio de Janeiro para emittir depois em nc-

ções o ultimo terço .io capitalem um paiz oiide as melho-

res firmaspagao 9 e 10 % de juro !

O oradot diz que cm todo o parecer só encontrou o zelo,

louvável embora, dos interesses tiscaes, mas sem o menor

presentimento de nossa grandeza, sem a menor concessão

ao nosso futuro; o isto & tanto maÍB notável quando na com-

missão íiguravão homens dedicados a essa grandeza oami-

gos desse futuro. .
1 O' orador sento tauto mais isto, quando ha um^ mal no

paiz que, nascendo das classes menos -Ilustradas, vai toman-

do desenvolvimento ainda nas altas regiões. Tem-se como

que em suspeita os Brazileiros que emprehendem obras ím-

portantes. (Apoiados.) lia um temor de que os nacionaes,

particulares ou companhias, se engrandeçâo e lucrem, muito

embora fação engrandecer o lucrar o império. 1- az-_se logo

acreditar que os interesses do fisco são diversos dos mteres-

ses desses grandes emprehendedores, como se o crescimen-

to de nossa renda não tenha de seguir o crescimento das

empresas. (Apoiados.) Nesta matéria o orador diz que tem

em seu favor uma valiosa autoridade, a do br. bergiode

Macedo. , . ,

Quando S. Ex. era censurado pelos preços que se julga-

vão elevados do contracto Price, disse muito sensatamente,

entré outros pontos da sua defesa, eme o Brazil nada perdia

em que Mr. Price tirasse graud«3 lucros, porque assim as

nossas empresas serião concorridos e procuradas. Se se

concede que um estrangeiro lucre por bem do_ futuro, por

que razão se lia de querer pear uma companhia brasileira

que tem procurado cumprir os seus contractos. [Muito bem.)

O orador termina dizendo que ouvio, no correr uo seu

discurso, que alguns membros das commissões íao mandar

uma emenda no sentido de suas idóas; assim aproveita o

ensejo para lhes fazer de novo a ju*tiça de acreditar que não

tiverão as commiasões intenção de prejudicar a companhia.

(Muito bem.)

A discussão fica adiada pela hora.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

FIXAÇÃO L» VS FORÇAS DE TERRA.

Continúa a discussão dos artigos additivos 4 proposta do

governo que fixa as forças de terra para o anno hnanceiro de

1858 a 1859.

O Sr. Gomes de Soiza pede licença para retirar as emen-

das ^ue propoz a respeito do regulamento que creou a re-

partição ao ajudante-general.

Consultada a casa, consente que sejão retiradas.

O Sn. Luiz Carlos requer o encerramento da discussão.

Consultada a camara, decide pela affirmativa.

Procede-se á votação dos artigos additivos do Sr. Bap-

tista Monteiro, e são rejeitados.

A proposta da fixação das forças de terra passapara a 3»

discussão.

O Sn. Luz Cimos (pela ordem): — Roqueiro urgência

para que este projecto seja dado, com dispensa do intorsti-

cio, para a ordem do dia de amanliãa.

E' approvado este requerimento.

Estando esgotada a 2a parte da ordem <io dia, volta-se

ú 1.»

ESTRADA DE FERRO DL D. PEDRO II.

Continua a Ia discussão do projecto n. 37 deste anno, jã

publicado no principio desta sessão.

JULHO, I)E 1857. • j$:>,

Estão presentes os Sr*, ministros do império, da maiinhà
ecla guerra.

O Sn. Pni-:*T«kRKTE:—Tem a palavra o Sr. Sérgio de Ma-
cedo.

O . n. Sérgio dk Maccro : — Como um Sr. deputado p<-la
Bahia pedio a paluvjra centra o prvj«*cio, o eu di-ojo ouvi-lo

primeiramente, cedo agora da palavra, u depois a pedirei.
O Sn. Dantas -pronuncia um discurso qui se aclia no

Appendiro.

Vai com urgência 4 commissão de constituição e poderes
o diploma do Sr. deputado eleito pelo 4° distrieto da pro-
vincin do Minas-Gernos, José Fulioiauo do Nnscimonto.

O Sr. Saraiva (ministro da marinha) : — Sr. presiden-
te, p<'ÇO licença d camara para fazer algumas ligeiras con-
sideraçoes relativas ao que acaba de dizer o meü iIlustre
amigo deputado pela Bahia, autos do tomar a palavra o
nobre Sr. ministro do império. Adopto o alvitro de preço-
deroillustre presidente do conselho, porque pertenço, como
o meu honrado amigo que acaba de fallar, ii deputação da
Bahia, cujo3 interesses, na opinião do nobre orador que fal-
lou em ultimo lugar, não forão avaliados com a igualdade

que se deve mauter.
Sr. .presidente, trata-se ainda da primeira discussão do

projecto, e d o verificar-se sua vantagem e utilidade.
A vantagem o utilidade do projecto são incontestáveis.
Trata-se do facilitar ãs empresas de vias férreas o levan-

tamento do uma parte de seu capital, e essa idóa , esse pen-
samento não pôde deixar de ser , como o entende mesmo
o nobre deputado por minha proyincia, muito bom, muito
vantajoso. (Apoiados.)

O Sr. Dantas : — E eu confessei isto.

O Sn. Ministro da Marinha :—Conse«Jtiintemente dia pro-
«ente discussão não 3ão ainda opportunaa as observações do
meu illustrc amigo. (Apoiados.) Eu o acompanho nos seus
bellim (sentimentos, e desejo ardentemente que a província
da Bahia não deixe de possuir, de gozar o favor de uma via
férrea, que tão facilmente obteve da generosidade, da jus-
tiça da asseinbléa geral. (.¦4poiados.) Esse desejo eu o tive
sempre. Nas sessões passadas entendi-me a respeito com o
nobre ex ministro do império, e tomei por mais de uma vez a

palavra para discutii na tribuna esse assumpto, quo era,
como aindif é, o objecto de. mais cuidado paia a deputação
da Bahia, e por mais de uma vez tive de ceder ã considera-

ção que S. Ex. melezde que o governo pensava com empe-
nlio nesse assumpto, que tratava ue resolver algumas diili-
euldades, o não achava opportuno abrir-se sobre clle uma
discussão nas camaras.

O que acabo do dizer, senhores, ó para quo a província da
Bahia íique inteirada de que os seus representantes na ses-
são passada tomãrilo pela estrada de ferro do Joazeiro o
interesse que devião tomar. (Apoiados.)

Em meu conceito, o à vista do quo encontrámos na secre-
taria do império, devo A verdade a declararão do quo o nobre
ox-ministro do império, do que o ministério passado não se
esqueceu do promover a rcalisação da via férrea do Joazeiro.

(Apoiados.)
l)evo ainda a meus collegas e A minha província a con-

fissão muito sincera de que o gabinete actual, ao qual tenho
a honra de pertencer, ha de invidar todos os seus esforços

para que a rica c importante provincia da Bahia não iiuuo

privada do immenso beneficio que lhe concedeu a assemblía

geral. (Apoiados.)

O S». Dantas: — Conlio muito em V. Ex. e em todo o
ministério.

O Sr. Ministro di Marinha:—Agora. Sr. presidente,
vou fazer algumas observações sobre o que disso o nobre
deputado. Eu não estou persuadido de que o projecto trato
a linha ferrea da Bahia de uma maneira desigual. (Apoia-
doe.) Ao contrario entendo que o característico do projecto
estA-em estabelecer condições iguaes para todas as empresas
de estradas de ferro. (Apoiados.)

Todas essas empresas podem ser ajudadas pelo governo
de uma certa fôrma, comtanto que tenhúo empregado um

fundo de 20 %, e portanto jii vê o nobre deputado que pelo

projecto se estabelece igualdade a despeito do todo3. Não ha

du\ida,e concordo com o nobre deputado, em que o projecto,
apezar da igualdade que estabelece, pôde ser melhor para
umas do que para outras empresas; mas esse facto é
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creado por circunstancias que não está nc poder de pessoa
alguma dominar. (Apoiados.)

O nobre deputado lia de reconhecer que não está no poder
de alguém colloctir desde já a empresa do Joazeiro e de S.
Paulo nas circurastancias em que se ochão as outras que
começárão. Conseguintemente as estradas começadas utili-
sar-se-hão mais depressa do favor do projecto, e serão por
isso mais auxiliadas, mais favorecidas por elle, do que as não
começadas, apezar de ser inp»ntestavelque os favores conce-
didos sao os meemos para todos. (Apoiados.) Portanto en-
tendo que o nobre deputado não tem razão de impugnar o
projecto pelo principio de que não estabelece condições de
igualdade para todas as empre&as. Estou que o nobre de-
putado estaria no seu direito, e mesmo 110 seu dever, de ex-
pôr á camara que este ou uquelle emprego por sua especia-
lidade merece uiri favor majs directo, merece logo mais at-
tenção, mais cuidados, mais protecção dos poderes do Esta-
do pelas difliculdades que demorão sua execução. Mas dahi
o impugnar o projecto por não estabelecer condições iguaes
para todas vai muita ditferença.

O Sn. Dantas : — Eu não impugnei, apenas levantei
algumas objecções.

O Sn. Ministro da Marinha :— Por isso entendi do meu
dever dizer estas poucas palavras para que o espirito do no-
bre deputado se tranquillise: o nobre deputado nesta ques-
tão tem a mesma sofreguidão que eu tenho. (Apoiados.)

Essa sofreguidão é louvável, e assenta bem em cava-
lheiros que nutrem, como eu, como a camara, como todos,
o desejo immenso de ver o paiz gozar das cjuatro linhas fer-
reas votadas, e que hão de dar-lne em retribuição mil bens,
e ao Estado mesmo em espontanea compensação pelo aug-
mento de suas rendas esses milhares de contos, que por
ventura lhe forem pedidos como garantes do juro.

O Sr. Madtj*eira : — Entretanto um ministrojnosso em
Londres pòz um veto.

O Sr. Sérgio de Macedo :—Não apoiado.

O Sr. Dantas : — A nossa lei provincial foi constitucio-
nal, eV. Ex. a achou inconstitucional.

O Sr. Sérgio de Macedo:—Explicarei isso opportuna-
mente.

0 Sr. Ministro da Marinha :—As recriminações não nos
fazem bem. (Apoiados.) Estou persuadido de que todos os
Brazileiros que interessão nesse negocio nutriráõ desejos
de que a estrada da Bahia se fizesse, e o governo imperial ha
de empregar, como disse, seus esforços para que ella se rea-
lise quanto antes. 0 projecto me parece animador das em-
presas ; resta que a camara decida se as quer animar ainda
mais.

_0 
Sr. Marques de Olinda (presidente do conselho): —

Tão louváveis são os sentimentos que leváruo o nobre depu-
tado a ofíerecer á casa as observações que acabamos de
ouvir, quanto vantajosos são os resultados dessas e outras
empresas da mesma natureza ; mas estas observações do
nobre deputado não são bastantes para demorar a discussão
de projectos (apoiados) ; ellas são bevn cabidas no art. 3° :
então se tomará em consideração tudo quanto elle acabou
de dizer.

Não entro agora nesta questão nem em outras, porque
não offerecem um resultado positivo; a votação na Ia (lis-
cussão tem nmobjecto especial; tudo quanto se disser é
prevenir aquillo que se ha de dizer na 2a discussão e no
lugar competente. Por isso peço ao nobre deputado que me
dispense de entrar nessa discussão , limitando-me sómen-
te a declarar-lhe 

que um dos primeiros cuidadòs do ac-
tual governo tem tido por objeeto essa grande obra; fazer
com Que a província da Bahia goze deste beneficio, do qual
não digo que já goze a província do Rio de Janeiro, porque
a obra uao está ainda acabada, mas emíim para cila já se
deu começo nesta província.

Eu considerei sempre todas as províncias como dignas de
merecerem igual favor (apoiados); com este pensamento
advoguei a causa da estrada de ferro de Pernambuco, de-
clarando nessa occasiao no senado que o mesmo havia de
fazer por outra qualquer que estivesse na circumstancia de
realisar 110 seu território uma empresa desta ordem. Mas
em particular quanto á estrada da Bahia devo dizer que o
governo emprega todos os esforços para que se realise o
contracto para ella. Apparecêrão alguns embaraços estra-
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nlios completamento aos nossos ministros plenipotencia-rios em Londres.... (Apoiados e não apoiados.)

Um Sr. Deputado : — Talvez o nosso ministro em Lon-
dres sem querer creasse alguns embaraços.

O Sr. Presidente no Conselho : — Mas emf:m esses em-
baraços póde-se dizer estão aplanados...

Um Sr. Deputado : —Quem creou todos os embaraços
foi o nosso ex-ministro em Londres.

Um Sr. Deputado : — Não apoiado, é incapaz disto.
(Apoiados.)

O Sr. Presidente do Conselho : — O actual governo tem
todo o empenho nesta questão : se não pôde terá gloriada
iniciativa, espera ter ao menos o prazer de que comece a
obra no seu tempo.'Eu hei de mandar a resposta ao oflicio
qne recebi e direi summariamente aquillo que consta da
correspondência oflicial.

_ Erão as explicações que^inha a dar á camara dos Srs.
aeputados em satisfação á requisição do nobre deputado.
E concluindo direi que a passagem do proiccto é de alguma
fôrma urgente....

O Sr. Dantas : — Não me opponho a elle.
O Sn Presidente do Conselho : _ Nós temos poucotempo de sessão; o nobre deputado não impugnou a dispo-

siçao do projecto; no lugar competente tomár-su-hão em
consideração as suas observações.

Vozes : — Votos 1 votos!

O Sr. Presidente :—Tem a palavra o Sr. Teixeira Júnior.
O ^R.*Teixeira Júnior : — Cedo da palavra; em 2a dis-

cussão fallarei.

O Sr. Sérgio de Macedo Desejava dar algumas expli-
cações, responder a alguns dos argumentos que aqui se tem
apresentado ; mas não sei se a camara quer ouvir esta res-
posta na 2a discussão....

Vozes : — Sim, na 2" discussão.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Est«uprompto a satisfazer
aonobre deputado já ou na 2»discussão, comoacamara
quizer. Se a camara deseja votar, cedo da palavra, e então
contento-me com responder na 2" discussão, mas declaro
que estou prompto desde já a satisfazer a todas as objecções,
aresponder a todo3 os argumentos que se apresentárão, as-
sim como também a repellir as aecusações que se me tem
querido fazer, isto é, a defender-me, a mostrar....

Um Sr. Deputado : •— E está no seu direito.

O Sr. Sérgio de Macedo: — ....a mostrar a sinceridade
do meu proceder, a pureza de minhas intenções....

O Sr. Dantas: — ]\6s estamos no nosso direito, assim
como V. Ex. está no seu.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Se a camara tem algum
resto de paciência para ouvir-me , poderei responder
desde já....

Vozes : — Não, não; ê melhor ficar para a segunda dis-
cussão.

O Sr. Sérgio de Macedo:—Bem; cedo da palavra para
se votar; esperarei a segunda discussão.

Vozes:—Votos, votos.

O Sr. Bvrao de Mau.í cede d»palavra para se votar.
Procedendo-se á votação do projecto , é approvado para

passar á 2a discussão.

O Sr. Teixeira Júnior requer dispetísa de interstício
para ser dado para a ordem do dia de araanhãa.

.Consultada a camara, decide affirmativamente.

LOTERIAS.

Continua a 3a discussão do projecto n. 15 deste anno,
que concede 12 loterias á nova empresa do theatro lyrico,
com as emendas apoiadas.

Lêm-se e são apoiadas as seguintes emendas, que também
entrão em discussão.

< Ficão concedidas da mesma fôrma tres laterias, uma

para a matriz de S. Pedro do Fanado, outra para a capella
de Nossa Senhora do Amparo, e a terceira para a capella de
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Nossa Senhora da Graça, todas no município de Minas-No-
vas, província de Minas-Geraes.—Paiva. >

Ficão concedidas duas loterias para a conclusão da
Jgreja-matriz da villa de S. Francisco de Borja. Mais duas
para a conclusão da Igreja do Senhor dos Passos (em S.
Leopoldo), cujo producto será. entreguo á episcopal irman-
dade.— Barão de Por to-Alegre. >

« Ficão concedidas 2 loterias, segundo o plano das que
gyrão na côrte, onde estas serão extrahidas, para os repa-
ros e conclusão das obras das matrizes de tiranja o Villa
Viçosa, no Ceará.—Gonçalves da Silva. >

« Ficão concedidas 2 loterias, nas mesmas condições,
para a obra da matriz de*NossaSenliora de Nazaretli* pro-
vincia do Maranhão.— Mendes de Almeida.—Serra Carneiro.
— Barão de S. Dento.

Ficãooutrosim concedidas 4 loterias, cuja extracção se
fará nesta côrte, para a edificação das igrejas matrizes da
província do Amazonas, e reparos das que estiverem em es-
tado de ruina.—-Serra Canteiro. »

« Ficão concedidas, sob a3 mesmas condições, 2 loterias,
uma a beneficio das obras da matriz da villa do Arachá, e
outra a beneficio das obras da matriz da villa de Desembar-
que.—Hermogenes. >

Offerecemos como artigo additivo o projecto de roso-
lução que apresentámos na sessão de 1 !t do mez proximo
passado, concedendo loterias á matriz da Diamantina, ao
Curvello, para fundar uma casa de caridade, assim como
para a igreja de S. Francisco, em Pitangui, e para n matriz
de SeteXagôas, tudo na piovincia de Minas, cujo projecto
foi remettido á commissão respectiva.—Alcântara Machado.
—Francisco Campos. >

Ficão concedidas duas loterias para as obras da igreja
de N. S. da Conceição do Passo de Camaragibe, nas Alagoas,
conforme o plano das que correm nesta côrte, onde serão ex-
traüidas.—if. Castello-Branco.—Calheiros.—Araújo Jorye. »

« Ficão concedidas 4 loterias á beneficente associação
Nacional dos Artistas. — Brandão. »

« Ficão igualmente concedidas mais 4 loterias, sen-
do duas a favor da matriz do Icó, e duas da matriz de
Tlieresina, de iguaes quantias e com as mesmas condicções.
— Araújo Lima. >

Ficão concedidas mais 2 loterias em beneficio das
obras da matriz de Nossa Senhora do Livramento de Bana-
neiras, daProvincia da Parahyba. —Dtoijo Velho.*

« 1< icao concedidas 3 loterias, que serão extrahidas na
corte, a favor das obras das matrizes das villas de Formi-
gas de Monte Claros, S. Romão, Januaria, c Grão Mogor,
da barra do Rio das Velhas, e do Curvello na província de
Minas. — Luiz Carlos. >

« Ficão igualmente concedidas mais 2 loterias com as
mesmas condições, c de iguaes quantias, a favor da matriz
da cidade de Tlieresina, capitai do Piauhy. — Araújo
Lima. »

« Ficão pelo mesmo modo concedidas 4 loterias em favor
das obras do cáes da cidade de Antonina, duas em favor das
casas da Misericórdia de Paranaguá e Coritiba, e 4 em
favor das obras das Igrejas matrizes das villas do S. Josó
dos 1 ínliaes, Príncipe, Ponta Grossa e Guarapuava, todas
da província do Paraná. — J. Marcondes. >

« Ficão igualmente concedidas ás matrizes da província
do Pia^liy, 4 loterias. — Saltes. »

« Ficão concedidas ás matrizes de Bonito, Altinho e Ca-
ruarú , da província de Pernambuco , 1 loterias , se-
gundo O plano das que correm na côrte, onde serão extra-
Ilidas, para o fira de se concluírem as obras dessas matri-
zes. — Villela Tavares. >

« E' concedido á associação de caridade desta côrte o
benefício de 4 loterias, que serão extrahidas segundo o
plano para as que são destinadas aos estabelecimentos da
caridade. — Paes Barreto. »

« Ficão igualmente concedidas 2 loterias a favor das
matrizes das freguezias da Palma, Arraias e Curralinho,
da provinciade Goyaz, que se achão em constrncção.—Santa
Cruz, >

* Ficão concedidas ao hospital da Misericórdia da cidade

TOMO III.

djE1"Rci dB, 
?!inag> P!lra 0 cstabelecimsnto emanutençao de um recolhimento em que se eduquem osseus expostos, 4 loterias segundo o plano das que "irão nacorte, onde estas também serão extrahidas. 

*
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'KUa'™ente concedida 1 loteria íi matriz da villa de
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0 ~'t0 de - f-tispi!

desta corte o beneficio liquido do 12 loterias por nnno para asustentaçao das representações que constão do seu contrac-to com o governo imperial. Appareceu opposição por partedo, ,ilustre deputado por Pernambuco, não emquanto aomeio da protecçao que se quer dar á empresa do theatro1} rico, nao baseada na censura que costumão fazer ás lote-rias como uma fonte immoral do renda em qualquer livno-
tlieso, mas sim em relação ao favor que se quer fazer i ^m-
prosa do theatro lyrico do Rio de Janeiro. Assim, não tenho
que responder sobre aquelle principio na opposição feita ao
prejecto pelo honrado deputado por Pernambuco, irei só-
mente justificar o emprego que se vai fazer do resultado

deste 1 y 
rms' demonstrar a necessidade que tem a empresa

Apresentarei á casa razões que me parecem fortes paracombater os motivos do opposição enunciados pelo meu no-bre amigo ecollega aquém ora me retiro ; depois mostrareia necessidade que temos da conservação do theatro lyricodo lao de Janeiro, as vantagens qno elle pioduz em relação
ao nosso progresso e ao desenvolvimento tias bellae-artesno
nosso pa'z. Mas antes do tudo cumpre apagar a impressão
que talvez pudesse produzir na casa uma proposição do hon-rado deputado. Essa proposição me paieceu infundada, nSoexacta.

Afiixmou o nobre oppositor ao projecto que o theatro
lyrico do Rio de Janeiro era sómente um gozo dado'com
grande sacrifício do thesouro á classe rica, á aristocracia:
que deixando de lado proteger estabelecimentos philan-tropicos já existentes e aquelles que 3e tem de crear,luvorecem o theatro que ó como que monopolisado pela cias-se rica, pela aristocracia do paiz. Ksta proposição è inexac-ta, como disse; o theatro é sustentado para todos, está aoalcance de todos ; não é só a classe rica, não ó só a aris-
tocraeia, na plirase do honrado deputado, que goza do thea-
trolyriM do Rio de Janeiro; elle está pelo baixo preço dealguns lugares, aberto para todos, para o povo que, que- 

'

rendo descansar a alma das fadigas do trabalho, descansar
das lidas de todos os dias, vai buscar esta disftacção morale inuocente, esse conforto quo dá novo animo paia con-nuar na luta de todos os dias. Basta ter uma pequena
quantia para gozar do theatro lyrico do liio do Janeiro....

Um Sii. Deputado Não apoiado.

O Sn. \ iruto :—A sustentação da companhia lyrica i umbem para o povo, para a classe proletaria ; um meio fácil dedistracçao, que lhe aperfeiçoa a alma, tornando os costumes
mais brandos.

O Sa. Pinto de Campos :—A este respeito peço vista.
O Sr. ViRiA-ro : — NSo compruhendo a significação dnaparto com o qual acaba de Iionrar-mo o meu nobre eollem»

o br. padre Campos. S. Ex. deve saber que a Igreia saneti
ficou a musica, usando principalmente delia em seus ,1:0"
do festividade. Os ritos, as preces da Igreja catholica brmando um drama admiravcl, onde se representão as nhasL
do destino humano desde o nascimento até a morte
formação da vida sobre a terra, deviâo em verdade ter'*'*
musica como linguagem preferida de uma religião de amor

te, estudando a natureza, suas mil nnanças, e querendo
pmtar o bello divino soccorreu-se da melodia e do canto, ecroou a musica religiosa ; e o gênio da Palestina chegou atraduzirem fowna inimitável a ternura, a serenidade, os
extasie da alma religiosa; e depois delle Orlando de Lassud
e Gabrieli de Veneza. Y

Não duvidemos do poder da musica para a transfurinacãa
dos costumes, para o bem soeial.

Oppondo-se ao projecto o illustre deputado por Pernam-
buco, apresontou a idéa de que as lotarias antes fosse em
benelicio da creação de uma caixa de soccorro publico paraa ciasse indigente na crise pela qual passamos da alta dos

*4
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preços dos generos alimentícios. A idéa é digna de toda a

nossa consideração ; o sentimento que a formulou é nobre,

merece elogios ; mas cumpre ^confessar que o remedio lem-

brado para osoffrimento publico é, em minha fracaopinião,

muito inefficaz. Não é com distribuição de soocovros desta

ordem que podemos aliviar a sorte da classe proletária, que

podemos afastar de nós a crise actual, produzida pela alta

dos gêneros alimentícios.
- Esse proposito de distribuir soccorros públicos , sem me-

ditação,sem systema, sem bases, tiradas dos princípios _e-
soccorros em muito diminuta porção, e que não podem ali-

viar a sorte do pobre, produz quasi sempre um effeito con-

trario ao desejado; augmonta a ociosidade, não anima a

vontade do trabalho. Tenho era favor desta minha opinião

nomes muito respeitáveis ; além dos bellos trabalhos que a

respeito correm publicados.
Quando se tratava de estabelecimento do casas de, cari-

dade, quando se tratava segundo minha lembrança do esta-

belecimento da casa dos expostos em França, vimos no

parlamento francez bellos discursos proferidos peloSr. De

tamartine, o outros cheios de argumentações mui fortes

contra soccorros públicos mal entendidos, que me ealárão

profundamente na alma ; é verdade que por outro lado tam-

bem temos argumentos de peso em favor desses estabeleci-

mentos, tirados dos princípios de caridade ; o que,<5 verdade

porém é que a idéa do honrado deputado em nada muda

o estado actual produzido pela alta dos generos alimenti-

cios ; em nada muda, dize-lo sem medo de errai.

Outros são os meios de fazer desapparecer este estado de

cousas. Estes meios não os posso apresentar á casa, porque
além de não ser a occasião opportuna, demandão bastante

tempo para a sua apresentação, pedem longo aesenvolvimen-

to, sendo alguns delles o melhoramento da nossa agrieul-

tura, protecção do trabalho que augmenta a somma do ca-

pitaes, etc.
Tratando dessas matérias, decidindo sobre ellas é que ha-

veremos os meios de acabar com o nosso estado critico de

carestia dos generos alimentícios, de diminuição da produc-

ção. etc., etc.
Mas, supponliamos mesmo que a idéa procede, que as lo-

terias concedidas para a caixa de soccorro da classe prole-
taria serião melhormente aceitas pelo paiz ; supponliamos

que com esta medida vamos melhorar o estado da ^classe
proletaiia; a idéa não excluo a outra que está consignada

no projecto; podemos conceder loterias para a creação dessa

caixa de soccorro publico, e juntamente loterias para a con-

servação e animação da empresa lyrica; são idéas que não

se excluem. Não tenho esperança alguma que a concessão

de loterias em favor dessa caixa de soccorro publico pro-
duza grande resultado; mas do <jue estou certo é que ne-

cessitamos da concessão das loterias para a sustentação da

nova empresa lyrica ; do que estou certo é que a existência
do theatro lyrico no Rio de Janeiro não é cousa de pequeno
momento, como talvez pense o honrado deputado.

O Sr. Brandão :—Oh I <5 questão de alta consideração!

O Sr. Viriato:—Não será medida salvadora do paiz a

conservação do theatro, mas <5 de mui benefico resultado,

como o nohre deputado irá ouvir se tiver a bondade do pres-
tar-me attenção.

O theatro lyrico do Rio de Janeiro, senhores, precisa de
sei ajudado pelo governo, parece mesmo que elle difficil-
mente continuará a existir se não tiver angmento de pro-
tecção do governo. O theatro lyrico não sustenta sómente
cantores estrangeiros, sustenta muitas familias dependen-
tes de artistas brazileiros, que tirão dali o pão da vida. Con-
correndo para acabar com esta empresa, o honrado depu-
tado por Pernambuco vai fazer um mal incensideravel a
esses nossos artistas. Ora, nós devemos além disso dar ani-
mação ás bellas artes no nosso paiz; e tem-se conhecido

que desde que possuímos uma companhia lyrica, não só a
musica, como outros ramos das bellas-artes que são irmãos

gemeos delia, porque ha perfeita harmonia entre todas, tem
tido progresso entre nós.

A musica e canto não é um arruido vão, um ajuntamento
de sons que só encantão e enleião os sentidos, é uma lin-

guagem sublime, pela qual se revelão as alegrias, as dõres,
as aspirações do nossa alma, eque não podem ser tão com-

pletamente traduzidas pela linguagem ordinaria. Como
meio poderoso da expressão do sentimento ha nesta arte um
laço forte com a litteratura de qualquer povo. A poesia, a
litteratura romantica, as producções do espirito vencem o
mesmo caminho que no progresso levão *s bellas-artes a

Variada lista dos conhecimentos humanos. A experiencia
do passado, a nossa razão nos liga á proposição que acabo
de enuneiar-v,os.

A musica, a pintura, a poesia, prestão mutuos socáorro»
ao pensamento na lida eterna do melhoramento das socieda-
des civis, Voltaire, conduzindo &eu século á conquista da li-
berdade do pensamento, á regeneração do mundo, á crea-

ção de um governo mais conforme ás necessidades dos povos
e aos progressos da razão publica, como homem pratico pó-
mente, desconheceu fallando para o mundo as precisões im-

materiaes de nossa alma,cujo pudor calcou aos pés por $ar-
casmos impios. Rosseau, trabalhador incansaveí na mesm^t
obra, apresentou-se porém com a intervenção do sentimento
na dura linguagem de Vdltaire, enriquecendo essa lingua-

gem toda intellectual, porém repugnante pela forma, com
notas lyricas e sons mais penetrantes. Não tardou a vir as-
sociar-se ao trabalho commum á arte sublime que quere-
mos proteger. Mozart, gênio da melancolia, immortal para
a sciencia, creou o seu D. João, que é a expressão mais

penetrante das dores do soffrimento da época em que foi pu-
blicado. Eis abi a musica formando o complemento do tra-
ballio da regeneração humana.

Entre nós, desde que se tem desenvolv ido o gosto para as
bellas artgs, desde que artistas de nome nos tem revelado
toda a força da arte da musica, todos os seus mágicos recur-
sos, até então ignorados por nós, sente-se um movimento
novo e grande de progresso na litteratura patria. Composi-

ções romanticas de mérito, obras dramatícas de gosto apu-
rado, e segundo as regras da escola mais seguida,tem appa-
recido, e certo serão continuada^ pela nossa illustrada mo-

cidade. (Apoiados.)
A musica é um meio poderoso de civilisação. Os civilisa-

dores por excellencia no novo mundo, os padres da compa-
nhia de Jezus, levavão suas palavras a essas hordas selva-

gens, acompanhadas pela harmonia, pela melodia de instru-
mentos que levavão até as tribus que pretendião cate-
chisar.

E' um meio altamente civilisadore moralisador, Capaz da
arredar do crime aquelle que, pelo vicio, pelo desespero es-
teja mui proximo a elle. Quantos crimes não terão ficado
em projecto sómento depois da poderosa influencia da me-
lodia, depois da execução de uma bella....

O Sn. Atimidk : — A Somnambula.

O Sr. Viriato inspiraçãos de um dos gênios de
musica ! Quantos homens propensos aos delictos não terão
modificado as inclinações de sua alma dominados pela in-
fluenciaTnagica da melodia ?

Concluindo, direi: O theatro lyrico precisa dessas loterias

para sustentar-se. Se cahir esta empresa muitas familias
de artistas brazileiros lião de soffrer ; é um progresso nas
bellas-artes, e um meio moralisador que não devemos aban-
donar.

E quando algumas provincias do Brazil, como a Bahia, o
Maranhão, sustentão companhias lyricas, como lia de o Rio
de Janeiro, uma das grandes capitaes da America, deixar
de ter uma companhia lyrica ?

O nobre deputado por Pernambuco devo attender a todas
estas considerações que imperfeitamente fiz, deve concorrer
com o seu voto para que a companhia lyrica seja animada,
e o»povo tenha mais esta distracção que pôde haver com

pouco ou nenhum sacriíicio.
Apenas se apresentou o projecto em discussão, choverão

emendas sobre emendas e um sem numero de artigos addi-
tivos, que fizerão a principio duvidar da sorte do mesmo

projecto envolto em todas °> ssas emendas, não examinadas

pela casa. apresentadas no momento.
Animei-me, porém, lembrando-me de um meio de fazer

justiça a todas essas necessidades publicas ; e esse meio é
remetter semelhantes emendas a differentes commissões...

O Sr. Brandão Bem como o projecto.

O Sr. Viriato : — ... afim de que inicie tantos projectos

quantos forem os estabelecimentos aos quaes sc destinarem

essas loterias. Só assim poderemos apreciar conveniente-

mente as diversas necessidades ás quaes se pretende por
esse meio prover.

Pelo que tenho dito se vê que voto a favor do projecto. E
declaro que assigno também o requerimento que foi man-
dado á mesa. Tenho concluído.

O Sr. Brandão responde ao precedente orador comba-
tendo o projecto, e sustentando a opinião que contra elle
emittio.
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0 Sr. Pacheco:—Seiei breve; a liora está muito avan-

çada, e eu não devo abusar da attenção dos Srs. deputados,

que me fazem a honra de ouvir.
Respeito muito as intenções do honrado deputado pola

província de Pernambuco, a qíie vou de combater, o
aprecio mais do que ninguém suas tendencias liuma-

mtarias , seu ardente patriotismo; lastimo porém que
clle não procure fazer uso dessas sua/i tendencias

em tempo e occasião mais opportuna ; para reali-

sar o tem, é necessário tomar medidas asadas com ra—

thodo e sob bases definidas e pratieaveis ; do contrario elle

não fructificará e proviráõ maiores males. (Apoiados de ai-
<tuns senhores deputados ) O nobre deputado aponta alguns
soffrimentos que membros menos felizes da sociedade sen-
tem, -e deseja allivia-los ; nada mais digno de louvor, mas
como quer elle mitigar tací males? Logo examinaremos se
o remedio <5 sufficiente e efficaz. O nobre deputado vô que o

paiz precisa de cousas necessarias e úteis, e deseja que se
trate primeiro destas do que das agradaveis.

Parece A primeira vista muito forte a ponderarão do no-
bre deputado, mas esta força desapparece se reilectirmos

que é porque é possível promover tauto as cousas necessa-
rias como as úteis e agradaveis.

O projecto que concede loterias ao theatro Lyrico Flu-
minense é combatido pelo honrado deputado, porque as

loterias são um jogo immoral e perigoso, que pôde perder o

povo, mas por uma singular contradicção o mesmo honrado

deputado que não quer um meio immoral para tom elle sus-

tentar-se o canto italiano nesta côrte , pede que sojaappli-

cado em grande escala para crear-se uma caixa de soccorro

aos poUres, para igrejas, emíim para iins pios e caridosos !
Se as loterias são immoraes, como o nobre deputado tão

calorosamente sustenta, a ponto de vêr que tudo se desmo-
ralisará, ólogico que as recuse seja a quem fôr. O fim não

justifica os meios.
Se o nobre deputado quer sinceramente crear uma caixa

de soccorros, e auxiliar os estabelecimentos que apontou,
declaro que não preencherá o seu fim, porquanto, querendo
tantas cousas ao mesmo tempo, nada conseguirá; não é

possivel que n'um só projecto se aprecie essa alluvião de
loterias que se tem apresentado ; nem theatro lyrico, nem
caixa de soccorros, nem igrejas terão loterias ; o senado ou
terá de regeitar todas, ou de approvar as que forem mais
neeessarias na actualidade, e terá o projecto de voltar a
esta camara, não havendo talvez tempo de tomar-se uma
deliberação, e frustrados ficaráõ os votos do nobre depu-
tado de Pernambuco.

Se o seu fim é sómente inutilisar as loterias do theatro,
espero que reílicta melhor e seja mais generoso; deixe que
a camara se pronuncie como quizer; o nobre deputado tem
muit03 recursos em si para combater o projecto sem que
precise lançar mão desta tactica.

Sr. presidente, falla-se todos os dias na immoralidade das
loterias. Eu também já fui avesso a es3e meio de subveri-
cionar e de animar empresas ; mas o corpo legislativo, a
despeito de .observações que se têm feito, tem entendido,

que as loterias não têm produzido es3es perigos que alguns

eseriptures talvez exagerão, e têm- as concedido, e ellas
figurão hoje nos nossos orçamentos como uma renda.

(Apoiados.)
Um a vez qne ellas estão admittidas e toleradas entre nós,

já não é licito nega-las, sobpietexto de immoralidade. Um
dia virá em que o corpo legislativo por um acto seu as pro-
hiba absolutamente; se o nobre deputado entende que ó
chegada a época para se adoptar este acto, apresente-o; isto
entendo eu. O que não compreliendo é que no estado actual
das cousas seja este argumento trazido para se deixar dj
subvencionar o thèatro lyrico desta corte, <|ue não pôde sub-
sistir sem subvenção.

Assim, a opposição do nobre deputado ao projecto é mal
cabida....

O Sr. Brandão:—Mal cabida! Eu estou no meu direito
oppondo me á essas loterias.

O Sr. Pacheco :—Nego eu por ventura este direito? E

porque tenha o Sr. deputado o direito de oppor-se ao pro-
jecto, não pôde ser mal cabida essa opposição?

O Sr. Brandão:—O Sr. deputado não pôde dizer que é
mal cabida minha opposição as projecto. Tenho direito de
me pronunciar como entender...

O Sn. Pacheco*. — Nas minhas palavras não ha injuria
ou offensa ao nobre deputado. Se houvesse, retiraria a ex-

pressão; mas ella 6 até delicada, opor isso continuarei no
meu proposito.

O Sn. BiundXo diz algumas palavras que não ouvimos.

O Sr. Pacheco :—Não ha dl minha parte o mais peque-
no desejo de maltratar o nobre deputado ; pelo contrario
tenho prazer sempre que me approximo de suas opiniões;
mas desta vez achei-o ató injusto e excessivo na opposição

que fez ao projecto, porque eu o considero não só util, como
mesmo necessário, porque sem clle cahirá. a empresa, e eu
1140 julgo que convenha fazê-la cahir, privando uma corte,
como a do llio de Janeiro, do um divertimento que agrada,

que é licito e docente, o a única diítracção quo tem entre
nós a familia imperial. (Apoiado*.) E tanta bulha porque?
Porque ao theatro se quer dar 110 espaço de 3 annos doze
loterias cada anno ! Eis aqui agrando calamidade que ono-
bre deputado quer evitar.

Senhores, duas são as questões qne convém ventilar

neste projecto: 1", <5 util o tlieatro lyrico italiano? 2'1, sem

subvenção elle pôde sustentar-se ? Eu entendo que é conve-

niente a existencia deste theatro, e que elle se não pôde
manter sem auxilio.

A musica foi sempre de todos os povos e de todos os tem-

pos; ella encanta o ouvido, amenisaos costumes e civilisa os

povos. (Apoiados.) No estado actual da civilisação, do pr*.
gresso o do adiantamento das bellas artes, a musica já se
não pôde ouvir como na infância dos povos; o culto das
b°llas artes é hoje differente, é dispendioso ; não podemos

Srescindir 
delle; o gosto apuia-se e a sociedade compõe-se

e differentes protissões, que devem todas ser auxiliadas.

Não cabe aqui agora fazer uma dissertação a este res-

peito.
O nosso corpo legislativo tem firmado este principio; ello

auxiliou entre nós o thoatro italiano com loterias ; mais

tarde deu cento e tantos contos por anno a uma empresa que
dnrou 3 annos, caté o próprio governo administrou elle
mesmo o theatro lyrico, na falta de companhia, gastando
14:0009 por mez; oque onobre deputado agora dizjá foi dito
e repetido por outros.

O meu nobre amigo o Sr. Mello Franco, aquém cu sempre
muito estimei e respeitei, também desse mesmo lugar fal-
lou contra cantores e cantoras estrangeiras ; mas a camara

entendeu que não devia privar a côrte do llio de .Janeiro de

seu theatro ; cada um ficou com sua opinião, o nem por i=so

o paiz se abysmou. Todos os governos e legisladores do

mundo civilisado não só tolerão, como auxilião os theatros,

mesmo decanto.
Na Europa, onde todos os elementos necessários a um

espectaculo custão menos da terça parte do que no Brazil,

e onde é a receita maior, porque 
-suas capitaes são populo-

sas, e as estradas de ferro despejão todos os dias grande
massa de povo para suas capitaes, os theatros são subven-
cionados fortemente.

Portugal, Hespanha, Fiança, a Rússia, a Prússia, Aus-
tria, a Sardenha, a Bélgica, e a Italia subvencionão seus
theatros de canto, tanto nos governoB absulutos, como nos
constitucionacs.

A França subvenciona 6 theatros, sendo 3 de canto.

(Apoiados )
A granae opera recebe 700 mil í fancos por anno, o thea-

tro Italiano 100 mil francos, por cada estação, não íallando
no que o imperador dá, e a opera cômica 240 mil francos.
O theatro francez, que i o theatro nacional, também roceb»

grande auxilio.
No parlamento daquella nação nüo se tem argumentado,

como entro nós, contra a subvenção. Ali sabe se que os
theatros não podem existir sem este auxilio, o que não
convém destrui los.^ A questão outra naquelle paiz. O

que alguns pedem ali 6 que se diminua a subvenção para o
canto, para que se augmente a dos outros, e se dê mesmo
algum auxilio aos pequenos theatros.

Nós também temos subvencionado o theatro dramático;

temos por elle feito bastante, sendo injusta a queixa do no-

bre deputado a este respeito.
A Áustria auxilia não só o theatro de canto allemão, co-

mo italiano, não só em Vienna como nos seus domínios da

Italia.
Portugal não 3ó subvenciona, como o governo adminis-

tra quando não acha empresário; e quando a subvenção vo-

tada é inferior ás necessidades do theatro, o governo suppre.

O mesmo succede na Hespnnha com o theatro de Madrid ;
emNapole9 o rei dá uma forte somma para o theatro. A

Sardenha e a Bélgica, paizes constitucienacs, fazem o mes-
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rno. Na Itália, cm gorai, as municipalidades auxilião os
theatros.

Nesta lei commum hasómetite duas excepções. alngla-
terra eos Estados-Unidos, onde todavia ha grande gosto e
influencia pela musica; e como a aristocracia na Inglaterra
é mui rica, e o commercio nos Estados-Unidos grandes, os
theatros mantem-se, e custão caro. Cumpre porém ohser-
var ao nobre deputado que tanto pugna pelas caixas de soe-
corroa aos pobres, que na Inglaterra, onde existem essas
caixas, e onde não ha theatro subvencionado, opawperismo è
um cancro que ameaça a sociedade; ali ha grandemiseria,
morre-se de fome.

Demonstrado deste modo que o theatro de canto é uma
cousa util, e como tal reconhecida em todo o mundo civi-
lisado, resta ver se entre nós elle pôde viver sem auxilio.

Não pôde; avanço mesmo que a subvenção/jue queremos
dar è pequena em relação As despezas que um theatro ly-
rico reclama. O theatí o entre nós vive da subvenção, de suas
recitas, que não são extraordinarias, e do seu fundo social,
que é de 360:000#. Os accionistasobrigárão-se a verificar até
tres entradas, na esperança de auxilio, e não o tendo reti-
rão-se, e o theatro cahe, não pôde manter-se, é um impôs-
sivel. Se convém sua existeucia, é preciso dar-lhe, ou di-
jjheiro do thesouro, ou as loterias pedidas.

Da minha parte voto pela subvenção sem escrupulo al-
gum, certo de que voto por uma cousa que <5 di-cente, não
obstante todas as razões do nobre deputado. Respeito-o mui-
to, mas quero errar com as legislaturas anteriores, e com
todos esses estadistas do mundo civilisado (apoiados), que
não entenderão que sustentando os theatros lyricos falta-
vão a seus deveres, e desattendião a serviços mais úteis e
necessários.

Creio sinceramente nos sentimentos patriotieos do no-
bre deputado dc Pernambuco, mas não é elle o único pa-
triota.

O Sr. Brandão : — Não faço monopolio destes senti-
tnentos.

O Sn. Pacheco: — Eu lastimo, como o nobre deputa-
do. as desgraças publicas; desejo por meio da caridade'
publica e particular alliviar os males que soffrem os po-
bres. e creio que todos nós fazemos quanto podemos. No
Brazil não tem faltado tanto a caridade publica como a par-
ticular. (.Apoiadoj.)

Mas curar-se-ha o mal com 50 loterias por anno, que o
nobre deputado propõe para uma casa de soacorros aos po-
bres ? Eu não o creio. Não darei o meu voto paíasse crear a
esmo uma instituição que outras nações não tem, ainda
creado. Estas caixas ainda são um problema a resolver". Na
Inglaterra mesmo, onde as ha, esta questão se estuda ; os
estadistas fazem averiguações, e vê-se que onde cilas exis-
tem maior (5 a miséria. (Apoiados de alguns Srs. deputados.)

Estude o nobre deputado profundamente a questão, des-
taque-a deste projecto; peça a nomeação deumacommis-
são , talvez mesmo que ainda seja cedo para se adoptar um
meio que a alguns parece perigoso : é possível que o mal
que se quer curar tenha outro mais efficaz remedio. Eu
não posso dar o meu voto para semelhante cousa.

A questão é grave : se é preciso fazer alguma cousa,
faça-se ; estabeleça-se o que fôr melhor; mas para fazer isto
eu nãoTlarei loterias; para enxugar o pranto dos pobres eu
r.ão os convidarei a comprar bilhetes de loteria; admira-me
(jue o nobre deputado, tão inimigo de loterias, por serem
immoraes, queira dellas fazer presente ao povo, que elle
deseja moralisar.

Tornando ao theatro lyrico, direi que ha exageração
da parte do nobre deputado quando pretende torna-lo odio-
so, dizendo que a subvenção serve para enriquecer estran-
geiros.

_ É verdade que os cantores e cantoras são, estrangeiros, e que
são bem pagos ; mas se nós precisamos delles para o theatro,
e os mandamos buscar, não havemos pagar-lhes bem ? Em
toda a parte do mundo o talento custa caro ; na Eu-
ropa mesmo se paga bem aos que cantão bem. Se
elles lá com outras commodidades vivem e recebem pagas
regulares, certamente que não viráõ para o Brazil senão por
uma melhor paga. Note-se porém que o theatro lyrico man-
tem empregados e artistas que não são estrangeiros ; que
vivem daquelte estabelecimento, e deita-lo por terra, sem
que a isto fossemos impellidos por uma necessidade impe-
riosa, seria um grande mal.

Muitas emendas têm apparecido neste projecto, as quaea
se inutilisão mutuamente.

Não me parece este meio o mais conveniente c nem
mesmo muito serio. Cumpre que o senado tenha 

'a 
liber-

dade de apreciar as differentes cxigencias, e uma provi-
dencia compete á camara tomar nesta occasião, mesmo
para salvar sua dignidade. (Apoiados.]

O caso reduz-se, a meu ver, aos seguintes termos. Os se-
nhores que querem dar com o theatro lyrico em terra,
devem votar pelas emendas, como um meio de tudo per-
turbar ; mas se a maioria da camara entender que esta bella
cidade deve continuar a ter o seu theatro lyrico, é da sua
obrigação e dignidade votar contra todas as emendas ,
approvando o projecto, com a emenda que concede quatroloterias á Opera Lyrica Nacional, que se está fundando, porterem mutua ligação. Senhores, cada cousa tem seu tempo
e sua occasião. As emendas que assim forem rejeitadas não
ncão proscriptas, convenientemente poderáõ ser reproduzi-
das em projectos.

Em todo o caso me parece indispensável que os artigos
additivos que por ventura forem approvados sejão redigidos
em projectos separados^

Assim haverá toda a liberdade, e uma cousa não piciu-
dicará outra.

Não sei porque tanto afan tomou o nobre deputado contra
o theatro lyrico c contra a3 loterias que se lhe quer conceder.

Que mal faz que o bom povo do Rio de Janeiro goste de
freqüentar o theatro lyrico ? Que se importa o nobre depu-
tado que se dêm essas loterias ? Quem as paga ? Não é esse
mesmo povo do município que freqüenta o theatro ?

O Sr. Brandão : — As províncias também comprão bi-
ineies.

O Sr. Pacheco ; — Em pequena escala. Quasi todos são
comprados pelos habitantes do município. (Apoiados.)

A despeito do que diz o nobre deputado, e do que já ou-
tros ^ antes delle disserão, o gosto lyrico vai entrando pelas
províncias. A Bahia e o Maranhão nos seus orçamentos já
consígnárão fundos para o canto italiano....

Alguns Srs. Deputados : —E' verdade.

tO Sr. Pacheco : — .... e nem por isso estas duas provin-
cias ficaráõ perdidas.

Deixo de responder a outras proposições, porque pouca
relação tem com a matéria, e pouco affectão ao projecto.

Se a camara dos Srs. deputados quer auxiliar o theatro
lyrico italiano, e a opera nacional, cumpre não só appro-
var o projecto com a emenda do Sr. Rodrigues dos Santos,
como também destacar todas as outras emendas em projoc-
tos separados.

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

Messão em « «le .Julho.

PRESIDEISCIA DO SR. VISCONDE DE DAEPEND*.

Sumario. —Expediente. —Matricula de estudantes. — Li-
cença ao novo presidente de S. Paulo. Votação.— Santa casa
da Misericórdia do Par d. Observações do Sr. Franco de Al-
meida. Votaçllo. — Ordem do dia. — Loterias. Votação.
Estrada de ferro de D. Pedro II. Discurso do Sr. Teixeira
Júnior. — Fixação das forças de terra. Discurso do Sr. Mar-
tinho Campos.

A's 11 horas da manhãa, feita a chamada, e acl\andoso
resentes os Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto, J.
Iarcondes, Salatliiel, Machado, Cerqueira Leite, Torres

Homem,Ilermogenes, Athaide, Silveira Lobo, Paiva, Strgio
de Macedo, Gonçalves da Silva. Garcia de Almeida, Costa
Pinto, Serra Carneiro, Villela Tavares, Ferreira de Aguiar,
César, Landulpho, Baptista Monteiro, André Bastos, Men-
des da Costa, Souza Leão, Sampaio Vianna, Alcantara Ma-
chado, Salles, Barbosa da Cunha, Belfort, Sá o Alburquer-

que, Almeida Pereira, Augusto de Oliveira, Bello, Castello
Branco, Cunha Mattos, Silvino Cavalcanti, barão de Cama-
ragibe, Rego Barros, Tobias de Aguiar, Ferraz da Luz,
Silva Miranda, Augusto Chaves, Toscano Barreto, Benevi-
des, Borges Fortes, barão de Porto Alegre, Calheiros, Cy-
rillo, Gavião Peixoto, Monteiro de Barros, Teixeira Júnior,
Brusque, Fernandes Vieira, Pacheco, Augusto Corrêa, Do-
mingues da Silva, barão de Maroim, Pereira Franco, Araújo
Lima, e Pinto Lima, abre-sa a s»ssão.

I'



SESSÃO, EM 7 DE JULHO DE 1S57. 489

LG-se e approva-se a acta da antecente.

Depois de aberta a Bessfio comparecem os Srs. Fiusa.Luiz
Carlos, Cruz Machado, Lima e Silva, Franco de Almeida,
Santa Cruz, Diogo Velho, Pinto de Campos, Francisco Cam-

pos, Madureira, Dias Vieira, Fiavio Clementino.F.Octavia-
no, Aragão e Mello, Antunes de Campos, Nehias, Pinto de
Mendonça, Dantas, Bulcão, Fernandes da Cunha, Gomes de
Souza, Araújo Jorge, Martinho Campos, J. de Mendonça,
Pederneiras, Viriato, Barros Pimentel, Paranhos, André
Bastos, Bezerra Cavalcanti, barão do S. Bento, barão de
Mauá, Carrão, Ilenriqucs, Brandão, Jaguaribe, Cândido
Mendes, Fau3to, Cunha Figueiredo, e Vasconcellos.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Officio do jninisterio da guerra remettendo informado o
requerimento do major graduado Antonio Felix Lobo, pe-
dindo passagem para uma das classes do exercito. — A'
commissão de marinha e guerra.

Dito do ministério do império, enviando todos osoíficios
e documentos solicitados pela camara, sobre as eleições de
Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Taubaté, dc S. Paulo.

A' 
quem fez a requisição.

Requerimento de Manoel Francisco Damasceno pedindo a
substituição das notas que possue do extincto banco pelas
do actual padrão. 

— A' commissão de lazenda.

MATRICULA DE ESTUDANTESJ

Lê- se, e fica sobre a mesa, para ser apoiado como emendo,

quando entrar o projectoem discussão, o seguinte parecer :

« A commissão de in3trucção publica, a quem forão pre-
sentes as differentes emendas á resolução n. 12, approvada
cm 2a discussão, atim de as considerar e dar sobre ellas seu

parecer, entende que deve ser substituido pelo Beguinte ar-
tigo additivo.

« Ficão desde já admittidos á matricula os estudantes
das faculdades do império, que no corrente anno se não pu-
derão matricular a tempo, acliando-se nas condições do ar-
tigo lo ; abonando-se-lhes como frequencia todas as prelec-
ções que tenhão assistido como ouvintes.

« Paço da camara, fi de Julho de 1857. — Villela Tavares.
Barão de Camarayibe. >

LICENÇA AO INOVO PRESIDENTE DE S. PAULO.

Lê-se, entra em discussão, e sem debate é approvado, o se-

guinte parecer

< A commissão de constituição e poderes, a quem foi sub-
mettido o officio do ministério do império de 23 de Junho

proximo passado, em que se solicita desta camara o necessário
consentimento para que o Sr. deputado José Maria da Silva
Paranhos possa desde já exercer a presidencia da província
de S. Paulo ; apreciando a ponderação constante do mesmo
officio, de que é Uso indispensável a bem do estadoy é de pare-
cer : lo, que seja concedido o referido consentimento ; 2»,

que se chame o respectivo supplente logo que sc verificar a
retirada do mesmo Sr. deputado. Sala das commissõe3, em
6 de Julho de 1857.—Jeronymo José Teixeira Júnior.—J. J.
Pacheco.— Antonio Condido ia Cruz Machado. >

SANTA CASA I>1 MISERICÓRDIA DO PARÁ.

O Sr. Franco de Almeida :— Tenho negocio urgente. Peço
a V. Ex.,Sr. presidente,que consulte á casa se me permitte
a palavra por cinco minutos, para apresentar e fundamentar
dous requerimentos.

Consultada a camara a este respeito, decide pela aflir-
inativa.

O Sn. Franco de Almeida : — Pela bulla pontifícia de
13 de Novembro de 1787 forão extinetos os mercenários na

província do Pará, devendo o produeto dos seus bens ser
applicado ao seminário episcopal, ao collegio das educandas
e á santa casa da- Misericórdia.

A fazenda publica arrecadou todos esses bens.
Depois de muitas reclamações foi contemplado o semina-

rio episcopal, ebem assim também o foi ocollegio das edu-
candas, com auxílios deduzidos dos bens dos ditos merce-
narios. Mas a santa casa da Misericórdia, estabelecimento
da maior utilidade, e digno de toda a protecção, até hoje

tem sido esquecida, e não tem participado do quinhão que
lhe pertence, correspondente á terça parte daquelles bens.

O digno provedor reclamou, ainda o anno passado, en-
viando um requerimento a esta camara. llemettido á com-
missão de fazenda deu ella o parecer seguinte:

« A commissão de fazenda para poder interpor o.sou
parecer sobre a petição do Dr. Joaquim Fructuoso Pereira
Guimarães, provedor da santa casa da Misericórdia da ci-
dado de Belém do Pará, pedindo, como indemnisaçáo do pro-
dueto recolhido aos cofres públicos a quantia do232:5H8$780
e proveniente assim dos bens do convento dos religiosos
mercenários da dita província como de quatro prebendas c
oito benefícios da cathedral da mesma capital, extinetos

pela bulla pontifícia de 13 de Novembro do 1787, a prestação
annual de 0:000!$ para auxilio o receita do hospital da cari-
dada, e mais 40;000!$ para construcção de um novo lios-

pitai, por não ter o actual as accommodações precisas, julga
conveniente que se peção informações ao governo pelo mi-
nisterio da fazenda.

«Paço da camara dos deputados, em 19 de Junho de 1850.
— A. J. Jlenriques.—C. Carneiro de Campos.—F. de Paula
Santos. >

Approvado este parecer na sessão dc 20 de Junho, oíliciou-
»• ao governo em 23, remettendo-sc o requerimento com to-
dos os documentos. Até hoje ainda não vierão as infor-
mações.

O digno provedor, o Sr. Pr Guimarães, encaminhou tnm-
bem uma outra petição a tal respeito a; governo imperial,

petição que trouxera a informação da presidência que esta-
va occupada então pelo nobre deputado por Pernambuco o
Sr. Rego Barros.

Na secretaria de fazenda devem outrosim existir infor-
mações do inspector da thesouraria do Pará em requerimen-
tos do administrador das educandas, do vigário capitular
em 1842a 1843, e mesmo do provedor desse tempo, quando
requererão o cumprimento da bulla pontifícia.

A santa casa da Misericórdia do Pará tem prestado rele-
vantes serviços á humanidade, dirigida como tem sido, prin-
cipalmente pelo zeloso Sr. Dr. Joaquim Fructuoso Pereira
Guimarães Actualmente tom a seu caigo dous hospitacs,
o do Senhor Bom Jezus, e o de Tucundubo. No primeiro
tratárão-se no anno passado 414 enfermos; 110 segundo 72.
Está p rtanto no caso de xer devidamente attendida.

O 2° requerimento que vou mandar á mesa é relativo ás
eleições primarias da3 freguezias de Codó e Trezidella, per-
tencentes ao circulo eleitoral de Caxias da província do Ma-
ranhão, para que a respectiva commissão de poderes inter-

ponha o seu parecer sobre taes eleições.

São lidos, entrão em discussão, o sem debate são apprc-
vados os seguintes requerimentos:

« Requeiro que se peça ao governo informações ácorca de
tudo quanto tiver referencia com o objecto do requerimen-
to a esta camara endereçado pelo provedor da santa casa
da Misericórdia 

^ província d > 1'nrá, pedindo 6:000$
annuaes para a receita do hospital dn Caridade, como juro
da quantia correspondente ao torço do pioducto dos bena
dos_ extinetos mercenários, que cabia ao dito hospital, o
mais <10:000$ para a construcção do um novo edifício para
hospital, por conta dos jtuos vencidos. Este requeri-
mento, com os respectivos documentos, forão enviados ao
governo para informar, cm 23 de Junho do anno passa-
ao.— S. li.—Paço da camara, 4 de Julho de 1857. Franco
de A Imeida. >

« Iiequeiro que á commissão de poderes sejão remettidos
todos os paneis e documentos que respeitão ao districto
eleitoral de Caxias, da província do Maranhão, 

para dar seu
parecer ácerca das eleições primarias das freguezias do
Codó e Trezidella. — S. R., 4 de Julho de 1857. — Franco
de Almeida. »

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

LOTERIAS.

Continua a 3a discussão adiada do projecto n. 15 deste
anno concedendo doze loterias á nova empresa do theatro ly-
rico, com as emendas apoiadas.

O Sr. Pacheco (pela ordem): — Sr. 
presidonte, 

esta ma-
teria já tem sido discutida ha dous dias largamonte. Nós
temos d« tratar do estradas de ferro, questão sem duvida de
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alta importancia e gravidade (apoiados); e de outras muitas

matérias também de importancia : portanto, acreditando

que todos nós sabemos como havemos de votar a respeito
de loterias, ouso pedir o encerramento da discussão deste

projecto.

Posto a votos o encerramento, é approvado.

Procede-se á votação das emendas, e são todas approva-
das, çxceptuando a do Sr.Brandão, que concede 50 loterias
annuaes para a fundação de uma caixa de soccorro. e a
segunda do Sr. Araújo Lima que concede loterias á ma-
triz de Therèsina, por estar prejudicada.

O pn.jecto é adoptado assim emendado para ir â com-
missão de redacção.

Lê-se e entra em discussão o seguinte requerimento:

« Requeiro que os artigos additivos que forão approvados
sejão redigidos em tantos projectos quantos furem osmes-
mos artigos, ficando em separado o projecto sobre o theatro
Lyrico Fluminense, com a emenda sobre a Opera Lyrica
Nacional. —Pacheco. — Viriato. >

Dspois de algumas considerações do Sr. Martinho Cam-

pos, que impugna o requerimento, edo Sr. Viriato, que o
defende, dá-se a matéria por discutida, e o requerimento é
approvado.

ESTRADA I)E FERRO DE D. PEDRO Ií.

O Sn. Teixeira Jitíiok:—Peço a palavra.

O Sn. Presidente :— Tem a palavra.
O Sn. Teixeira Jumor:—Pedi a palavra, Sr. presidente,

aüm de occupar por poucos momentos a attenção da ca-
mara, requerendo urgência para proceder-se á2a discussão
do projecto concernente ás estradas de ferro das provincias
do Rio de «Janeiro, Bahia, Pernambuco e S. Paulo.

As razões que acouselhão esta medida são as mesmas que
determinarão esta camara a votar hontem a dispensa dos
interstícios para que esse projecto fosse dado para íí ordem
do dia de hoje. (Apoiados.)

E* inútil portanto, Sr. presidente, fundamentar o meu
requerimento, porque, se isso fora necessário, bastarialem-
brar á camara os motivos que provocárão o encerramento
da primeira discussão desto projecto, quaes forão a eco-
nomia de tempo e a urgente necessidade de solver-se esta

questão, cujo proveito ou antes cujos resultados dependem,
em grande parte da brevidade da sua solução.

A companhia da estrada de ferro de D. Pedro II necessita
contractar a sua 2a secção, e não o pôde fazer sem que haja
uma decisão sobre este assumpto, que ha 6 mezes occup»
a attenção dos altos poderes do Estado, e cuja decisão por
consequencia é esperada desde esse tempo. Creio que a
camara estava assaz compenetrada da sua urgência quan-
do votou hontem o encerramento da primeira discussão,
tendo cedido da palavra diversos oradores que, a convite
d© illustre presidente do conselho, se reservárão para a se-

gunda discussão.
Requeiro portanto que se vote a necessaria urgência para

que entre em discussão o referido projecto.

Consultada a camara, decide pela affirmátiva.

Entra em 2a discussão o art. 1° do projecto n. 37 deste
anno, sobre a garantia de juros d% um eraprestimo á com-

panhia da estrada de ferro de D. Pedro II.

Estão presentes os Srs. presidente do conselho, ministros
da fazenda e da marinha.

O Sk. Presidente :—Tem a palavra o Sr. Teixeira Júnior.

O Sr. Teixeira Jhmor: — A minha presença na tribuna
devia ser esperada por esta augusta camara, por isso que,
íraíando-se de uma questão de tanta magnitude para di-
versas provincias do império, e especialmente para a do Rio
de Janeiro, que tenho a honra de representar, não era pos-
sivel que me conservasse indifferente á sua discussão; e
tanto mais, Sr. presidente, devera ser esse o meu procedi-
mento, quanto é ohvio que muitas outras considerações me
obrigão a occupar a attenção da casa. Signatario do projecto
inicial apresentado pela3 deputações do Rio de Janeiro,
S. Paulo, e Minas, e occ.upando além disso o honroso cargo
de director da companhia empresaria da estrada de ferro de
D. Pedro II, eu não podia, senhores, á vista deste tríplice
direito, deixar de intervir na discussão de um projecto que
julgo de summa transcendência para o futuro não só da

província do Rio de .Janeiro, não só das provincias de Minas,
S. Paulo, Bahia, e Pernambuco, como também para os in-

teresses immediatos do império ; porquanto as estradas de

ferro, reconhecidas como um incentivo tão poderoso quão
efficaz para a colonisação e desenvolvimento do paiz, devem

também ser traduzidas como un:a condição necessária parst
acompanharmos na senda do progresso ps povos da Europa

que, mais velhos do que nós, estão habilitados a ministrar-

nos os fruetos da experiencia. ^
Vê-se, pois, Sr. presidente, que eu não posso de modo al-

gum contrariar o lim do projecto substitutivo apresentado

pelas illustres eommissões de fazenda e commercio. Todavia

não me é possível admittir as rigorosas condições consigna-

das pelas illustres eommissões, cuja severidade, segundo

me consta, já se acha modificada por algumas emendas

que as mesmas eommissões pretendem offerecer á conside-

ração da camara.

Um Sr. Deputado :— Já se achão sobre a mesa.

O Sr. Teixeira Júnior : —Eu desejava por isso, Sr. pre-
sidente ., que me tivesse cabido a palavra depois de ter

ouvido o illustre relator das eommissões, porque poderia en-

tão fundamentar melhor as minhas idéas. A circumstancia

porém de inscrever-me como contrario ao projecto, posto que
a respeito da questão principal esteja de accordo, força-me
a fallar em primeiro lugar, attenta a disposição do nosso re-

gimento. Deste modo não conseguirei talvez explicar á ca-
mara, tão satisfactoriamente quanto desejo, os fundamentos

da minha convicção sobre a improoedencia^ das condições

inseridas no § 2o do art. Io do projecto, condições que julgo
summamente perniciosas para a companhia da estrada de

ferro de D. Pedro II, que até certo ponto se acha em cir-

cumstancias especiaes em relação ás outras companhia?, já

porque é uma companhia nacional, que deve por esse facto

merecer maior protecção cios poder es do Estado *lo que aquel-

Ias que forem formadas por capital estrangeiro, já porque a

sua garantia limita-se á terça parte do tempo que foi con-

cedido ás outras....

Um Sr. Deputado : — A' Bahia e Pernambuco garaatio-
se por 90 anuos, e á do Rio de Janeiro sómente por 33.

O Sr. Sérgio de Macedo*. —O 
parecer da commissao

reconheceu essa difíerença.

O Sr. Teixeira Jühior : — .... e já porque a nossa es-

trada se acha em condições de prestar serviços relevantes

em muito maio# escala do que qualquer outra....

Um Sr. Deputado : — Todas ellas hão de prestar serviços

relevantes.

O Sn. Teixeira Jumor:— Nem ou digo o contrario. Mas

esses serviços não podem ser da mesma ordem dos da estrada

de ferra de D. Pedro II que, communicando tres provineiaa
das mais importantes do império, tem por fim immediato

facilitar a conducção dos produetos da lavoura, cujoprin-

cipal genero é o café, que constitue uma das bases mai 
'm-

portantes da riqueza nacional. (Apoiados.)
Ora, entendendo eu que essa empresa deve merecer a

protecção dos poderes do Estado, não posso concordar com

as idéas emittidas pelo parecer que acompanha o projecto,

por isso que ellas tendem a diminuir os favores já conce-

didos....

O Sr. Sérgio de Macedo : — Não, senhor.

O Sr. Teixeira Júnior : Como?... O que quer dizer a

recommendação que faz V. Ex. no parecer para que se de-

duza a importancia do emprestimo : Io, do capital da com*

panhia, gozando de garantia de juros; 2o, na apreciação

dos jnios, na fónna do art. 23 do contraeto ; 3», no calculo

a fazer-para oseffeitos da base 13a do art. 36 ; e4°, final-

mente, no calculo do art. ?8 ?...

Por certo que estas deducções importarião grande des-

vantagem para os accionistas da companhia, se por acaso

não fossem elljs proscriptas do projecto ; e sem duvida
¦ reflectirião sabre os pronrios interesses do paiz desaniman-

do os capitaes empregados em uma empresa de tão grande
alcance. (Apoiados e nu o apoiados.)

Seria portanto, Sr. presidente, um funesto resultado se,

em lugar do beneíico auxilio que a companhia solicitou,

tivesse a diminuição dos seus favores.

O Sr. Sampaio Via^na :—Não apoiado.

O Sr. Teixeira Jumor Para responder ao honrado de-

p*tado, membro da illustre commissâo de fazenda que acaba
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de negar-me o seu apoio, basta lembrar ii camara quo a pro-

pria niaioria das commissões apresentou algumas emendas

irçeste sentido.,..

O Sr. Sérgio de Macedo A commissão toda nccitou-as.

O T».-i*fir% Júnior Reconheceu portanto a sua

conveniência (apoiados); 
e sendo assim a minha tarda serii

So mais limitada, tratando unicamente de combater os

diversos topicos de parecer que'«e oppoem á adopçio daswwn-

das das illustres commissões, o que por certo, quando outro

resultado não produza, terá. sempre a grande vantagem do

provocar a necessidade de harmonisar-se o parecer com as

xdéas que, segundo declaruo os illustres deputados, se achao

contidas no projecto e nas emendas.

O Sr. Seroio de Macrpo As emendas tornarAÕ mais

claras.

O Br. Teixeira Jünior: — Accresce, porém, Sr. prosi-

dente, que comquanto as emendas apresentadas versem

sobro dous pontos, quaes são os §§ 2° e ò° do>art. 1 , toda-

via ainda ha algumas consideraçães sobre o § 1 , que po-

dendo prestar-se a uma interpretação inconveniente,, pode

porisso occasionar mà aplicação; e pois, 
f 

vl*^fe3ta5 
^

derações , é forçoso que eu use da palavra afim de provocar

a necessaria discussão sobro estes pontos.

A idéa capital do projecto, Sr. presidente, nao é de modo

algum desconhecida pela camara. O honrado deputado ic-

presentante da provineja do Rio do Janeiro, que encetou o

Sebate na 1» discussão, servio-se brilhantemente dos innu-

meros exemplos que a velha Europa nos oflerece para de-

monstrar 

™ 
acquiescencia que tem merecido a medida ora

proposta e os ríofieuos resultados que se tem obtido da sua

adopção A camaia sabe que o systema adoptado pelas esm-

panhias de estradas de ferro de obterem uma parte do seu

capital por meio'do empréstimo, emittmdo obrtgaçle*, tem

uma origem não muito recente; e que uma vez iniciado

pela Inglaterra foi desenvolvido successivamente pela Fran-

'^âevft-porémn^tar^eque uma progressão manifesta apre-

senta os limites estipulados a este principio peros diversos go-

vernos; assim é que tendo a Inglaterra acim.ttido ^reali.açuo

por meio do empréstimo até a terça farte do capital de ta<*

companhias uFrança estipulou que fossem os dous quintos, a

KiS como observou o honrado deputado que encenou o

debate,' arbitrou a metade; e «sta permissão tendo ido. sem-

nre em ascendencia, foi ainda mais desenvolvida ultima-

mente pela companhia dos caminhos de ferro romanos,qu£

tendo 175 milhões de capital, consagrou mais de metade dp

seu fundo para ser realisado por emprestimo, emittmdo

obrigações no valor de 90 milhões, ao passo que bó destinou

85 para ser dividido em aoç5es. Ora, nem por isso aquella

empresa deixou de merecer o mais lisongeiro acolhimento

dos capitalistas írancezes , entre os quaes se abrio uma ms-

cripeão para as suas obrigações, e assim também nao foi

menos bem aceita nos Estados Pontifícios, onde figura como

um dos principaes accionistas o supremo chefe da Igreja.

^Ja B ranca tem se dado ultimamente tão grande dosenvol-

iszzxrsi dbtsr.

eTi^o^no^rrerentó annÓ dè 1857 de 300 milhões de

fr 
Nem'se diga, Sr. presidente, que esta medida não tem a

seu favor o apoio da mais reflectida experiencia ; porquan o

iá em 1817 a Inglaterra principiou a pratica-la, posto que
"fosse 

então o Estado que emprestava ás companhias, o que

não deixava porém de tor os mesmos resultados para as em-

nresas 4ssimé que uma lei daquella data mandou abrir ao

ffoverno," para este fim, um credito de 44 milhaes de fran-

tos que, apenas tres annos depois, em 1820, foi augmen-

tadopor um novo credito de 12 milhões, destinados a fazer

«mniatimo- a diversas empresas de utilidade publica, e es-

Smente aos caminho,/de ferro. Mais tarde em 1836,

mmndo as exigências da Irlanda dispertarao a Inglaterra

necessidade de proceder A organisação de um systema sobre

a crave questão da intervenção do Estado nas empresas

das t^tradas de ferro, originou-se oproiec to de lei apresenta-

r ,M1 câmara dos communs, pedindo autorisaçao para

que1© governo pudesse 
emprestai L fundo de 2 milhões e

melo esterlinos, afim de auxiliar taes empresas. Projec-

to este aua foi então successi vãmente adiado em oonsequen-

da da grande crise commercial que então começou a actuar

sobre auuélle paiz, para pouco tempo depois ser ampliado

com a adopção de outras medidas não monos importantes.

y

O systema portanto de levantarem as companhias uma

parte do seu capital por meio de emprestimoí» emittindo obri-

gações, não pôde ser desconhecido, nem as grandes vanta-

geuB que rcsultão para as empresas podem ser contestada s.
Manifestão-se tão claramente quo dispeiis&o toda e qual-
quer demonstração.

Ora, Sr. presidente, á vista dos princípios geraes quo
regulão esta matéria, cujo desenvolvimento omittirei para
não cansar a attenção dg. camara, porque estou convencido

que sobre a sua legitimidade o conveniência ninguém vacilla
entre nós, é fóra do questão que a medida solicitada pela
direetoria daeompanhia da estrada do ferro de I). Pedro II,
e auxiliaria polo honroso apoio das deputações do Minas, S«
Paulo e llio do Janeiro, deve moreeer a bcnoiioa solicitudo

que têm até agora grangeado dos poderes do Estado, e quo
infelizmento pareço desnaturada pelo parecer das illustres

commissões.

Um Sr. Deputado Mas a commissão pretende emondar

o projecto.

O Sr. Teixeira Jümon Porém o parecer pároco oppôr-

se á doutrina das emendas ; e eu desojo que as perniciosas
idéas ahi enunciadas uão achem écho nesta augusta ca-

mara.

O Sr. Silveira Lono s — Apoiado ; seria ttm mal para n

prosperidade do paiz.

U.11 Sr. Deputado : — Demos o mosmo que a companhia

pedio. (Nao apoiados.)

O Sr. Teixeira Júnior :—Eu procurarei demonstrar que
o honrado deputado está enganado ; e para esse fim desça-

rei aos fundamentos do projecto inicial apresentado pelas
tres deputações.

A camara sabe quo a companhia da estrada de ferro de
D. Pedro II necessita proceder quanto antes ao contracto da
sua 2U secção ; porquanto, os respectivos planos já forão
levantados, e cumpetentemente approvados pelo governo
imperial. Para isso, porém, o necessário curar dos meios
convenientes para obtor o capital. Nosto intuito a diiecto-
ria da companhia, estudando essa necessidade, como lhe
cumpria, reconheceu a inopportunidade evidento de proce-
der-se á emissão de acções, attentas as condições aetuaes

em que se acha a nossa praça (apoiados), onde a alta dos ju-
ros impossibilita a emissão de acções cujos dividendos mais

proximos são cie 7 %, quando os capitalistas podem achar

fácil emprego a 10 % , e talvez a mais. Se, porém, exÍ3to

este embaraço, não é por culpa da companhia, nem do go-
verno, nem de nenhum dos .^eus delegados dentro ou fóra

do paiz (apoiados); se nos fallece a opportunidade de emit-

tir as acções daeompanhia, é isso devido ás cireumstan-
cias especiaes da nossa praça.

Porém, senhores, não ó a alta dos juros a única circums-
tancia que concorre para essa dificuldade; a par delia existe
uma outra consideração não monos poderosa, qual é a cer-
teza que têm os capitalistas e os especuladores ue quo novas
emissões de acções virão ao mercado fazer concurrencia ás

que fôrem emittidas; porquanto não tendo nós capital que
possa comportar as nocessidades de todas as empresas que
estão creadas, é claro que uma nova emissão de acções da
companhia da estrada de ferro, sob taes condições, embora

predestinada a um brilhante futuro, não poderia achar ae-
tualmente dentro do paiz as mesmas vantagens© o mesmo
acolhimento que mais tardo deverá ter. Tendo a certeza de

quo ainda dous terços do capital serão rcalisados om acções,
e terão assim de sobrecarregar o mercado, 03 capitalistas se
reservarão para comprar taes acções, ainda que por mais
alto preço, em umaépocacm que 11 estrada de forro de I) I'e-
dro II deve offerecer maiores vantagens aos sous accionistas
do quo as que hoje^ lhes faculta os 7 % garantidos polo go-
verno ; e então, eximindo-se da necessidade d« resignar-se a
este dividendo temporário, guardarão os seus capkaes para
emprega-los 110 futuro quando a companhia estiver em esta-

do de dar maiores dividendos, c»mo indubitavelmente dará,

apenas galgada a cordilheira, isto é, quando concluída a 2»
secção. {Apoiados.)

Estas considerações 
pois demonstrArfio á direetoria a ne-

cessidade do ir buscar fora do paiz aquillo que é para dese-

jarque entre nós pudessemos obter.
Assim procedendo, a diroetoria reconheceu que não fífzia

unicamente um serviço á estrada d) ítrrt ¦ í>. Pedro II,
mas também um serviço reit^wate k nossa praça, qual é o

que resulta da confecção de uma obra tão dispendiosa 
por

moio do capital estrangeiro, poupando-se assim o capital



192 SESSÃO EM 7 DE

nacional, que poderá ser applicado a outra3 necessidades de

igual importancia Deste modo, deixando de aggravar-se

a pressão da nossa praça, diminuem-se as difíiculdades com

que temos de lutar. (Apoiados; muito bem.)

Não se diga porém. Sr. presidente, como o fez o illustre

relator das eommissões 110 seu parecer, que a companhia se

acha na hypothese do § 2° do art. 51 do seu contracto com

o governo, que determina a perda do seu previlegio se no

fira de tres.annos íôr declarada incapaz de levantar o capi-

tal necessário para a construcção da obra; e não se admitta

que no caso vertente pudesse o governo prevalecer-se daquella

clausula para annullar o contracto.; porquanto, senhores,

seria isso impossível no Brazil, onde o governo, iissim^ como

os outros |)oderes do Estado, tem bastante consciência dos

seus deveres paia não commetter semelhante lesão ao direito

e justiça de seus concidadãos. (Apoiados.) O que se dá_ na

hypothese vertente para que a companhia pudesse ser jul-

gada incapaz de levantar o capital que lhe é necessário?...

A companhia pôde emittir as suas acções com desconto,

mas não o quer fazer, porque seria Uso uma operação des-

vantajosa á empresa, tanto inais quanto 6 induhitavel que o

poderá fazer mais tarde com grande proveito. Para sanar po-

rém a necessidade que exprimenta de capital, podia aventu-

rar- sc*a um empréstimo mais ou menos vantajoso sob a sua

única garantia, se não eonliasse na boa vontade dos pode-
res do Estado para auxilia-la com o seu credito afim de que
realise r-ssa operação o mais vantajosamente possível. Neste

intuito pois recorre ao governo, e solicita a sua garantia.
Importará isto o reconhecimento da sua incapacidade para
levantai- o seu capital ?

Vozes : — Não, não.

(Cruzilo-se diéersos apartes.)

O Pb. Teixeira JiNion:—Porque então, senhores, as com-

missõesadmittem que nesta hypothese podia o governopr-e-
valecer-se da clausula do § 2° do art. 51 do contracto da

companhia ? Para isso seria preciso que o illustre relator

das eommissões admittisse que tivesse lugar a perda do pri-
vilegio quando a companhia não pudesse emittir as suas

• acçhcx ao par ; mas desde que não existe esta condição na

letra do contracto, o que seria absurdo, porque o proprio
governo nos seus emprestimos tem emittido apólices,

obtendo menos capital que ellas representão....

O Sr. Sercio de Macedo : — As apólices constituem a

regra.

O S«.. Teixeira Jobior :—Se é assim, não poderia o go-
verno caçar o privilegio da companhia na hypothese verten-

tc; e se não podia fazê-lo, porque razão diz o honrado depu-

tado: se pois o governo longe de prevalecer-se desta clausula do

contracto vem em soecorro da companhia, etc?

Desde que o honrado relator reconhece que o governo não

poderia prevalecer-se dessa clausula, para que ebse paragra-

pho cm seu parecer, que terá de ser apreciado por todo o im-

porió? para que essa infundada insinuação concernente a uma

empresa importante quando tratamos de procurar revesti-la

de todo o prestigio, de toda a contiança que são necessarias

para a execução das vias férreas? (Apoiados.)
Demonstrado, Sr. presidente, que na hypothese vertente,

quando a companhia não possa emittir suas acções ao par,
nem porisso se acha incluída na disposição do § 2° do

art. 51 do seu contracto, visto como as apólices da divida

publica são a regra, como o disse o illustre relator das
eommissões,é claro que a companhia muito licitamente po-
deria emittir suas acções com desconto sem comtudo in-

correr ua quebra do seu contracto. "

Explicarei ainda por um raciocínio logico o meu pensameu
to defendendo a companhia desta censura que apparentemen-
tese poderia concluir desse topico.Para que o governo pudes-
se reputar nullo o contracto com a companhia, era necessário

que se désse uma infracção deste contracto ; se pois as com-
missões admittem queo governo pudesse nas circumstancias
actuaes prevalecer-se da hypothese vertente para annullar o
contracto, o que se segue * Segue-se que houve alguma f;il-
ta da companhia.

Parece-me que este argumento é claro.

Os Srs. Torhes-Homem , Barão de Mai í, e oitros senho-
res : — Não senhor *, não foi esse o nosso pensamento.

O Sr. Sérgio i>e MncedO : — A commissão não quiz cul-

par a companhia....

O Sr. Teixeira Júnior : — Faço justiça ás intenções das
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illustres eommissões : mas o raciocínio que venho de dedu-
zir oppõe-se manifestamente ú boa vontade dos meus honra-
dos collegas....

O Sr. Barão de Maii.í dá um aparte.

O Sr. Teixeira Jinior •. —Perdoe-me o meu nobre amigo,
reconheço a obsequiosa consideração que V. Ex. consagra
não só á companhia como á sua administração, e concordo

que a legitima intenção dos illustres signatários do parecer
não foi a que parece concluir-se da sua redacção. Mas
era necessário que eu provocasse uma declaração franca.

(Apoiados.)
Tenho demonstrado, Sr. presidente, quaes as razões que

aconselhárão o não levantamento do capital necessário para
a 2a secção na praça do Rio de Janeiro; vejamos agora quaes
as razões por que a companhia, em lugar de dirigir-se ao
governo pedindo a sua garantia, não se dirigio directamcnt©
á praça de Londres para levantar o emprestimo sob a sua
única responsabilidade. As razões que se derão em relação
ás praças estrangeiras nãq consistirão na alta dos juros ou
na falta do capital, porque, se não occorressem outras cir-
cumstancias, a companhia poderia emittir as sua3 acções
na praça de Londres, até mesmo cora prêmio. Forno pois
considerações de outra ordem que obrigárão a nãoadoptar-se
esse expediente.

A caraara sabe quaes as circumstancias da companhia
formada no Brazil, contra a qual injustamente eo tem le-
vantado innumeras difíiculdades perante a opinião publica,
como, por exemplo, julgando impossível a ascensão da cor-
dillieira, duvida que mesmo no paiz, persistindo em alguns
espiritas incrédulos, não admira que subsista na Europa,
onde não se tem cabal conhecimento das nossas circnms-
tancias. Comquanto seja hoje uma questão incontroversa

para a companhia, c posto que os planos levantados pelos
seus engenheiros sob a direcção do engenheiro em chefe o
coronel Garnett demonstrem á evidencia não só a possibili-
dade mas até alguma facilidade na transposição da cordi-
lheira, accrescendo que já forão estes planos approvados

pelo governo imperial, e merecerão a adliesão dos professio-
naes, todavia, Sr. presidente, estes factos, não podendo ser
apreciados de momento pelo estrangeiro, não podem por
certo produzir desde já os fruetos desejados. (Apoiados.)

E' claro pois que a companhia, ainda que por muito pou-
co tempo, tem de lutar com a desconfiança que por ventura
se ferme infundadamente sobre a possibilidade da transpo-
sição da cordilheira, o que na verdade, se já não estivesse
resolvido pela sciencia, seria uma consideração de grande
alcance para os capitalistas cautelosos, attenta3 as condições
do contracto da companhia; e com razão não quererião
expôr o seu capital ás eventualidades unicamente dos lucros
da Ia secção, que abrange as 10 léguas cm baixo da serra

que distão daqui a Belem.
Ainda mais, Sr. presidente, a casa sabe que contra a es-

trada de Pedro II se tem suscitado questõe3 a respeito de in-
sufficiencia de seu capital para cumprii o contracto. Esta
infundada supposição deve influir também no espirito
inglez para não empregar seus capitaes n'uma estrada de
cuja companhia se diz que não póae cumprir os seus com-

promissos. 
A

Aproveito porém a occasião para chamar a attençãa sobre
o nenhum fundamento dessa asserção. Fazendo justiça ao
espirito recto e illustrado dos homens práticos do Itio de
Janeiro e de outras províncias do império, estou convencido
de que não podem partilhar semelhante receio.

(Ha um aparte.)

Um Sr. Deputado : — Apoiado ; é bom mostrar o absurdo
dessa desconfiança.

O Sr. Teixeira Júnior:— Toda a duvida desapparece,
Sr. presidente, desde que se reflecte sobre a avaliação das
obras a fazer. Tomando por base o custo da Ia secção con-
tractada por M. Price, onde cada légua orça por 550:000$,
não incluídas as desapropriações, com as quaes da serra em
diante muito pouco ou quasi nada se despenderá, teremos

em resultado que o custo total da linha estará abaixo do
capital integral da companhia, que é de 38,000:000!$, ga-
rantido pelo governo imperial.

Mas essa bass será legitima ? E' o que vamos ver.
Diz-se, Sr. presidente, que o custo da Ia secção não pôde

servir de .base, porque está ella em um terreno plano, não
accidentado, ao passo que a 2" secção, a transposição da
cordilheira, necessita de muitas obras de grande dispendio,
como túneis, viaduetosv outras obras de arte que importa-
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xâõ em avultadas quantins, subindo assim a muito mais o

custo das suas léguas do que as da Ia secção. _

Entretanto, para demonstrar a legitimidade da avaliação

dos preços das outras secções pelo da primeira, basta recor-

rermos ao apoio do seu illustre contractador, o honrado de-

putado pela minha piovincia, relator das illustres commi-

S°s!'Ex 

, dirigindo-so no publico em um impresso publicado

cm 31 deDezembro de 1855, assim t» exprime :

, AlcSm da3 considerações que já fiz a respeito da grande

precaução com que se deve contar que todos os contracta-

dores se aventurem a emprehender uma obra destas em pai/,
novo como o nosso, sujeito a tantas contingências e incer-

tezas, tenho a observar que a primeira parte da estrada devo

proporcionalmente ser a maiscara, ainda que as dificuldades

do terreno não sejão maiores, porque á na experiencia nella

feita que se hão de descobrir os meios de fazer economias e

«alvar riscos 110 futuro ; porque esta parte da obra vaisup

portar dcspezas que aproveitarão ao resto das eoustrucções,

como seja o transporte do macliinismo a apparelhos do cons-

trucção,etc. »

Vê pois a camara que com razão jpodemos 
orçar o custo

de toda a linha pelo da sua primeira secção. (Apoiados).
Dir-se-lia, ainda, que a proporção não^ pôde _ser guardada
nas léguas que atravessarem a cordilheira. E' de crer com

effeito que as 6 léguas da serra serão muito mais dispen-

diosas, porém em compensação às 46 restantes (20 Para-

h_yba abaixo até o Porto Novo do Cunha, e 26 rio acima até

a Cachoeira)encontrão notáveis facilidades, como-se conclue

das informações de todos os profissionacs que tem percor-

rido o. paiz. Ora, a grande economia que deve resultar do

custo dessas 46 léguas em relação t'is 10 da Ia secção, será

sem duvida sufficiente para compensar o excesso das 6 da

2a secção. (Apoiados, muito bem.)

Sendo pois apenas 6 as léguas mais caras, e 46 as menos

custosas do quo as da Ia secção, (dizia ainda lia pouco o

digno presidente da companhia) orçar pelo custo desta a

totalidade da linha, é proceder com excessiva segurança; e

62 léguas a 550:000® importarão em 31,100:000», havendo

assim uma sobra de 3,000:000$ em relação ao capital de

38,000:000$ garantido pelo governo, e cjue será destinado ás

desapropriações, despezas extraordinanas, etc.

O Sr. Sérgio de Macedo:—As contingencias-daexecução.

O Sh. Teixeira Júnior : — Vê-se pois, Sr. presidente, qwão
infundadas são as desconfianças de alguns espíritos sobre a

Insufficiencia do capital garantido, ao menos naactualidadc,

em que a única base razoavel de que podemos usar demons-

tra arithmeticamerite a conclusão contraria.

O Sr. Barão de Maua . —Apoiado; está muito bem de-

duzido.

O Sr. Teixeira Júnior : — Quando porém 
falhassem estas

previsões, aliás fundadas na mais rigorosa apreciação das

cifras, ainda assim, Sr. presidente, a companhia encontraria

então na sua própria renda a sufTiciente garantia para uma

nova emissão de acções, ou para um empíestimo que fizesse

face a qualquer excesso de despeza; porquanto, é hoje in-

controverso que por pouco tempo terá. ella de utilisar-se^da

garantia de juros concedida pelos governos geral e provin-
cial,attenta a futura prosperidade da empresa, apenas trans-

jDosta a cordilheira. £Apoiados:) Calculando-se unicamente

o resultado do transporte de um dos produetos da nossa

lavoura, o café, reconhece-s^que só essa fonte de renda de

verá produzir quasi 11 % do capital da companhia.

O Sr. BarXo de Maua :—Rendimentobruto?

O Sr. Teixeira Jlnior : — Sim, senhor. Note-se po-
rém quo nesse calculo considera-se o termo médio da rlis-

tancia a percorrer, isto é, 25 a 30 léguas, e portanto o frete

médio em 500 rs. A demonstração desta conclusão acha-se

largamente desenvolvida no relatorio apresentado pela direc-

toria da companhia em 31 de Janeiro próximo passado, no

qual, baseando-se o seu digno presidente em dados officiaes e

leeaíisados competentemente, demonstra a evidencia que á

companhia caberá a tarefa de transportar quasi todo o café

das três provincias, podendo mesmo contar com a totalidade,

seadmittir-se que oaugmento produzido pela facilidade cba-

rateza do transporte, assim como a addição do consumo,

que não figura nos mappas do exportação, compensará» al-

gumas deducções que deve fazer-se.

Accresentando-se a este algarismo o transporta de todos

os outros artigos de producçüo como são o gado em pé,

TOMO III.

os gêneros alimenticos, madeiras, etc.; o ainda mais o
transporte de viajantes, o a grande importação çío produetos
manufacturados para consumo do quasi dous milhões de
habitantes, teremos seguramente a convicção do quo a im-
portancía destas outras fontes do renda não podará produ-
zir monos de 11% ; e quando mesmo não exceda a esse ar-
bitramento, nimiamente modesto, teremos ainda assim que
sommados com o já indicado para o café, dará a somma
bruta de 22 °/o, metade da qual aeduzindo-3C 

para o costeio
ainda resultaria á companhia um lucro do 11 %.

Ora, é fácil reconhecer-se, partindo-se desta base, que a
companhia não necessitará por longo tempo da garantia do
governo, como mesmo terá oceasião de proporcionar-lhe as
vantagens quoconstâodoseu contracto, qual é. entre outras,
a partilha nos lucros logo que os dividendos excederem à
8 %. Realisado portanto esse resultado com que todos con-
tamos, parece-mo evidente quo a companhia poderia então
fazer vantajosamente qualquer emprestimo de que necessi-
tasse servindo-se do seu proprio ciedito (apoiados); c se pois
em tal circumstancia necessitasse do maior capital pouco
importaria aos em prestadores que esso excesso não estivesse
comprehendido no máximo do capital garantido pelo gover-
no, pois que a companhia estaria no gozo de uma garantia
fornecida pela própria renda da sua estrada.

Deste modo, Sr. presidente, é evidente que o future da
estrada de ferro de D. Pedro II não pôde ser duvidoso para
aquelles que estão ao facto das circumstancias peculiares
dessa empresa. Não será ella por certo a que mais pesará
sobre o Estado.

Um Sr. Deputado : — Já não é, pois que apenas tem a ga-
rantia pela terça parte do tempo que fui concedido ás outras.

(Cruzflo-se alguns apartes.)

O Sr. Presidente : — Attenção !

O Sr. Teixeira Junior : — Mas, senhores, não sendo essas
circumstancias conhecidas 11a Europa, não admira que a
companhia não possa inspirar á praça de Londres a confinn-
ça neoessaria para acolher vantajosamente as suas acções,
quando alguns espiritos incrédulos receião ainda a transpo-
sição da cordilheira, condição absoluta do seu progresso,
quando julgão insufficiente o seu capital, e quando emlina

j concorrem outras muitas eventualidades já mencionadas,
! que por certo não devem por emquanto animar o concurso

dos capitaes cautelosos da praça do Londres. E'claro que
estas mesmas considerações milhão a respeito do êxito de

qualquer emprestimo que a companhia pretendesse levantar
agora naquello paiz. (Apoiados.)

Eis pois, Sr. presidente, quaes as',razões que, dificultando
a emissão das acções da companhia na praça do Londres,
importão também implicitamente a difficuldade de poder a
companhia levantar um empréstimo sob a sua única garan-
tia. Daqui portanto resultou a convicção da diroctoria ía
companhia de que só com a garantia do governo imperial
poderia ella realisar proficuamcnte essa operação.

O Sr. Seri.io de Macedo : — Mnito bem demonstrado.

O Sr. Teixeira Júnior : — Assim aconselhada a neces-
: sidade desta medida pela theoria o pela experiencia,
: a directoria da companhia dirigio-se ao governo impe-

rial para sabor se poderia contar com esso favor. O gover-
no, consultando as secções do império o fazenda do conse-
lho de estado, entendeu 11a fôrma do parecer das mesmas
secções, que não estava autorisado para garantir oempres-
timo. Estando poisa questão neste ponto, dirigi-me aos meus
amigos e collegas os honrados deputados do Rio de Janeiro,
Minas eS. Paulo, que mo fizerão a honra de combinar e
concertar o projocto inicial, que foi offerecido áconsidera-
ção da casa, e no qual consignamos o nosso pensamento
commum.

O Sr. Sérgio df. Macedo :—Teve a condescendência de

pedir a minha assignatura estando eu do cama, e eu assig-
nei: nesBa occasião eu disse que a idéa era originariamento
minha.

O Sr. Teixeira Júnior: — Cumpri apenas um dever mui

grato para mim; o aproveito a opportunidade para agrade-
cer a V. Ex. o valioso concurso quo se dignou prestarao
projecto.

Mas, Sr. presidente, o projecto offerecido polas illustres
commissões de fazenda e cominercio realisará o pensamen-
to iniciado pelas tres deputações signatarias do primeiro?
Satisfará elle o alcance q»e tiverão os sens autores ? Pode-
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íáõ as suas disposições satisfazer aos interesses da compa-

nhia da estrada de ferro de D. Pedro II ? Por certo que não;

procurarei assim demonstrar á casa.

Diz o projeeto : < § Io O governo poderá prestar sim-

plesmente a sua garantia aos juros e amortização do etn-

prestimo que a companhia contrahir, ou tomar a si todas

as operações, negociando o emprestimo, emittindo as apoli-

ces, e obrigando-se directamente ao pagamento do juro e

amortização. >

Esta disposição portanto estabelece uma opção, de cujos

termos tratarei. O §2°. porém, importaria uma grande
lesão aos ipteresses da companhia, se não fosse elle poste-
riormente emendado pelas commissões, conforme deelará-

rão os seus illustres membros; porquanto diz esse para-

graplio : * Em qualquer dos casos estipulará com a compa-

nhia as condições com que este favor lhe é concedida, tendo em

vista o allivio dos encargos do thesouro geral e provincial. »

Ora, combinada esta disposição com o desenvolvimento

do parecer, reconhece-se que o pensamento predominante é

diminuir os ônus do thesouro, aproveitando o ensejo do

cereearem-se alguns favores já concedidos á companhia....

O Sr. Sampaio Viansv : — O projeeto não diz isso.

O Sr. Teixeira Júnior : —Mas a sua reeommendação de

ter em vista o allivio do thesouro o que quer dizer? Se isto

fosse obscuro, alii está o parecer que ainda mais claramente

presta-se a autorisar tal conclusão; e alii está a própria
emenda das illustres commissões, que, propondo a substitui-

ção do termo allivio por não augmontar, creio que evidente-

mente demonstrou que o seu pensamento não era destituir

a companhia de ncnnum dos favores que já lhe forão conce-

didos.

O Su. F. Octaviano : — Apoiado; isso <5 evidente.

O Sr. Teixeira Júnior : — Com effeito, Sr. presidente,
parece-me fóra de questão que para alliviar os encargos a que
está, obrigado o governo pelo seu contracto com a compa-
nhia era preciso eliminar alguns desses encargos, e nesta
hypothese dar-se-lua um desfavor para a companhia. ..

O Sr. Sampaio Vianna : — Mas a commissão diz apenas,

tendo em vista não aggravar os ônus do thesouro.

O Sr. Sérgio de Macedo: —A emenda torna isso mais
claro.

O Sr. Teixeira Júnior: — Folgo summamente reco-
nhecendo qua a legitima intenção das illustres commissões
não era cercear favor algum dos concedidos á companhia,

porque seria uma decepção se, desejando nós revestir
aquella empresa da confiança e garantias necessarias para
queella possa desenvolver-se, autorisassemos justamente o
contrario recommendando ao governo que tivesse em vista
o allivio dos encargos contrahidos para com seus aecionistas.

(Apoiados.)
Note p :rém a. camata a dificuldade da minha posição,

desde que os illustres membros da commissão observão que
as emendas apresentadas já estavão comprehendidas no

projeeto. Não desejando, Sr. presidente, que prevaleçâo os

princípios do parecer nesta parte, embora sejão elles con-
demnados pelas emendas, e até mesmo pelo projeeto, eu
ver-me-hia obrigado a entrar na analyse do parecer,demons-
trando a manifesta antinomia que apresenta em relação não
só ás emendas como mesmo ao proprio projeeto, se não
estivesse convencido que devo por agora prescindir dessa
tarefa, tanto mais quanto os illustres membros da commis-
são já declararão que não foi a sua intenção prejudicara
companhia.

_ 
Continuando, pois, as observações que ha pouco princi-

piára, tratarei agora da opção admittid« no § 1 do projeeto.

O Sérgio de Macedo : — Esta é a primeira questão.

O Sr. Teixeira Júnior : — Questão que não foi prevista
nas emendas, porque o projeeto primitivo autorisava o go-
verno a garantir um emprestimo, sua amortização e juros
não excedentes a 7 %. As commissões porém ampliarão o
pensamento, admittindo que o governo possa emittir apo-
lices da divida publica, » ligurar unicamente na operação.

Quando principiei a occupar a attenção da camara mos-
trei que o pensamento primordial da directoria foi que o

governo garantisse o emprestimo. Então ponderei que apre-
sentando-se a companhia na praça de Londres com a garan-
tia do governo imperial, nã® poderia haver para o futuro
falta de confiança para com ella, porque assim se contribuía

1 para revesti-la do necessário credito, facultaudo-se-lhe n

earantia 
de um governo tão acreditado como é o do Brazil.

1 nosso proposito pois nãò era unicamente ministrar cs
meios necessários para que a companhia possa actualmente
levantar o capital que lhe é necessário, tínhamos também
em vista obter a grande vantagem de popularisar na Ingla-
terra a nossa empresa, e assim preparar as futuras emissões
de acções, evitando a necessidade de novos emprestimos na
fôrma dos desejos do conselho de estado.

Ora, ó evidente que a emissão de apólices de fundosbra-
zileiros sem indicação especial do fim do emprestimo, não

pôde produzir o mesmo resultado.
Assim, desde que a operação não revelar claramente o

fim a que <5 destinada, desde que apresentar-se o governo
brazileiro contratando o emprestimo em seu nome e para
si, os capitalistas da Inglaterra ficaráo ignorando o seu
fim especial Como saber que esse capital é para ser empres-
tado ácompanliia da estrrda de ferro de D. Pedro II ?

O Sr. Sérgio de Macedo : — Que importa que saibão ?

O Sr. Teixeira Júnior : — Importa, para inspirar aos

i 
eapitaes britannico3 a necessaria confiança na companhia;

! importa, para crear em Londres o credito dessa empresa;
j. importa para ella poder habilitar-se a dispensar no fu-

turo a necessidade de novos ;mprestimos, ou pelo menos

| a dispensar a garantia do governo, poupando assim o creS
dito da naçijo: e finalmente importa isso para de algum

i modo evitar que se realise essa hypothose receiada pelo
oonselho de estado, que assim se exprime no seu pare-
cer. (Lê.)

Ora, suppondo-se que se realise o receio das sessões do
conselho de estado, de que a companhia necessite recorrer
a novos emprestimos, receio que, segundo as observações

que já tive a houra de fazer, não pôde causai-nos o mi-
nimo embaraço, attenta a época em que terião de verificar-
se, é claro que, se a companhia não estiver então revestida
daconíiança e créditos necessários, terá o Estado deminis-
trar-llie novamente a sua garantia. Para isso evitar, pois, o

que cumpre fazer ? Indubitavelmente revestir a companhia
dos elementos necessários para esse fim. Uma vez, portanto,
que o governo imperial seja o primeiro a auxiliar a compa-
nhia, a fundar o sea credito, dando-lhe assim a indispensa-
vel força moral....

O Sr. Sérgio de Macedo :— E não a dá ?

O Sr. Teixeira Júnior:— :... uma vez que a tenha auxi-
liado como é do seu dever, como o exigem as necessidades
do paiz, então ella poderá apresentar-se com mais confiança
na praça de Londres e emittir as suas acções ou levantar os
eapitaes de que necessitar, sem reclamar a garantia do go-
verno; então a própria estrada de ferro ae D. Pedro II
offerecerá aos eapitaes garantia sufficiente. Mas, para que
assim aconteça, é necessário que nesta operação não se des-
virtue o pensamento que tiverão em vista os autores do pro-
jecto, é preciso que o governo demonstre á praça de Londres

que tem confiança na companhia.

O Sr. Sérgio de Macedo: — Tanto confia que toma a si
todo o ônus.

O Sr. Barão de Mau* : — Declaro que afisignei o pare-
i cer no sentido de que isso importa um novo favor á com-

pauhia.
O Sr. Teixeira Júnior :—Ora, se o ônus do governo não

será maior cm um caso do que em outro, para que privar
a companhia das vantagens indicadas ; vantagens que apro-
veitaráõ aos interesses do proprio thesouro, e por conse-

quencia do paiz ?

O Sr. Sampaio Viajína Tivemos em vista fazer um
favor maior á companhia.

O Sr. Teixeira Júnior : — Bem; e desde que os honra-
dos deputados assim deelarão a sua louvável intenção, eu
não insistirei neste ponto, porque o governo deverá inter-

retar essa disposição no sentido que lhes dá as declarações

as illustres commissões, e portanto deverá preferir o meio

que mais puder aproveitar á companhia. Todavia cumpr
notar que o parecer das illustres commissões tende a acon-
selhar o contrario daquillo que se acha consignado no pro-
jecto, porquanto, estatuindo-se no § Io a opção sobre os
dous meios de levantar o emprestimo, diz-se no parecer:

« Nos mercado3 da Europa não é possivel levantar capi-
taes com o credito só de uma companhia dirigida aqui por
Brazileiros, A mesma circumstancia da garantia directa e
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immediata do governo pôde não bastar. A simplicidade das

situações, a clareza das expressões e os hábitos tem nestas

matérias muita influencia. E' mais fácil dicidir os peque-
nos capitães a empregarem suas ccon®mias nas apólices de

divida de um governo tão conhecido e acreditado como o do

Brazil, do que o compraram obrigações de uma companhia

que tem a garantia desse mesmo governo. Como todas as

vantagens e facilidades que resultarem desta operação re-

dundaráõ em beneHcio do thesouro (geral e provincial), e do

publico as commissões não hesitárão em propor seja o

governo autorisado (note a eamara) a fazer a operação do

modo mais fácil, e mais barato, isto é, negociando elle di-

reetamente o emprestimo. »

Ora. Sr. presidento, é evidente que o illustre relator das

commissões exclue neste topico o arbitrio que se acha con-

simiado no § Io do projecto no qual se permitta o outro ex-

pédiente, isto é, prestar simplesmente a sua garantia aos

juros e amortização do empréstimo.

(Ha alguns apartes.)

O Sn. Teixeira Jusior : — Diz o honrado deputado que

deu-se esse arbitrio porque a mesma garantia do governo

podia não bastar ; mas então para que 36 rtoommmda no

parecer que o governo negocie directamente o emprestimo ! 
^

Releva notar t[ue o receio do illustre relator das commis-

soes parece felizmente não ter o necessário fundamento,

e para isso reconhecer-se basta attender á sua própria hou-

trina. Se o governo imperial tem bastante credito para levan-

tar capitaes estrangeiros, não o terá também para garantir

directa e immediatamente o emprestimo em questão ?

O Sn. Sérgio de Macedo: — Creio que sim.

O Sr. Teixeira Júnior E então, comodiz o mcu.illus-

tre collega que pôde ser que não seja suficiente a garantia

do governo?

(Ha alguns apartes.)

O Sr. Presidente :—Attenção!

O Sr. Teixeira Júnior :—A garantia de um governo, tão

acreditado como o do Brazil, é incontestavelmente sufficien-

te; e por certo a sua acção em nada será diminuída quando

tiver de actuar sobre uma companhia tão importante como

a da estrada de ferro de D. Pedro II. Para isso demonstrar

basta recorrer á própria opinião do illustre relator das

commissões, exarada na publicação^ feita por S. Ex., a

que já tive occasião de referir-me. Abi, senhores, encontro

a prova mais valente que poderia desejar para demonstrar a

sufficiencia da garantia do governo. 
O illustre ex-minÍ3tro

brazileiroem Londres, referindo-se á formação da companhia

nesta praça, assim se exprime: « Se aqui se não pudes-
sem obter todos os capitães, era preferível levantar em L011-

ilres a parte que faltasse por empréstimo, antes do que por

emissão de acções. As apólices de emprestimo de uma com-
• 

panhia que tinha garantia de juros do governo do Brazil

(note a camara) havião de ser quasi tão bem aceitas como

as apólices do mesmo governo. >

Ora, Sr, presidente, se o honrado deputado julga que as

apólices de emprestimo da companhia aerião tão bem acei-

tas como as apólices do mesmo governo, como pretende
agora no seu parecer que a mesma circunstancia da. garantia
directa e immediata do goverrio pôde não bastar ?

O Sr. Sérgio de Macf.do : — Não se esqueça que eu

disse quasi tão bem aceitas.

O Sr. Teixeira Júnior : — Eu não esperava que o meu

argumento, aliás fundado inteiramente na opinião de V.

Ex., se tornasse tão vantajoso com a restricção que impor-

ta a palavra quasi. Porquanto, das próprias palavras do

honrado deputado vê-se que S. Ex. reconheceu que as apo-

lices de emprestimo da eompanhia da estrada de ferro de

D. Pedro 11 havião de ser quasi tão bem aceitas como as

apólices do governo, attenta unicamente a circumstancia de

gozar o capital dessa companhia de uma garantia dejuros

do governo do Brazil. Ora, accrescendo o facto de garantir
também o mesmo governo os juros e amortização desse em-

prestimo, é evidente que desapparece o quasi relativo ao

emprestimo contrahido unicamente sob a responsabilidade

da companhia, porqne em tal hypothese accresce, como já
disse, a responsabilidade do governo.

Quando porém ainda pudesse persistir a desigualdade

entre um emprestimo contrahido unicamente pelo governo,
e o que fosse feito com a garantia directa e immediata do

mesmo governo, ainda assim, Sr. presidente, eu entendo

que essa consideração não devirá prepouderar para que so

preferisse o expediente de nulliiicar as vantagens que deve

produzir o meio indicado pelas tres deputações no nosso

projecto inicial; por isso que quando mesmo os titulos do

emprestimo fossem unicamente quasi tão bem recebidos

como as apólices do governo, não seria isso desvantojoso aos

interesses do thesouro nacional, tanto mais quanto na hy-

pothese contraria poderia julgar-se inconveniente que os

titulos de emprestimo de uma empresa particular fossem

nivellados ao credito de que gozão as apólices da divida pu-
blica, porquanto esse facto estabeleceria uma concurrencia
aos titulos do governo.

Acompanhia da estrada de ferro de D Pedro II não pede
tanto, não pretende mesmo que o credito do» seus 

_ titulos

sejanivellado ao das apólices da divida publica. Limita-se a

solicitar a garantia do governo para poder com vantagem

realisar o empréstimo. Basta portanto que o honrado depu-

tado relator das commissões tendo reconhecido que a com-

panliiacom a garantia do governo pôde levantar o emprestimo

na praça de Londres, não duvide desse facto como o faz no

seu parecer.

O Sr. Sérgio be Macedo Não duvido; é um dos arbitrio»

que dou ao governo.

O Sr. Teixeira Júnior : — Mas é um arbitrio que se

funda em razões menos procedentes, como venho de de-

monstrar; é um arbitrio que suppõe não bastar a garantia
directa e immediata do governo para que a companhia po6sa
levantar o capital de que necessita ; é um arbitrio portanto

que importa o desconhecimento das vantagens de que goza
na praça de Londres o credito de um governo tão bem con-

ceituado como o do Brazil.

U* Sr. Deputado: —E que sempre tem sabido merecer

essa confiança. (Apoiados.)

(lia diversos apartes.)

O Sr. Teixeira Jimor :—Para provar que não se couclnia
do projecto a legitima intenção das illustre» commissões
basta ler-se o parecer. (Lê alguns paragraphos.)

No projecto porém se diz . (te.)

O Sr. Pinto Lima : — Dahi o que se conclue ó que a com-
missão dá um arbitrio ao governo..

O Sr. Sérgio de Macedo : — Apoiado.

O Sr. Teixeira Juxior : — Arbitrio que e proprio parecer
repelle, embora por differentes razões daquellas que tenho al-
legado, pois ao passo que o projecto confere esse arbitrio, o pa-
recer assim se exprime: « As commihaõsh não hesitárão em

propor seja o governo autorisado (note-se bem) a lazer a ope-
ração do modo mais fácil e mais barato, isto é, negociando
olle directamente o emprestimo. > E' claro, por conseguinte,

quo o parecer sem as declarações dos illustres membros das
commissões oppor-se-hia ao arbitrio concedido pelo projecto,
porque parece repellir a hypothese de ser o emprestimo ne-

gociado pela companhia, unicamente com a garantia do
i governo.

A' vis.a pois do que tenho ponderado, reconhece-se qn«
um dos pensamentos primordiaea do projecto inicial foi o
de p-pularisar a estrada de ferro de D. Pedro II na Ingla-
terra, auxiliar a acquisição do credito e a confiança quo ella
ainda não pôdo gozar naquclle paiz , e preparar ali a emis-

1 são de suas acções com as vantagens que tem direito de pio-
curar. Tacs resultados porém serião entorpecidos soo em-

preetimo fosse feito directamente pelo governo por meio de
emissão de apólices da divida publica sem constar o tim es-
pecial da operação. Mcrvido por estas considerações, eu não
duvidaria propOr a alteração do § lo ae 08 ilhistrra membros
das commissões não tivessem declarado 

que a sua intenção
é prestar um maior favor á companhia

O Sr. Ser«,io de Macedo : — Isso é tão evidente como a
lUi!. ,

O Sr. Teixeira Júnior : —Aprecio summamente a de-

{ claração do illustre relator das comniissões, n sendo assim

| não me opporei A adopção do presente purngnipho, tal qual
se acha redigido.

0 Sr. Serc.io de Macedo : — Logo, inflingio-nos uma
reprimenda bem injusta.

O S*. Teixeira Ji mor : — Era incapaz de fazê-lo : seria
u ma injustiça aos nobre» deputados que couipocm as com-



196 SESSÃO EM 7 DE JULHO DE 1857.

missões, e aos quaes consagro particular estima e conside-

ração. Quiz unicamente provocar esse csclarimento por
meio de uma declaração official da parte das commissões ;

porque estou convencido que s ndo o seu pensamento
e da camara proporcionar um maior favor á cora-

panhia sem augmeutar os encargos do thesouro, o go-
vcrno imperial, fiel aelle, ha de assim traduzir oarbibiio
concedido e pelo modo de que deva resultar maior somma
de vantagens para a companhia. Ora, dadas as declarações
com que me honrárão os meus illuâtres collegas, o que mais

posso desejar ? Unicamente que o governo, comprehendendo
convenientemente o pensamento da camara, usará do pri-
meiro arbitrio e não do segundo.

Um Sn. Deputado : — Apoiado ; aquillo que maior van-
tagem offerecer á companhia.

O Sr. Teixeira Júnior :—Passando agora, Sr. presiden-
te, 4 apreciação dos §§ 2° e 3o do projecto, convém declarar

que eu pretendia entrar em uma analyse minuciosa, não só
das disposições do projecto, como do parecer, porque julguei
que as commissões em toda a sua totalidade não havião acei-

tado as emendas offerecidas aos §§ 2° e 3° ; mas desde que
unanimemente se aceitão, como o declarou o meu honrado

collega relator das commissões, não tratarei de demonstrar
anecesidade da sua adopção, porque já está ella reconhecida,
e aproveitando a palavra que me foi concedida, farei apenas
algumas observações sobre a sua matéria.

Um Sr. Deputado:—Já estavão comprehendidas no pro-
jecto.

O Sr. F. Octayiano e outros senhores : — Não apoiado.

O Sr. Teixeiiu .Timor Principiarei portanto demons-
trando que as idéas offerecidas ultimamente pelas eom-
missões não estavão comprehendidas no projecto.

_ Para isso, senhores, basta lembrar as observações que já
tive a honra de fazer, e pelas quaes se demonstra que cora
razão se poderia concluir do parecer a exigencia de que
houvesse diminuição dos encargos do thesouro. Nem é ne-
cessario recorrer-se aos argumentos especificados no pare-
cer, basta a própria letra do projecto :

< § 2.o Em qualquer dos casos estipulará com a com-

pauhia as condições com que este favor lhe é concedido,

(note a camara) tendo em vista o allivio dos encargos do
thesouro geral e provincial. »

Parece-me evidente, Sr. presidente, que se o pensamento
do illustre relator das commissões fosse unicamente nãç
augmentar os encargos do thesouro, (como quer actUalmen*
te a emenda apresentada) não recommendaria que o gover-
no_ alliviasse taes encargos, porque para isso seria mais ex-
plicita a redacção da emenda, cuja disposição limita-se a
recommendar que não se augmentem esses ônus, mas não que
se diminuão, como expõe o parecer e positivamente propõe o
projecto.

O Sr. Sérgio »e Macedo : — Por sua natureza ficão
diminuido3.

O Sr. Teixeira Júnior :Não é isso o que quer o pro-
jecto inicial apresentado pelas deputações do Rio de Janeiro,
S. Paulo e Minas, nem ó isso o que determina a emenda
apresentada pelas illustres commissões. Não queremos
cercear os favores já concedidos. (Apoiados.) Não desejamos

que em uma questão desta ordem, em que se trata de auxi-
liar uma empresa nacional para executar um serviço de
grande momento para o paiz, o governo só tenha em vista
as vantagens actuaes do thesouro, olvidando-se que o seu

grande interesse, assim como do paiz, 6 que a companhia
execute quanto antes essa grande artéria do nosso progresso
e desenvolvimento. (Apoiados.)

Pedindo a garantia do governo para com ella facilitar a
operaçao doempiestimo de que necessita a coríipanhia, os
autores do projecto inicial não pretenderão alterar em cousa
alguma as condições actuaes da companhia para c m o go •
verno imperial, nem tão pouco os encargos do thesouro na-
cional. Tal garantia portanto inclue-se na precedente, e não
constitue um ônus novo desde que 3e estatue que a somma
do j uro e amortização não excede a 7 % .

A única diíferença è quanto á fôrma da realisação da ga-
rantia já concedida. Em lugar do governo garantir o «livi-
dendo das acções que representem essa 3a parte do capital
da companhia, garante a sua importancia np emprestimoque
se effectuar; e assim mesmo pensão as commissões quando
reconhecem no seu parteer qu» nenhum augmento apparecerá

nos ônus contralndos, pois que, dizpm ellas « não ha pos-
sibilidade de garantir o governo mais do que os 7 % que já
garantio de dividendo aos accionistas. » Sendo assim, por
que motivo havia-se de nullificar o benefico effcito do favor
solicitado, cortando as garantias de uma parte do capital
empregado na estrada ?

Uma voz: —Não se queria isâo.

O Sr. Teixeira Júnior:—Já demonstrei que isso se

podia concluir do parecer, e os apartes com que me tem

honrado o illustre relator das commissões autorisao essa

interpretação ; convém aos nossos proprios interesses im-

possibilitar ; porquanto, senhores, neste caso em lugar de
contribuir a medida proposta para inspirar em Londres ^
confiança desejada á companhia, serviria pelo contrario

para diminuir os vantajosos elementos de que ella goza
actualmente.

(f/a vários apartes).

O Sr. Presidente :— Attenção.

O Sr. Teixeira Júnior ;—O que querem as commissões?
Actualmente em sua emenda quer aquillo mesmo que tiuhão
em vista os autores do projecto inicial.

O Sr. Sérgio de Macedo: — O mesmo que dispunha o

projecto.

O Sr. Teixeira Jwsioii :—Não, senhor ; ahi está o pro-
jecto recommendando o allivio dos encargos do thesouro, a
o parecer que, explicando este pensamento, assim se ex-

pressa: < Pôde o governo deixar á companhia o cuidado de
levantar e amortizar o emprestimo, estipulando simples-
mente que a extineção dessa parte do capital seja levada em
conta : 1°, na apreciação do capital da companhia gozando
da garantia de juros ; 2o, na apreciação dos juros na forma
do art. 23 do contracto ; 3°, no calculo a fazer para os effei-
tos da base 13» do art. 36; e4°, finalmente, no calculo do
art. 38. >

Em presença dessas disposições do contracto da compa-
nina a que se refere este periodo do parecer, reconhece-se o

pernicioso resultado que a adopção de taes idéas acarreteria
aos seus interesses ; porquanto isso importaria nada menos
do que destruir completamente as vantagens da operação

que essa empresa se propõe a realisar.
Para maior clareza Argumentarei em relação unicamente

ao' estado em que deve ficar o capital da companhia feito
o emprestimo. Assim pois, dada a realisação da somma de
12,000:000$, importancia das acções emittidas,e dada a im-

portaneia do emprestimo que são 12,000:0005, teremos o ca-

pitai de 24,000:0001$, que uma vez subordinado ás condi-

ções prescriptas no parecer das illustres commissões,' teria
o seguinte resultado : 1.» Entrar o governo na partilha
dos dividendos, logo que excedessem a 4 °/0; (quando o ar-
tigo 23 marca para o mesmo fim o limite de8 %); 2°. Obri-

gar a companhia a manter comboios de meio preço, apenas
a estrada ilésse 5 °/o em lugar de 10 °/o 

(como exige o arti-

go 36, g 13); 3.o ísão tolerar dividendos acima de 6 % em
lugar de 12 °/o 

(como <5 determinado pelo artigo 38).

O Sr. Sérgio de'Macedo : — O nobre deputado está en-

ganado no seu calculo ; ó questão de arithmctica.

O Sr. Teixeira Júnior : — Creio que estou interpretando
fielmente o pensameuto inserido no parecer. Ahi se deter-
mina que amortizado o capital emprestado, não sejaelle
computado para o effeito aos artigos citados, isto é, não
seja comprehendido no capital que goza dos favores do
contracto.

O Sr. Sérgio de Magedo : — Apoiado.

O Sr. Teixeira Jun or : —Ora, applicando-se este re-
sultado á hypothese por mim estabelecida, teremos que nos
24,000:000$ realisados, 12,000 por acções e 12,000 por em-

prestimo, sógozaráõ desses favores os 12,000:000$ eraitti-
do em acções.

O Sr. Sercio de Macedo : — Apoiado.

O S*. Teixeira Júnior : — Assim pois o limite marcado

jjelo contracto para a partilha dos dividendos, que é 8 %,
ficaiá reduzido a 4 '/o ; o limite marcado para_ a reducçã®
da tarifa dos comboios que é 10 o/o, ficará reduzido a 5 % ; o
limite dos dividandos que é 12 % ficará reduzido a 6 °/0.

O Sr. Sérgio de Macedo : —Em relação ao capital
empregado na estrada, mas não em relação ao capital
realmente desembolsado pelos accionistas,
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0 Sn. Tkiveiiu Jumor : — Mas o contracto garantio-lhes

essas limites sobre o capital empregado na estrada ; e por-

tanto pouco deve importar que seja esse capital aesem-

bolçado immediatamente pelos accionistas, ou que se deduza

da renda da estrada, como terá de acontecer.

(Ha alguns apartes.)

Eu explico : Da renda da companhia tem de deduzir-se

7 ^ dos 12 000:000&|em acções, e 7 % para 
os 12,000:000$

do emprestimo, esó dada a liypotlieíe de não chegar a sua

renda para prefazer essas verbas é que o governo tem de

completar com a somma necessaria^(Apoiado*).

Continuando pois o meu raeiocinio, chamarei a attcnção

da camara para os perniciosos effeitos de semelhante _con-
dição, que, quando aceita pela companhia, desnaturaria a

operação, onde então a garantia do governo dada ao em-

prestimo devêra mais ser considerada como o preço usura-

rio porque trocára esse favor, do que como o auxilio be-

uetico de um governo conscio dos seus deveres e das neees-

. sidadesreaes dopaiz. (Apoiados.)

O Se. Seiu.io »e Macedo dá um aparte.

O Sr. Teixeira JcjtioR : — Bem; reproduzirei a minha

argumentação, posto que receie abusar da attenção da ca-

rnara. (Não apoiados.)

O Sr. Sérgio de Macedo : — A questão é de arithmetica.

O Sr. Teixeira Júnior : - A arithmetiea éesta:aeom-

missão quer que a importaneia do emprestimo (12,000:000$)

não seia computada nos cálculos a fazer para os limites

do art. 23, § 13 dos arts. 36 e 38 do contracto da companhia.

Portanto a commissão quer que, amortizado o emprestimo,

não se compute essa somma no capital da companhia, que

goza da garantia e favores do contracto. Creio que é este o

pensamento da commissão.

I O Sn. Seroio de Macedo : — Sim, senhor.

O Sr. Sampaio Viasha : — Apoiado.

O Sr. Teixeira Jcjuor : — Bem ; se assim é, vejamos o

resultado dessa medida.

Na hypothcse vertente de 21,000:000® , o que acontece-

ria? Era o seguinte .
Em primeiro lugar , logo que fosse amortizado o empres-

timo, o capital de 12,000:000]$ cessarÍR de ser garantido,
embora dentro do tempo dos 33 annos garantidos pelo gover-
no ; em segundo lugar, logo que os dividendos excedessem

a 4 %, o governo teria partilha no excesso.

O Sr. Sérgio de Macgdo : — A 4% ;>obre o total, que vem

a ser 8 sobre aquillo que a companhia dispendeu.

O Sr.TeixeiraJcxior:—Sim,senhor; mas os 12,000:000$

do emprestimo amortizados cm grande escalla e na sua maior

paitepela renda da própria estrada, e portanto assim dis-

pendidos bona fíde pela companhia não seriáo computados

para a percepção desse dividendo de 8%. Conseguinte-

mente os accionistas que recebessem 8% em relação só-

mente aos 12,0i'0:000$ emittidos em acções, terião, em re-

lação ãquelle capital (do emprestimo), apenas 4%.

O Sr. Sérgio de Macedo dá um aparte.

O Sr Teixeira Jipíior Por ora CBtou demonstrando o

que quer a commissão; logo examinarei a legitimidade da

procedencia da sua opinião.
Continuando pois, assignalarei as outras conclusões. Em

terceiro lugar, resultaria que logo que os lucros da empresa

excedessem a õ % seria ella obrigada a reduzir os seus

comboios a meio preço ; e finalmente em quarto lugar, logo

que os dividendos tivessem sido maiores de 6 % em dons

annos consecutivos teria o governo o direito de exigir delia

reduccflo tal na tarifa dos transportes que fizesse entrar os

referidos limites dentro daquelle limite.

O Sr. Sercio de Macedo : — 12 % em relação ao que ti-

ver dispendido.

O Sr. Teixeira Júnior : — A camara j4 dev» ter compr»-

hendido a minha argumentação, e anticipado a minha con-

clusão.
So a companhia contribuía para a amortização do empre3-

timo, senão no todo ao menos 11a sua maior parte ; se para
isso concorreu com o produeto do seu capital, qual é a renda

da estrada, seria uma lesão enorme, uma injustiça manifea-

ta priva-la dos benefícios produzidos pela privação que ;•

impôz dessa parte da sua renda.

Um Sr. Deputado : — Qual parte?

O Sr. Teixeira Júnior : — A parte destinada á amorti-
zação do emprestimo.

Vejamos porém se a companhia coneorie ou não para
esse fim.

O Sr. Sérgio de Macedo: — Com o capital.

O Sr. Teixeira Ji.mok : — Com o dinheiro necessário

para a amortização do emprestimo; com uma parte daren-
da da sua propriedade que poderia ter sido incluida nos seus
dividendos.

Um Sr. Deputado : — Mas edsa renda 
'é 

produzida pelo
emprestimo.

O Sr. Teixeira Júnior : — Polo emprestimo, mas em-

prestimo que representa um capital empregado nas obras
da estrada de lerro, e que estando dentro dos limites da

quantia de 38,000:0003 e nas condições do contracto, não

pôde deixar de gozar das vantagens garantidas ao capital
dispendido bona-fide pela companhia.

Apezar da minha Doa vontade, Sr. presidente, não 6 pos-
sivel deixar de tornar-me fastidioso incorrendo om inúteis
repetições, porque os apartfs com quo me lionrão os nobres
deputados obrigão-me a esse procedimento.

Um Sr. Deputado :—A questão é muito importante, e ne-
cessita de desenvolvimento.

Outro Sr. Deputado :—O nobre deputado nunca nos en-
fastia.

O Sr. Nebias : —São questões que precisão sor esclare-
cidas.

O Sr. T lixeira Jumor : — Vejamos pois, Sr. presidente,
como a companhia concorre para a amortização do ompre;-
timo.

O que disse o projecto inicial? O que disse o substitutivo?
O que dizem as próprias commissões em seu paiccer ? A ta-
reía do governo, ou autos o encargo do thesouro geral e pro-
vincial será de a juntar as que render a estrada tanto quan-
to prefaça 7% nos accionistas, e 7% para o juro e amorti-
zação do emprestimo. Vê portanto a camara que o encargo
do governo não ó pagar a amortização integralmente por
conta do thesouro, mas sim unicamente a cobrir a dilfe-
rença que faltar para satisfazer esse encargo, como aconte-
cerá actualmente, posto quo em muito pequena escala, e

que em muito maior se verificará daqui 11 algum tempo,

quando a estrada estiver funccionando. Ora. o que se c«n-
elue deste facto? E' quo a amortização do emprestimo será
ieita cm grande parte pela lenda da companhia, attentas
as ponderaçDes que já fiz sobre o seu futuro.

Uji Sr. Deputado :— Pela renda da estrada.

O Sr. Teixeira Jumor : — E de quem ó a renda da estra-
da? Pertence á companhia, porque o produeto do &eu
capital, na fôrma garantida pelo respectivo contracto.

O emprestimo pois será amortizado em grande parte por
essa renda que pertence aos accionistas, o o será mais á
cu3ta delia do que do thesouro, porque ninguém duvida que
com quan to essa garantia do governo tenha de ser uma
ranlidade durante estes primeiros annos, ella comtudo não
o,será por muito tempo. (Apoiados.)

O honrado deputado que me honrou com o seu apoio, e
que me tem apoiado at(S agora reconhece portanto o futuro
brilhante que deve esperar a estrada do ferro de D. Pedro
II, c por consequencia nem ellonom ninguém poderá licita-
mente duvidar que essa garantia do governo i só têmpora-
ria, c apenas subsidiaria durante uma parte dos trabalhos
4e construcção.

Assim pois, Sr. presidente, desde que a companhia tiver
lacro sufficionte para prefazer os juros das acções e da amor-
tização, o governo cesijyá. de concorrer. E então quem pa-
gará o emprestimo? !T a renda da «strada. Esta renda a

quem pertonce? A' companhia. Se por tanto a ella pertença
e se á custa do seu sacrifício operou-se a amortização, como

priva-la desses lucros remotos a que ella tem incontestável
direito, como indemnisação dos sacrifícios anteriores ?

Um S*. Deputado : — O mesmo argumento ae di a r«s-

peito do governo.

O Sr. Teixeira Juxior ; — Não, porque o governo iá se
obrigou a garanta os juros de 7 % sobre todo o capital que
dentro do limite de 38,000:000$ fflr despendido bona flie.
Seria precis®, smhores, (com força) desconhecer-se o» priu-
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cipio» absolutos do direito de propriedade para julgar que a

renda daquiiio que é de Paulo não lhe pertence; seria preei-
so postergar c.« principio» rudimentaes da lógica para desço-

nhecer-se a verdade desta conclusão ; seria preciso olvidar

os interesses reata e urgentíssimos do nosso paiz para pre-
tender-se entorpecer a. prompta execução das vias femas.
tApoiados.)

[O Sr. Sérgio de Macedo dirige varies apartes ao orador, aos

cjwits elle resjjotide.)

Em ultima nnalyse, Sr. presidente, seppondo mesmo que
a garantia do governo tenha de prolongar-se durante
o tempo estipulado no contracto , isso importará ao
thesouro o mesmo que importaria a emissão de igual

quantia em acções, ou ainda se a companhia contrahisseo
emprestimo sobre a sua própria garantia ou a de outra

entidade que não o governo imperial. Em qualquer destas

hypotheses o thesouro seria obrigado a prefazer os 7 % do

cai ital dispendido bona-fide na execução da estrada.

É sendo isto evidente, por que razãojse pretendeiá que o

governo impeiial desça a raercadejar o seu auxilio a uma

empresa nacional, e da ordem da estrada de ferro de D. Pe-

dro II? Essa garantia poderá importar o saeriticio dos favo-

res concedidos á terça parte do capital empregado na estrada

pela companhia? Por certo que não. Aproveitando ao tlie-
iouro em uma escala insignificante, como o reconhece o

propTio parecer , produziria o contrario do que devemos
desejar, isro ó, o desanimo e desacoroçoamento dos capitaes
nacionaes empregados nessa empresa, quando pelo contrario

a medida tal qual foi proposta primitivamente, tal qual é
consignada pelas emendas, produzirá os profícuos resul-
t&dos que unisonamente devemos desejar. Querer-se-ha
acaso que a companhia se apresente na *r>raça de Lon-
dres offerecendouma garantia resultante de uma transacção
com © governo imperial, e não derivada unicamente da con-
fianr-a e interessa ene lhe deve inspirar?... Oli ! senhores,
seria de um eíFeito de-agradavel pretender se.inspirar
confiança aos capitaes britai.nicos dizendo-lhes—aqui tendes
a garantia do nosso governo, quò nos custou o sacrifício dos
favores concedidos a terça parte do nosso capital!...

O Sr.. Sérgio de Maçjedo : — Nenhum sacrifício.

O Sr. Teixeira Jcnior :Greio que a camara toda me
tem acompanhado no meu raciocínio, e terá apreciado a
legitimidad<vdas minhas conclusões ; conclusões, senhores,

que são a base das emendas que pretendem apresentar as
illustre* commissões, por que ellas implicitamente compre-
hendem o seu reconhecimento.

A camara portanto reconhecerá, que razão tinha eu para
occupar, e talvez mesmo abusar da sua attenção no desen-

Jfolvimento desteassumpto. (Não apoiados.)
Impellido, Sr. presidente', pela força da minha convicção,

era necessário que declarasse á camara os fundamentos da
minha opinião , porque entendo que o projecto tal qual se

acha redigido è uma lesão aos interesses da estrada de ferro

de D. P.-dro II. O meu silencio pois seria injustificável.
Deixo á apreciação da camara julgar do merecimento des-

tas razões; ella aupprirá tudo quanto a mi d ha insufüciencia
não pode fazer n -ste momento.

Desejava tratar ainda do § 3° para impugnar a sua ultima

parte, em que trata da limitação do tempo assignalado A ex-
tineção do emprestimo, porquanto semelhante disposição só
serviria para diíficultar o bom êxito da operação. Prescindo

porém de occupar-me com este assumpto, não só porque as
emendas apresentadas previnem esse inconveniente suppri-
mindo tal recommendiição, como também porque sinto-me
fatigado, « devo reservar-me para de novo voltar á discussão
se isso for preciso ; mas será sempre para demonstrar

que tendo de effectuar-se a maior parte da amortização do
emprestimo á custa do sacrifício dos lucros da empresa, e

pertencendo esses lucros á companhia, não é justo exigir-
se em troca da garantia solicitada o abandono dos fa\ores

inherentes á terça parte do capital já garantido.
O único argumento com que se pretendeu sustentar esta

idéa é o beneíicio ou allivio do ônus do thesouro ; mas a ca-

maru comprehcnde perfeitamente que os interesses do the-
souro uào são os reaes quepoderiamercadejar actualmente,

porque, como disse o próprio parecer, é isso insignificante
em relação a esta companhia.

Faço portanto rigorosa justiça a esta augusta camara
declarando que estou convencido de que essas vantagens

que poderião resultar ao thesouro, não a podem induzir a
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pôr em duvida o brilhante futuro que está reservado ás ren-
das do Estado, ao3 interesses do proprio thesouro, pela
prompta execução e credito da estrada de ferro de D. Pedi o
II, e em geral pela realisação das vias ferreas projetadas ;

porquanto é f6ra da duvida que a medida proposta tende
não só a facilitar a execução de futuras empresas de iden-

tica natureza, como também a evitar a necessidade de novas

garantias.
Sei apreciar devidamente o critério do governo imperial,

assim como desta augusta camara, para que pudesse desço-

Jihecer essa verdade ; e lisongea-me sobremaneira reconhe-
cer que o corpo legislativo assim como o governo tem bas-
tante consciência da sua missão para não consentir que a
companhia da estrada de ferro de D. Pedro II solicite este-
rilmente o seu auxilio.

E quando as nações da Europa mar chão acceleradamente

para o seu engrandecimento tendo por principal incentivo a

propagação das vias-ferreas; quando as circumstancias do
nosso paiz exigem urgentemente esse melhoramento, não
será por certo a occasião mais asada para consultar-se a
maior ou menor economia dos interesses dó thesouro.

Não senhores, professemos pelo contrario o principio pro-
clamado ainda ha pouco por uma das mais altas intel-
ligencias financeiras da Inglaterra, que sobre çsta matéria
afesim se exprimira •• « Concedamos todas as vantagens pos-
siveis á industria dos caminhos de ferro,porque assim des-
envolveremos o progresso nacional i > Imitemos o enthu-
.siastico acolhimento que em França grangeou abrilhante
interpretação que deste pensamento fez o Sr. Eugênio Fo-
carde, um dosviomes mais illustres entre os modernos pu-
blicistas daquelle paiz. «. Não receiemos, dizia elle. sacri-
ficar os interesses de hoje pela grande usura que poderemos
reivindicar arasnhãa ; não temamos liberalisar o nosso
credito á propagação das vias ferreas, porque os seus re-
sultados nos indemnisaráõ vantaosamente. »

Em presença, pois, senhores, de tantos argumentos, com-

pellidos pelo exemplo e pela necessidade, não poderíamos
illudiro favor que a companhia da estrada de feri o de D. Pe-
dro II solicita dos poderes do Estado ; porque então, quan-
do e?sa empresa fizer sybillar as suas locomotivas através
das florestas ainda virgens da nossa terra para levar a civi-
lisação aos pontos limitrophes não só da linha concedida,
como do império, ella poderia com razão exprobrar-nos a
nossa indifferença ou o nosso receio apresentando simples-
mente os seus resultados a despeito do nimio interesse pelas
conveniências actuaes do thesouro nacional. Mas não, §e-
nhores ! Tal não acontecerá!

O governo imperial bam como esta augusta camara têm
bastante consciência da nossa actualidade e da» suas exi-

gencias para que saibão disputar-se a gloria de serem os

principaes auxiliadores da colonisação, riqueza e progresso
nacional. (Apoiados; muito bem, muito bem.)

(O orador é felicitado por seus nmigos.)

Lê-se, e apoia-se a seguinte emenda :

c Ao § 2° do art. 1.° Em lugar de — tendo em vista o alli-
vio dos encargos d«> thesouro geral e provincial, — diga-se

com tanto que não augmente os encargos do thesouro

geral c provincial.
< Ao g 3.° Depois das palavras — capital emprestado —

supprima-se o resto do paragrapho. — BarOo de Mauá.~Au-

gusto do. Oliveira.— Salles Torres-Homem.— Sampaio Vianna.
Sérgio de Macedo. >

A discussão fica adiada pela hora.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

IIXAÇAO DAS FORÇAS DE TERRA.

Entra em 3a discussão a proposta do governo, convertida
em projecto, que fixa as forças de terra para o anno finan-

ceiro de 1858 a 1859.

O Sr. Martimio Campos : — Sr. presidente, a 2a discussão

da proposta da fixação das forças de terra foi tão longa, tão
bem debatida, que eu certamente não pediria a palavra para
expôr o meu pensamento a tal respeito se não visse que a
discussão unicamente versou sobre a ultima reforma mi-
litar promovida pelo Sr. marquez de Caxias, e que a ma-
teria não foi considerada pelo lado o mais importante, pelo
lodo economico, pelo ônus que a força publica faz pesar
S 'bre o orçamento do império.
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E', pois, por esse lado qtie mo cumpre encara-la, não só

na minlm qualidade de representante de um distncto agri-

cola, como também porque, sendo alheio á prolisaaci nn ita ,

iião posso encarar a questão devidamente encarando-a p a

sua face puramente militar.
Neste sentido, pois, peço licença á camara para apresentar

algumas observações contra o projecto que se acha em 3"

dlNo 
movimento de espantoso progresso que a industria o

a civilisação no nosso século têm tido, causas, br. presi-

dente, que não éopportuno agora investigar, nos detiveruo

como testemunhas immoveiseestranhas á marcha de cousas

que entretanto afíectavão ©3 nossos mais vitaes interesses ;

o vapor o a electricidade, dominados pelo espirito do homem,

tornárão-se para a industria o civilisação agentes do pro-

gresso e melhoramentos que proporcionárão ás nações que

os têm sabido utilisar no augmento de suas forças produc-

tivas uma incontestável superioridade, que mais sobresahe

contrastando com o estado das nações que descuidadas não

têm-se soccorrido destes prodigiosos recursos, por meio dos

quaes o'poder humano parece tocar as raias do infinito.^

Recordar este facto, Sr. presidente, é confessar a obriga-

ção imprescriptivel em que nos achamos de procurar reme-

dia-lo por todos os meios. E' isto sem duvida a principal e

a mais rigorosa obrigação da situação actual do império e

da administração publica, se quizermos evitar a ruína certa

e imminente da industria única que possuimosde mais con-

sideração. . „ „
Não nos illudamos com a apparencia fallaz que o nosso

orçamento de receita apresenta. Os nosso3 direitos de ex-

portaeão são cobrados ad valorem, e tendo dobrado de preço

os gêneros de nossa pioducção, a diminuição real, como me

parece, desta permitte entretanto um augmento de renda.

Eu chamarei a attenção da camara para um exemplo

muito frisante ; quem se quizesse regular pelo valor do

imposto da meia sisa sobre os escravos em que singular en-

cano não cahiria ! Quem dissesse que o Brasil hoje tem mais

escravos do que tinha Jia 6 annos, cahiria 110 mesmo erro

em que cabem aquelles senhores que têm entendido que a

nossa producção tem augmentado. Tal não ha ; repito, os

direitos de exportação são cobrados ad «aforem, o preço doe

productos nacionaes tem mais que dobrado, e daqui nasce o

engano dos que acreditão no augmento da nossa producção.

Uma outra razão ainda se offerece ; as forças productivas

do paiz têm soffrido alterações. ,
Fallando em forças produetivas, refiro-me especialmente

á escravatura ; em algumas provincias ella tem diminuído,

e em outras tem augmentado, e a isto ó preciso que atten-

damos ; o mesmo acontece com a producção 
— se teve aug-

men to em algumas, diminuion'outras. Assim pois cumpre,

senhores, que a administração publica pense e rellicta seria-

mente sobre a actual situação da industria do império, e

procuie habilitar-se com meios para vir em seu soccorro na

crise que pesa sobre ella, e ameaça esmaga-la.

O primeiro meio que para isto se apresenta como essen-

ciai e indispensável é , sem a menor, contestação, propor-

cionar-lhe transportes mais aperfeiçoados e mais economi-

cos. Esta medida é sem duvida muito dispendiosa, e quem

conheceo estado dos capitaos, da riqueza_publica e particular
no nosso paiz, forçosamente ha de convir que so a cxpensas

do Estado, senão no todo, ao m^nos na maxima parte, c que

os melhoramentos da viação publica poderáô ter lugar entre

nós. Não quero entrar na questão da somma de cápitaes

fixos e circulantes em todo o império, por não ser a occasião

opportuna, e mesmo porque não conheço dados e cálculos

seguros que nos habilitem a emittir umjuizoa respeito;

daqui vê a camara que não sou levado a examinar o orça-

mento senão em relação as questões economicas, como já de

principio enunciei-me. , ,
Em minha opinião, Sr. presidente, a força de lmna pc-

dida para o exerci tio, não só no presente projecto, como

nos annos anteriores, é superior aos recursos da nossa

população e também aos recursos razoáveis do orçamento

do império. Para provar que esta força <5 superior aos re-

cursos da população basta refleotirmos no numero dos habi-

tante» do império. Nennhuma estatística, nenhum calculo

dá ao império do Brazil uma população maior de oito mi-

Ihões de almas ; muito mais de um terço desta popula-

rãs è composta de escravos que não podem ser tomados em

linha de conta para fornecerem soldados ; do restante, que

não pôde ser calculado em mais de quatro milhões de al-
• 

mas, deduzida a população 
estrangeira, é que tem de ser

tiradas as praças para o exercito c marinha cm um nu-

mero que orça por mais de 20,000!
Esta simples e pura exposição mostra qué não temes

população sufficiente para o exercito que temos querido le-

vantar, e que por vezes o corpo legislativo tem decretado.

Se essas razões a priori não fossem bastantes por si mesmas*

para comprovarem ia proposição que acabo de emittir, eu

appellaria para o facto de todos os annos anteriores. JjT
muito sabido que a força que o corpo legislativo tom decre^

tado pata o exercito em tempo de paz. nunca pôde ser levada

ao seu estado completo, apezar de se reterem nas fileiras dos

ditferentes corpos, com uma notoria e clamorosa injustiça,

as praças que têm preenchido o seu tempo do serviço.

O Sr. «Jaguaribe :—Apoiado.

O Sr. Mabtinho Caui-os : — Encarar o exercito cm rela-

ção aos recursos do orçamento, br. presidente, e tios meios

pecuniários do império, é o lado da questão que mais evi-

aencia a rainha proposição; o eu me dispensaria de toda a

qualidade de demonstração, so por ventura um abuso tão

inveterado não nos irapuzesse o dever de reclamar contra a

sua continuação, tornando-o bem patente.
Não recorrerei senão ás tabellas do exercício lindo de

1854 a 1855. Sobre uma receita de 30,743:864^791 tivemos

uma despeza de 38,740:319.S>788. Desta enorme despeza cou-

be ao exercito e á marinha a somma ainda mais despropor-

cionada do 1H,703.974^055 ; resta ainda por pagar por conta

destas duas repartiçõ s a quantia de 14'» 143$931. Lstea al-

garismos já dizem demais, trazem em si mesmos a demons-

tração de que gastamos excessivamente com o exercito e com

a marinha, e fóra de toda a proporção com os nossos recur-

sos ; mas para que se conheça quanto é ainda mais flagran-

te a injustiça que se tem feito aos outros ramos do serviço

publico, eulembrarei á camara a quantia insignificante

que se tem votado para um objecto que deve ser o principal
no orçamento de um pai/ como o nosso, vast >, novo, -e 

que
deve pretender mudar de situação no que tbca a melhora-

men tos materiaes.
O corpo legislativo, no cxercicio de 1851 a 1855, votou a

exiguissima quantia de mil coutos de réis, ac ministério

do império, paia pontes, canaes, obras geraes em todo o

lSrazil, e soecorros a muitas provincias que delles necessi-

tão para aquelbis obras que o governo julgasse eoim-niento

fazer!! despendeu-se apenas a sonnna<le729:1r>0^718, e

faltão -a pagar-se 4-.394&2481 Este» algarismos, senho-

res, confrontadas uns com outros, capproximadamente,

fazem a critica a mais amarga e a mais bem merecida quo
se pódc fazer á administração do império.

Demais, senhores, paga eata somma enormo da despeza

do exercito e da marinha, pagos os créditos supplementareg

que são o resultado de insufiiciencias imprevistas dos cre-

ditos votados, mas já conhecidas o certas, porque são des-

graçadamente de um direito tradicional para a nossa

administração, pago o pessoal da magistratura, pago o me-

donho exercito civil, cujo ojius cresce não só com suas exi-

gencias como com o numero de voluntários sempre crescen-

to paraello, voluntários que sabem insinuar-se até em re-

partições puramente militares , como acabamos de ver na
repartição do ajudantc-general do exercito; que meios,

senhores, restão á administração do Estado para empre-

hender tantos e tão urgentes melhoramento^ ? E' evidente

que ficamos sem recursos alguns do orçamento do impe-

rio. O governo no nosso paiz está ha muitos annos cou-
demnado a fazer o inventario crescido de muitas e urgentes

necessidades publicas que elle confepsu não poder satit>fa-

zer ; confessando implicitamente que 6 verdadeiramente, ao

menos em relação a necessidades qne são cm miuha opinião

o na do paiz as principaes e que mais cumjpria satisfazer,
confessa implicitamente, digo, que <5 uma perfeita inutili-

dado elle proprio.
^emos, senhores, os immensos s&critieú s que o exercito

e a marinha impõem ao império; vejamos se ao menos

esses sacrifícios são exigidos por alguma grande necessi-

dade publica, se não tem mesmo a existência desses gran-
des armamentos muitos outros inconvenientes aliím desse

enorme de nos embaraçar, de nos tolher todo o progresso,
todo o melhoramento' material. Me_ parece incontestável

que muitos outros inconvenientes ainda tem a decretação

de uma força publica enorme , superior aos recursos da

nossa população, superior em muito aos recursos do nosso

orçamento.
Nos tempos modernos, senhores, nãoé possível manter,
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nem sustentar os antigos erros sobro a necessidade de gran-
de» armamentos permanentes. Se as razõos economicas não
fossem bastantes para isto. estaria ahi a historia inexorável

para mostiar a sua inutilidade , para mostrar mesmo qne
esses armamentos mie têm tido para as nações que os têm

pretendido sustentar outro resultado senão provocar e tra-
zer sobre eljas as calamidades que pretendião evitar. Exem-

• pio bem fri santa lios dá disto a França; nenhum paiz do
nosso século tem tido maior , nem melhor força militar;
nenhum paiz no nosso século pôde rivalisar em gloria mili-
tar com a França ; nenhum paiz moderno, nem talvez do3
tempos antigos, pôde disputar com a França a superioridade
de seu grande capitão. Mas que resultado colheu a França
de todos os seus immensos recursos militares e do seu gran-
de gênio ? Os tratados de 1815 ! Forão elles o resultado de
toda a sua gloria, de todo o seu irnmenso po&er militar.

Ora, em contraste com a França temes duas nações mo-
dernas, a Inglaterra e os Estados- Unidos; ambas ellas não
têm exercito permanente 

-, da Inglaterra ainda se pode dizer

que tem exercito de mar, e de facto tem; mas os Estados-
Unidos póde-se dizer que não tem exercito, nem de mar,
nem de terra; e qual das nações modernas tem attingido,
no mesmo espaço de tempo, ao gr&o de prosperidade, ao

gráo de grandeza e influencia que tem conseguido os Esta-
dos-Unidos, se se toma em consideração o pé de que parti-
rão na época de sua independencia, aiuda tão recente?
Seguramente nenhuma. Eessagtande armada da Inglaterra
não è por corto a causa da sua grandeza, de sua immensa e
espantosa prosperidade, não tem nada concorrido para isto;
não é o canhíio, não são as esquadras que abrem os mer-
cados, é o preço da mercadoria, é a perícia, é o tino, é a

perspicacia do fabricante; a Inglaterra não deve a sua

prosperidade á sua armada, deve-a á sua industria.
Nem púde ser isto hoje, senhores, objecto de duvida; para

as nações modernas não ha outra 'grandeza, outro poder
possivel senão a civilisação e a industria ; isto não carece
demonstração.

E' este o,motivo, Sr. presidente, que me fez receber com
muito desagrado o regulamento da repartição do ajudante-

general do exercito. Este regulamento parecia e parece des-
tinado para servir de pé a um grande e muito poderoso ar-
mamento militar (apoiados); nem elle tem outraj ustifienção.
.-¦c não é para levantar no império um grande exercito, fazer
da carreira militar a profissão habitual de uma grande
parte da nossa melhor população, o regulamento é comple-
tamente inútil, não tem uma signilicação possivel, custa ao
thesouro .uma despeza enorme, um grande augmento de
despeza sem fim algum.

E por certo que não foi para crear uma repartição do
tanto apparato e tão honrosa para o Estado que o nosso dis-
tineto general, aquelle que sem duvidanenhuma na carreira
das armas mais se tem distinguido por serviços reaes ao
nosso paiz, emprehcndeu semelhante reforma.

Foi e« ta idéa de grande exercito que lhe occorrcu, e é por
isso que esse regulamento deve inquietar o paiz, deve in-
quietar a nós todos. Forão estas as minhas vistas quando
assignei a emenda tendente a restringir a despeza creada
por essa repartição, desejando que ella toma sse proporções
mais modestas, mais em harmonia com as poucas necessi-
daxies militares do meu paiz.

Esse regulamento, dando idéa de que nos propúnhamos
a levantar grandes armamentos aotualmente, em minha
opinião, traria gravíssimos inconvenientes ; alimentava sus-
peitas que as republicas nossas vizinhas têm sempre nutrido
a nosso respeito; cumpria mostrar as necessidades do impe-
tio para justilicar um armamento em semelhante escala,
para que isto não pudesse aggravar as apprehensões que
essas republicas manifestão constantemente, apprehen-
sões que nos cumpre por todos os meios dissipar, porque
nis o vão os nossos melhores interesses commerciaese po-
liticos.

Não se entenda porém, senhores, que nesta reforma feita
pelo Sr. marquez de Caxias eu não veja motivo muito lou-
vavel que justifique o seu erro. Em minha opinião outra
causa do erro não teve S. Ex. senão o amor á sua profissão,
amor muito natural a todos os prolissionaes, amor que faz
com que todos nós exageremos sempre e involuntariamente
a importancia da nossa profissão pessoal; objecto cons-
tante de nossos estudos, de nossas occupações, a nossa
profissão qualquer não nos deixa toda a liberdade de espi-
rito para colloca-la na justa escala cm comparação com
todas as outras profissões, com todas as outras necessi-

f dades do serviço publico. Eu não vejo outra causa de erro
da parte do Sr. marquez de Caxias; acredito que o erro de
S. Ex., fazendo a reforma, foi -só e unicamente 

preoccu-
par-se de mais da necessidade de um exercito grande e bri-

; lhante, tal qual na sua nobre ambição de gloria militar (se
a não tivera não fôra general) desejava para o nósso paiz ;' nós outros que não conhecemos a necessidade nem a conve-

I 
niencia desse grande exercito para um paiz pobre e novo

I como o Brazil, que não tem grandes necessidades militares
e tem muitas outras urgentissimas, julgamos viciosa a sua

j 
reforma; nenhuma má vontade pessoal houve da nossa parto
em relação ao Sr. general marquez de Caxias

( Mas disse eu, Sr. presidente, que não temos necessidade
de grande exercito nem dc terra nem de mar; não temos
necessidade de um exercito de vinte mil homens, que em
tanto orça a força pedida. E' miuha opinião esta, e o exem-
pio trazido pelo nobre ex-ministro de estrangeiros e da ma-
rinha ainda vem corrobora-la. S. Ex. recordou-nos a fra-
queza da Inglaterra na guerra daCriméa; não contestarei
o facto, apenas direi a tí. Ex. que a falta de um grande
exercito não embaraçou a Inglaterra de levar o melhor na
partida, e que um dos melhores exercitos do mundo não
embaraçou a Rússia de soflrer um dos maiores revezes mi-
litares dos tempos modernos, que tem sido ferteis em gran-
des revezes militares. E aproveitando-me do exemplo que
é abundante em lições muito salutares, eu pedirei, senho-
res, que vejamos depois desse grande revez qual foi a con-
dueta da Rússia. Assignando a paz, a Rússia procurou res-
taurar Euas forças, mas não em armamentos militares;
decretou e fez emprehender melhoramentos materiaes na
mais vasta escala que a Europa tem visto projectar-se; a
guerra servio para desenganar a Rússia que o reinado dos
exércitos está passado, que o único poder das nações do
século actual é o da industria, é o da civilisação e da ri-
queza.

O exemplo que foi trazido 3a guerra da Ciiméa, espero,
Sr. presidente, que actuará sobre o nosso espirito para arri-
piarmos carreira, para não continuarmos a esterilisar som-
mas tão enormes em relação aos nossos recursos com arma-
méritos que não tem fim nem justilicação, levados ao ponto
excessivo a que têm chegado.

Mas felizmente, Sr. presidente, não ha para nós Criméçi
provável. Se examinamos a nossa situação na America co-
nheceremos a exactidão deste asserto ; se examinamos nos-
sas circumetancias em relação a todas as outras nações,
sem duvida não pretenderemos nós, qut- não somos bellico-
sos, ir procurar uma Criméa na Europa ; onde esse espi-
rito militar domina seria impossivel achar pretexto para
isto; teríamos de procurar a nossa Criméa na America;
mas mesmo aqui será difficil achar pretexto para ella, o so-

i bretudo será difficilacbar^otivo para apprehensões pusilla-
nimes que nos foiçassem para abreviar alguns negocios a
fazer grandes sacrifícios....

Uu Sn. Deputado:—V. Ex. está respondendo ao Sr.se-
nador Miranda.

O Sr. Martiniio Campos:—Não sei o que disse o Sr. sena-
dor Miranda, nem aqui tenho que responder-lhe. Na Ame-
íica do Sul ninguém poderá contestar aiii a nossa posição
vantajosa, e de verdadeira superioridade mesmo.

Teremos nós conílictos sérios de interesses eommerciaes
ou políticos com alguns de nossos conterrâneos? Não vejo
que se possa responder affirmativamente. Até a diversidade
dos produetos da nossa industria faz no presente, e fará
ainda mais no futuro, que os melhores mercados para os

i nossos produetos sejão todas as nações da America.

_ As questões do limites tratadas desde o ministério do Sr.
visconde d<- Abaeté pelo governo brazileiro com a maior mo-
deração, collocadas 110 terreno o mais favoravel que era

possivel por nossa parte, não nos levão a conílictos prova-
veis com os nossos vizinhos. Dos limites em que receiava-
mos encontrar maiores diffieuldades, os do 15razil com o
Estado Oriental, se aclrão determinados. Restãoos do Para-

guay. Quando por causa delles houvéssemos de ter um
conflicto com o Paraguay, tem esse paiz recursos militares

que nos obriguem a um armamento de mais de 20,000 lio-
mens? Sem duvida que não.

E sobretudo o exercito de terra não seria aquelle de que
precisariamos mais então, nem mesmo nos poderia là pres-
tar senão e principalmente com a marinha.

A navegação dos rios tem sido outro motivo de contestações
! entre nós e os nossos conterrâneos da America. Na questão
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com o Paraguay, o interesse deste é tão perfeitamente 
iden-

tico ao nosso, que não creio esteja nos interesses do Para-

guay estorvar a navegação fiu\ial; o seu governo na de

comprehender por iim que o que queremos é para ello <le

tanto proveito eomo paru nós. Portanto não ha por ora receio

nem justo motivo do cuidados sérios por esse lado.

Está mesmo em nossas mãos, senhores, dar ao 1 araguay

um bello exemplo franqueando a navegação do Amazonas.

O Sr. Jacuarire : —A questão é muito differente.

O Sr. Martinho Campos : —-Não vejo razão para os escru-

pulos que se suseitão em nosso paiz a respeito da navegação

do Amazonas. As aguas do Amazonas só serão elementos

de riqueza e engiandecimento quando estiverem cobertas

de barcos de toda a sorte e de todas as nações do çlobo, 
como

as do Rio de Janeiro, Bahia e mais portos marítimos depois

de 1808.
Não ha, portanto, razão,nem quanto á segurança externa,

nem quanto á paz interna, que reclame grandes 
arma-

mentos. Restar-nos-ha indagar so no interior do paiz ha

algum motivo que nos obrigue a ter o exercito no pó de

força actual , despendendo em tempo de paz cerca de

17,000:000$, quando a nossa receita não tem excedido de

36,000:000$, chamando a uma carreira som futuro, por-

que sem guerra não ha futuro para os militares, a mór

parte da nossa população.

Uma voz: — A renda publica tem sido superior.

O Sr. Martinho Campos : — Mas antes de entrar na in-

dagação das necessidades que exijão um contracto 110 pé

enTque o temos mantido, cumpre examinar previamente a

questão, que aqui foi trazida, dos perigos que o exercito

pôde offerecer ao paiz e ao governo. Grandes e innegaveis

serviços o exercito nos tem prestado em diversas circum-

stancias, c em tempo3 pacíficos o exercito brazileiro se tem

distinguido pelo seu brio e disciplina.

Mas não é exacto declarar-se que em tempos anormaes e

difficeis os perigos não podem ser grandes. Taes perigos ap-

parecem em épocas de agitações políticas que nenhum ppder
humano pôde evitar inteiramente; elles não são possíveis
sómente, têm já existido. Appello para a historia, da qual

já se soecorrêrão os Srs. ministro da guerra e ex-ministro

de estrangeiros.
Ninguém pôde desconhecer que a revolução de 7 de Abril

de 1831 foi operada em grande parte pelo exercito. Não lhe

faço disto um crime, ao contrario é um elogio que lhe faço.

O exercito do império acompanhou a nação nessa época, e

nessa revolução que consolidou entre nós a monarchia cons-

titucional e a integridade do império.

(Ha um aparte.)

Não vejo perigo em citar factos de historia, que todos

nós sabemos porque somos contemporâneos.

O Sr. Jacuarire : — O exemplo não é dos melhores.

O Sr. Martimio Campos : — A verdade do que relato não

se pôde contestar.

O Sr. Jaguaribe dá outro aparte.

O Sr. Martinho Cantos : — Não tem V. Ex. razão, mas

pôde enxergar o perigo que quizer. Não tenho receio de ex-

Sender 
a minha opinião, porque ninguém me obrigará a

izer nem mais nem menos do que tenciono, e é verdade.

Quiz-se mesmo, com allusão a essa época de nossa histo-
ria, quer na casa, quer fóra delia, tornar odiosa a posição
de uma família de distinetos militares do paiz, que nesse
tempo tomárão parte notável nos acontecimentos.

E' uma grande, uma flagrante inj ustiça que so faz a estes
distinetos cidadãos, tornando-se um crime para elles aquil-
lo de que se faz um titulo de gloria para a nação inteira e

para outros cidadãos que occupão grandes posições. Elles
não tiverão mais parte nesses successos do que toda a nação

brazileira. Sua condueta nessa ocoasião não pôde ser senão

objecto dos mais bem merecidos elogios.

O Sr. Paes Barreto : — Então o governo vio-se obrigado

a dissolver o exercito.

O Sr. Martinho Campos : —Tendo elles cm suas mãos

os meios de dominar não os empregarão senão em bem do
interesse publico. Parece quederão provas cabaesdeseu

desinteresse, patriotismo e dedicação ao paiz. Mas se entãa
seus serviços forão grandes e innegaveis, como é patente,
não podemos também esquecer que forão elles impotentes

XOVIO III.

para manter a disciplina do exercito. Os movimentos opera-
dos pelo exercito em 1831 o 1832 trouxerão a necessidade
de sua dissolução, apezar de ter A sua frente militares que
dorão tantas provas de seu civismo e lealdade ao paiz.

Sr. presidente, para provar o perigo quo ha em manter
uma grande força militar no paiz em épocas de paixões,
além de outros factos, eu poderia apresentar a revolta do
Kio Grande do Sul, quo foi no seu começo uma sedição mi-
litar, assim como o movimento de Ouro-Preto, que trouxo
a necessidade de se dissolver o ultimo regimento de linha.

O Sn. Neiiias : — Isto prova quo o exercito não estava em
seu estado normal.

O Sr. Martinho Campos Prova que ha perigo em man-
ter-se um exercito em épocas de agitação.

(Ha um aparte.)

Não pretendo sustentar (c não seria inépcia) que dosor-
dens sejão a consequencia necessaria da existência de um
exercito ; o que desejo mostrar é só que temos mantido um
exercito superior ás nos3as forcas, á nossa população, ás
nossas necessidades, e qüc se ifto já nos tem trazido bens»

já nos trouxe também males e sérias dificuldades.

O Sr. Sérgio de Macedo -, — E'para desejar que seja a

guarda nacional alliviada dos seus destacamentos.

O Sr. Martimio Campos :—V. Ex. me lembra agora queij
além da força de linha, se exigem mais 4,000 guardas na-
cionaes destacados, o que eleva a força de terra a 20,000 ho-
mens, com excessivo dispendio para o paiz, com gravame
vexatorio da nossa pouca população, e para prejuízo de
outros serviços mais vitaes.

Concluindo as minhas observações nesta parte, procura-
rei mostrar que não precisamos para o serviço interior de
tanta força quanta se tem pedido e mantido.

O Sr. Atiuide : —Eu desejára que fosse mais.

O Sr. Martinho Campos : — As províncias pela maior

parte pasaão optimamente sem esse excesso de força. Bas-
taria quo se lixasse a indisponsavelpara guarnição das nossas

grandes cidades e fronteiras. Se cm algumas destas ha in -
teresses legítimos a defender prestando apoio aos Brazilei-
ros nellas residentes contra quaesquer eventualidades pro-
venientes das freqüentes perturbações dos nossos vizinnos,
ahi mesmo cumpre estar-se prevenido contra exigencias
exageradas e que tenhão por fim attender antes a interesses
cominerciaes ligados á existencia de numerosos corpos de
exercito do que ás necessidades reaos do serviço publico, e
á segurança de pessoa e bens dos nossos concidadãos. Re-
duza-se pois o exercito tanto quanto fôr possível, pague-se
melhor, e não se o desviando do seu verdadeiro destino man-
tenha-se a sua melhor disciplina. O exercito não ó a força
mais própria para auxiliar a aeção da justiça o da poli-
cia.

Sustentou o Sr. conselheiro Nabuco cm outra occasião
quo as praças do exercito não erão as*mais próprias para
auxiliarem a acção da justiça e da policia ; me parece que
esta opinião não pôde ser contrariada com boas razões, e qua
esto serviço deverá ser prestado por uma outra força publica
que nos cumpre crear, e que se pôde conseguir com menor
despeza do que se faz empregando praças do exercito.

Quanto ao emprego dos corpos de linha neste serviço eu
me referirei ainda á opinião do Sr. general marquez de 

'Ca-

xias, que, mostrando a impropriedade dessas praças em
tal serviço, declarou mais que era isto incompatível'com i
disciplina militar. (Apoiados.)

Umv voz : — E' exncto; mas diga-nos qual é o meio de se
obter soldado» de policia com menor dispendio do que fazem
as praças do exercito.

O Sr. Martinho Campos — Crear, por exemplo, guardas
de justiça, e se se nao quizer isto, lembrarei uma outra
instituição que vi inaugurada em uma legislação do im-
porio, que, supposto me pareça não gozar ainda hoje de
sympathias, todavia tinha disposições muito boas.

O oodigo do processo, commettendo a policia aos juizes de
paz, autorisou a creação de esquadras do pedestres em cada
freguesia, pedestres que muito pequena despeza fazião aos
coíirog públicos, porque só erão pagos quanefo servião.

O Sn. Paes Bmireto :—V. Ex. tem saudade da policia
dos juizes de paz ?

0 Sr. Martinho Campos : — Não vi que apresentasse in-

2G
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conveniente algum; era o mesmo que é hoje a dos sub-

delegados, a questão é apenas de nome.

O Sr. Nebus •• — Os pedestres desse tempo policiavão bem

o paiz ?

O Sn. Mabtiniio Campos : —Onde havia boas autoridades

assim acontecia.

O Sr. Nebus —E servião de graça?

O Sr. Martinho Campos : —De ordinário erão jornaleiros,

que só percebião vencimentos quando servião.

O Sr. Paes Barreto : — Erão guarda-costas ou capan-

gas.

(IIa muitos outros apartes.)

O Sr. Martinho Campos : — V. Ex. engana-se. Eu sei

que á palavra 
— capanga — se tem dado um sentido odioso;

mas devo dizer que ha alguns capangas que têm prestado
muito bons serviços a seus patrões e ao paiz. Eu pelo menos

não tenho nenhum horror á palavra 
— capanga, — como

também niío tenho horror á palavra 
— potentado salvo

Se se provar que os potentados são chefes de quadrilhas, e

Os capangas seus instrumentos.

O Sr. Nebias lia potentados que exercem uma influen-

cia benefica ; mas ha outros que 6ão fataes.

O Sr. Martinho Campos :—Eu me refiro aos lugares que
conheço ; ahi não vejo que os potentados sejão chefes de

quadrilhas. O scelerato, o malvado, o assassino, nunca é

potência local.

O Sr. Nebias Assim o permitta Deos.

(Repetem-se muitos apartes.)

O Sr. Martiniio Campos Eu ouço fallar-se com tanto

horror em potentados, que me parece ao governo correr ri-

gorosa obrigação de exterminar essa raça ae sceleratos, de

chefes de quadrilhas, etc., porque homens taes não podem
ser submettidos á obediencia; só e puramente devem ser pu-
nidos rigorosamente de seus crimes horrorosos.

O Sr. Paes Barreto -.—Note 
que chefe de quadrilha è uroa

cousa, e potentado <S outra.

O Sr. Martinbo Campos:—Os únicos -potentados que cu

conheça são aquelles que por suas qualidades, fortuna, por
suas familias, e por seus numerosos amigos, exercem in-

fluencia nas localidades em que residem.

O Sr. Paes Barreto :—Esses não necessitão de capangas.

O Sr. Martinho Campos:—Têm jornaleirosa sou serviço,

e a e3ses jornaleiros é que se chamão capangas.

(Ha muitos apartes.)

Eu não fui que trouxe esta questão á casa. O meu gênio,
e a maneira por que encaro aqui o cumprimento de meus

deveres, nunca me levão para questões que nenhuma utili-

dade trazem ao paiz.

Uma voz : — Estamos de pazes feitas.

O Sr. Martinho Campos : — Chamando, Sr. presidente ,
a attenção do governo para a despeza excessiva que pesa
sobre o paiz com a manutenção de um exercito c marinha

superiores aos recursos da nossa população e do nosso or-

çamento, não posso deixar de observar que ninguém enca-
rou no paiz a organisação do ministério actual que não (osso

com a ipissão de realisar com tino e firmeza a doutrina de

melhoramentos materiaes no paiz. (Apoiados.)
A conciliação e concórdia dos espíritos erão umfacto exis-

tente, facto para o qual o ministério passado concorreu em

grande parte, bem como alguns outros gabinetes anteriores.

Para mim não é duvidoso que neste assumpto o paiz pre-
Cedeu aos ministérios (apoiailos),e aquelle que tentasse Iioja

fazer reviver essa política odiosa de reacções seria abando-

nado pela nação inteira. [Apoiados.) Na previncia do Rio de

Janeiro alguns particulares precederão o governo celebran-

do contracto3, em termos talvez pouco convenientes, de con-

ciliação e concordia politica.

O Sr. Paes Barreto : — A este respeito foi o Maranhão

que deu o primeiro exemplo.

O Sb. Marti mio Campos : — Não duvido; isto ratifica

a proposição que acabo deemittir. O paiz estava cansado

de lutas políticas esterei3, não voltará mais a ellas.

Termino aqui, Sr. presidente, o meu discurso. Nenhuma

outra observação tenho mais a fazer além desta, que o mi-
nisterio actual reflieta bem na enorme despeza do exercito,
e que isto o impossibilita de poder desempenhar a sua pri-
meira missão na actualidadc.

Nas circumstancias em que se acha o nosso paiz, nenhum

gabinete se poderá manter á testa da administração publica
sem satisfazer as exigências da situação em matérias do
melhoramentos materiaes (apoiados); e eu não vejo, senho-
res, outras verbas de despezas 110 nosso orçamento que pos-
são admittir reducções notáveis senão as do exercito <3
marinha, para que sejão attendidos convenientemente outros
ramos do serviço publico.

Não posso exigir que o ministério actual de prompto re-
duza estas despezas, pois que na sua maior pai te são rela-
tivas ao pessoal, e sem duvida semelhante procedimento
seiia uma calamidade para grande numero de concidadãos
nossos que têm^direitos adquiridos; mas o paiz deve exigir

que o governo pense nesta questão para ir fazendo diminui-

ções na despeza de armamentos e de outras desta ordem,

que nem a possibilidade de algum conflicto com qualquer
nação estrangeira aconselha que não se fação, diminuições

que são muito possiveis, e que se podem fazer sem prejuízo
algum do serviço publico.

Tenho concluido.

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a-ordem do dia, levanta-se a sessão.

Sessão w 8 ilc llio.

PRESIDÊNCIA DO SRg VISCONDE DE BA1.PENDY.

Sümmario. — Expediente. — Vapores de reboque na barra do
S. Francisco. — Ordem do dia. — Denuncia contra o ex-
ministro da justiça.—Eleiçào de Minas-Geraes. Votação.—Ma-
tricula de estudantes. Observações dos Srs. F. Octauiano, Vil-
leia Tavares, Pinto Lima, Dantas, Martinho Campos, e A rau-
jo Jorge. Adopção.— Eleição de S. Paulo. Observações dos
Srs. Nebias, Paes Barreto, e Pacheco. — Fixação das forças
de terra. Discursos dos Srs. Gomes}de Souza, e Jaguaribe.

A's 10 % horas da manhãa, feita a chamada, e achando-se

Sresentes 
os Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto,

. Marcondes, Pereira Pinto, Salathiel, Cunha Mattos,
Machado, Domingues, Gonçalves da Silva, Cerqueira Leite!
Athaide, Souza Leão, Silva Miranda, Araújo Jorge, Serra
Carneiro, Baptista Monteiro, Lima e Silva, Dias Vieira, Sal-
les, Pederneiras, Mendes da Costa, Silveira Lobo, Villela Ta-
vares, Landulfo, Silvino Cavalcanti, Hermogenes, barão da
Porto-Alegre, Sérgio de Macedo, Sampaio Vianna, Costa
Pinto, barão de Mauá, Sá e Albuquerque, Augusto da
Oliveira, Terres-Homem, Ferreira de Aguiar, Gomes do
Souza; Diogo Velho, Teixeira Júnior, Garcia de Almeida,
Pedreira, Fiusa, Benevides, Gavião Peixoto, barão da
Camaragibe, Reg^ Barros, Ferraz da Luz, Cyrillo, F. Octa-
viano, Paranaguá, Castello-Branco, Martinho Campos, Fran-
cisco Campos, Brusque, Pinto de Mendonça, André Bastos,
César, Fernandes Vieira, Henriques, Santa Cruz, e Al-
cantara Machado, abre-se a sessão.5 ; , ... ,j

Comparecem depois de aberta a sessão os Srs. Jacintho do
Mendonça, Barbosa da Cunha, Monteiro de Barros, Pinto
de Campos, Flavio, Toscano Barreto, Bretas, Calheiros,
Brandão, Nebias, barão de Maroim, Cunha Figueiredo, To-
bias de Aguiar, Almeida Pereira, Jaguaribe,Augusto Chaves,
Pinto Lima, Franco de Almeida, Madureira, Antunes de
Campos, Aragão e Mello, Belfort, Barros Pimentel, Mendes
de Almeida, Pereira Franco, Bello, Dantas, Araújo Lima,
Bulcão, Augusto Corrêa, Borges Fortes, Pacheco, Viriato,
Coelho de Castro, Fausto, Fernandes da Cunha, Delfino do
Almeida, Costa Moreira, Carrão, Bezerra Cavalcanti, Pa-
ranhos, Vasconcellos, barão de S. Bento, Peixoto de Aze-
vedo, e Luiz Carlos.

Lida a acta da sessão antecedente, é approvada.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE4

Um officio do ministério do império, enviando o orça-
meiito, impresso, dos gastos que devem ser feitos com os
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trabalhos da estrada de rodagem entre Pt tropolis o o Para-

hyba a cargo da companhia União e Industria, c mais um

relatorio sobre os mesmos trabalhos, balanço relativo a

elles, informação do director e os dous ultimos relatórios

apresentados íi assemblóa geral dos accionistas pelo director-

presidente.— A quem fez a requisição.

Outro do mesmo ministério, remettento a aeta da eleição

<le um deputado 110 collegio da capital da província de banta

Catharina, pela 
vagadeixada pelo actual ministro da guerra.

—A' commissão de poderes.

Outro do Io secretario do senado, communicando que_o

mesmo adoptou e vai dirigir á sancção imperial a resolução

que autorisa o governo a innovar o contracto celebrado com

o empresário da companhia União e Industria. —Fica a ca-

mara inteirada.

Outro do Sr. deputado José Thomaz Nabuco de Araújo,

communicando não poder comparecer às sessões, por achar-

se doente. — Fica a camara inteirada.

Um requerimento do capitão Francisco José Gamará,

queixando-se 
de haver sido illegalmente reformado. — A'

commissão de marinha e guerra.

Outro de José Hippolyto de Araújo, pedindo que se lhe

mande pagar os seus ordenados como secretario do arsenal

de "uerra da côrte, os quaes deixou de receber desde a data

da demissão até a da aposentadoria. — A comnaissiio de

pensões e ordenados.

Outro de José Francisco do Rego Cavalcanti, pedindo

para fazer acto do Io anno da faculdade do Reeife, onde foi

ndmittido como ouvinte.—A'commissão de instrucção pu-

fclica.

Outro da irmandade do Santíssimo Sacramento da cidade

de Arèas, província de S. Paulo, pedindo a concessão de

duas loterias.—A' commissão de fazenda.

Sãolidas e approvadas sem debate as redacções dos projec-
los que concedem loterias & nova empresa lyrica, 4 empresa

da opera lyrica nacional, e á associação de caridade desta

côrte,

VAPORES DE REBOQUE NA BARRA DO S. FRANCISCO.

O Sr. Battista Monteiro requer urgência para apresen-

lar um prpjecto, que será remettido a uma eommissão.

E' apoiada a urgência.

Lê-se, e remette-se á commissão de commercio, industria
e artes, o seguinte projecto:

€ A assembléa geral legislativa resolve :
« Art 1.° O governo è autorisado a contractar com qual-

quer empresário ou companhia que lhe mereça confiança

um serviço regular de vapores de reboque dos navios que
demandarem a barra do Rio de S. Francisco (do norte) para
entrar ou sahir.

« Art. 2.° As obrigações da empresa comprehenderáõ a

navegação regular e periódica do dito rio, feita por vapores

desde o pontal da barra até o povoado das Piranhas, com

escalas pulos seguintes povoados das duas provincias ribei-

rinhas: Piassabussú, Brejo-Grande, Villa Nova, Penedo,

Propriá, Collegio, S. Braz, Traipú, Porto da Folha, S. Pe-

dro, Pão dAssucar, Armazém, o Piranhas.
Art. 3.o O governo é igualmente autorisado para au-

xiliar a empresa com subvenção ou garantia de juro, pre-
ferindo destes meios o que for mais efficaz para a realisa-

ção do serviço.^
« Art. 4.° Esta empresa, além dos favores outorgados no

artigo antecedente, gozará dos benefícios de que goza a
Associação Ser^ipense, encarregada do serviço de reboque

jia barra da Cotmguiba, da província de Sergipe, e de quaes-

quer outros que o governo j ulgar necessários para conse-

guir-se o fim desta lei.

« Art. 5.° Revogão-se as disposições em contrario.

paço da camara dos deputados, 7 de Julho de 1857.
— Joilo Baptiita. Monteiro. »

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

DENUNCIA CONTRA O EX-MINISTRO DA JUSTIÇA.

Lê-se o parecer da commissão especial encarregada de
examinar a denuncia dada contra o ex-ministro da justiça,
o Sr. José Thomaz Nabuco de Araújo.

O Sr. Presidente : — O art. 10 da lei do 15 de Outubro de

1827 não declara quantas discussões deve ter o parecer da

commissão especial encarregada de examinar a denuncia

dada contra os ministros e secretários de estado ; ao passo

que o art. 14, tratando do segundo parecer, depois da cama-

ra dos Srs. deputados julgar nttendivel a denuncia, c da res-

posta do accusado, estabelece que esto parecer tenha uma

segunda discussão, que se verifica 8 dias depois da primei-
ra; nestes termos, entendo que na discussão do parecer

que acaba de ser lido cumpre observar o que dispõe o regi-

mento sobre os pareeeres cin geral, c consegaintemente só

deverá ter uma discussão. (Apoiado*.)
Tal foi a intclligcncia dadíi pela casa por occasião da ul-

tima denuncia apresentada ;'i camara no anno de 1833: o

parecer da commissão especial passou por uma só discussão,

que começou no dia 10 de Julho do dito anno. (Apoiados.)
Entra portanto em única discussão o parecer.

O Sr. Paes Barreto (1<> secretario) : — Pedi a palavra!
não para discutir o parecei;, mas çara propôr que seja adia-

do para segunda-feira próxima vindoura; porque o Sr. do-

putado Nubuco, ex-ministro da justiça, se acha enfermo e

communicou-o á camara. (Apoiados.) Creio que a camara

não ha de querer que se discuta este negocio na ausência

do honrado membro. (Apoiados geraes.)

E' apoiado e approvado sem debate o seguinte requeri-

mento ;

< Requeiro o adiamento da discussão até segunda-feira.
— S. K. — Paes Barreto. »

ELEIÇÃO DE MINAS-CERAES.

(4° àistricto.)

O Sr. Paes Barreto pede urgência para ler e entrar cm

discussão o parecer relativo a monsenhor José Felicíssimo

do Nascimento.

A urgência é approvada.

Lê-se, e entra am discussão, o seguinte parecer :

c A commissão de poderes, tendo examinado o diploma

do monsenhor José Felicíssimo do Nascimento, deputado

eleito pelo 4o distrieto da provinciadeMinas-Geraes, veri-

ficou que na respectiva eleição forão observadas as pres-
cripções da lei, e portanto é de parecer que o mesmo sennor

seja reconhecido deputado pelo 4o distrieto eleitoral da pro-
vincia do Minas, e admittido a tomar assento.

« Paço da camara, 8 de Julho de 1857.—A.C. da Cruz

Machado.—J.J. Teixeira Júnior.—J.J.Pacheco. »

Não havendo quem peça a palavra, o parecer é approvado

sem debate.

O Sr. Presidente declara deputado pelo 4o distrieto da

província de Minas-Geraes o Sr. José Felicíssimo do Nasci-

mento. .

matricula de estudantes.

O Sr. Divs Vieira requer urgência 
para que se discuta

o projecto n. 44 deste anno, que conceae permissão de ma-

tricula aos estudantes que não comparecerem^ em tempo

para serem matriculados nas faculdades do Recife e do Rio
de Janeiro.

E' approvada a urgência.

Entra o projecto cm 3" discussão.

O Sr. F. Octaviano fundamenta o manda á mesa o se-

guinte additivo, que, sendo apoiado, entra cm discussão
com o projecto : *

4 O governo fica autorisado a conceder dispensa de idade

ao estudante Eduardo Augusto de Oliveira para se poder
matricular no Io anno da faculdade de direito da cidade da

Recife. — F. Oclaviáno. t

O Sr. Vim.ela Tavares : — Sr. presidente, como um dos

signatarios do projecto que se acha em discussão, e mem-

bro da commissão de instrucção publica, não posso concor-

dar com o artigo additivo assignado pelo nobre deputado

pelo Rio de Janeiro.

O projecto trata de um assumpto a respeito do qual
o poder legislativo por diversas vezes se têm occupado, mas

que não fere a lei constitucional das faculdades ; a matéria

| ao projecto é toda disciplinar ; ahi o que se diz, o que se de-
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termina, é que os estudantes que por motivos extraordina-

rios se não puderão matricular em tempo, possão faze-lo

cm outra época. Mas a emenda quer conceder dispensa de
idade, fere a lei fundamental das faculdades.

Senhores, a emenda apresentada pelo nobre deputado é

para que se dispenso um anno de idade a certo e determi-

nado indivíduo afim de matricular-se. Que necessidade ha

para essa dispensa?Nenhuma. {Apoiados.) Tenho além disto

de ponderar á casa que esta matéria já cahio no senado

(apoiados), e que a apresentação da mesma idéa me não parece
conveniente [apoiados), salvo se isto é uma tactica empre-

gada para que todo o projecto venha a cahir na outra ca-
mara; porquanto o senado, tendo já votado contra o as-
sumpto, ha de continuar a votar do mesmo modo, visto
como subsistem as mesmas razões e os mesmos motivos.

Eu, portanto, declaro á camara que a commissão não
aceita semelhante emenda, e que apenas adopta o projecto
efem o adjitivo tal qual se acha offerecido. Tudo o mais é

pretenção exagerada, e que não pôde ter o assentimento
da commissão. (jipoiados.)

O Sn. F. Octavmno:— O honrado deputado, meu amigo,

não fez observação alguma contra a emenda ; apenas lem-

brou á casa que, não tendo sido essa idéa adoptada no se-
nado, poderá prejudicar o projecto. Mas a questão paia esta
camara não pôde ser assim considerada.

A questão é saber se a idéa é ou não justa ; se a offensa
ás disposições regulamentares da admissão e matricula nas
faculdades i tal, que a camara a não possa permittir ; por-
que, senhores, trata-se de admittir á matricula 11a faculdade
do Recife um moço que fez todos os exames preparatórios,
mas que não tem a idade marcada.

O Sn. barão de Caharacibe:— Então para que adis-

posição dos estatutos ?

O Sr. F. Octaviano :—Perguntarei também a V. Ex.

para que serve a disposição dos estatutos que determina se
faça a matricula em dia fixado ?

O Sr. V. Tavares : — E' outra cousa ; não diz respeito
â capacidade intellectual do individuo, nem ao seu bom
senso.

O Sr. rarào de Camaragire : — No projecto se salva o

principio da frequencia.

O Sr. F. Octaviano — No additivo se salva também
esse principio ; se não houver a frequencia, o estudante não
será matriculado.

O Sr. Augusto de Oliveira :—Já 6 ouvinte da faculdade.

O Sr. F. Octaviano : — Ainda não ouvi uma só razão
contra a emenda. Se a duvida é porque offende os novos es-
tatutos, também o projecte em discussão os offende.

O Sr. Dantas dá um aparte.

O Sr. F„ Octaviano:— Se a illustre commissão acha

justo que se concedão esses favores de que trata o projecto,
entendo que também se deve conceder dispensa de idade
áquelle que, por bus intelligencia, mo6trar que a merece.

O Sr. Y. Tavares : — Então pôde também matricu-
tar-se um estudante aos 11 annos de idade, e ser bacharel
aos 16.

O Sr. F. Octaviano:—0 nobre deputado argumenta
com ura absurdo que foi invocado no senado por um dis-
tiacto amigo meu.

O Sr. V. Tavares: — Pôde ser doutor ainda em me-
nor idade.

O Sr. F. Octaviano:— E assim succedia e succedeu a
vários moços no meu tempo. Eu mesmo formei-me em di-
reito sem ter vinte e ui* annoâ.

O Sr. V. Tavares : — Só se pôde dar isto por meio de
certidão falsa.

O Sr. F. Octaviano : —Presentemente não o duvido;
mas no tempo a que me reportei não era preciso essa fraude;
a lei poimittia a matricula aos 15 annos. Ahi está na casa
o nobre ex-ministro do império, que também se formou com
20 annos.

Uma voz : — Então os estatutos permittião que os es tu-
dantes se matriculassem aos 15 annos.

O Sr. F. Octaviano : — Portanto o argumento nada pro-
va ; e o meu additivo tem por fim restabelecer em favor de

um estudante habilitado uma disposição que vigorou por
muito tempo.

Não posso admittir esse aferro ás disposições regulamen-
tares quando se trata da intelligencia ; a camara acoroçoa-
ria com justiça, adoptando a medida que proponho, os mo-

çosqne se dedieão aos estudos, e que podem alcançar em

pouco tempo o que outros não alcançãocm nenhum, che-

gando a pedir dispensas da exames ao senado ! [Apoiados.)

O Sr. Pinto Lima : —Sr. presidente , pedi a palavra para
offereeei algumas considerações a respeito do additivo offe-
recido pelo nobre deputado representante do districto de
Cabo Frio.

Além das observações feitas pelo honrado membro da
commissão do instrucção publica, distineto lente da facul-
dade de direito do Recife , que revelou á casa que essa mes-
ma idéa tinha ha poucos dias sido rejeitada no senado por
uma quasi unanimidade, occorre de mais a mais, Sr. presi-
dente, que a autorisação do additivo é uma reforma aos es-
tatutos que se não deve fazer levianamente,sem motivos mui

poderosos que a justifiquem.
Quaes são as razões de conveniência que podem induzir

a camara a fazer um favor desta ordem, como é permittir
que um estudante se matricule sem a idade competente?
Qual é o motivo que nos deve levar a fazer tal excepção na
lei ? Parece-me que a única razão que deve actuar no espi-
rito da camara para que assim proceda, é que o estudante
a quem se quer favorecer possua um desses talentos emi-
nentes que se assignalão entre todos; que seja um gênio.

O Sr. F. Octaviano :—E' o que disse o Sr. Ferraz no
senado.

O Sr. Pinto Lima : — Estimo muito reproduzir argu"
mentos apresentados por esse distineto senador do império ;

são justamente as mais fortes razões que temos para rejei"
tar esta emenda. O illustre Sr. Ferraz provou que o estu-
dante a quem se trata de dispensar da idade soffreu RR em
tres exames do preparatórios. As considerações que deci-
dirão o senado a negar a licença pedida devem merecer

peso nesta casa.

O Sr. F. Octaviano:—Vejo que na camara dos deputados
ha alguns que tiverão RR, e que muitas vezes actuão para
isso razões políticas ou de outra especie.

O Sr. Pinto Lima: — Portanto o estudante a favor de
quem se quer fazer e3te beneficio não se apresenta com ti-
tulos que motivem uma modificação tão importante nos
estatutos; não tem em seu favor nada que recsmmende essa
excepção. Em instrucção publica, senhores, deve haver todo
o rigor..,.

O Sr. F. Octaviano : —Não 3e dispensão exames.

O Sr. Pinto Lima :—... e semelhantes dispensas só po-
dera ser aconselhadas quando ge apresentem indivíduos

que por seus talentos con3tituão uma excepção.
A razão de se ter formado o nobre deputado pelo Rio do

Janeiro com 20 annos de idade nada prova -a favor do addi-
tivo. a

Não tendo havido reforma nessa parte dos estatutos,
os quaes sempre exigirão 16 annoa para a matricula dos
estudantes, esse exemplo sómente prova que o director da
faculdado foi negligente na execução dos estatutos. E, sendo
isto evidente, é claro igualmente que a camara se não deve
regular por abusos.

A lei determina que se dê matricula a quem tiver de 16
annos para cima; portanto aquelles que não tiverem essa
idade não podem matricular-se sem licença da camara.

{lia ura aparte.)

Quaes são os motivos poderosos que aconselhem á camara
fazer excepções, que são outras tantas reformas nos esta-
tutos ?

De duas uma: ou os estatutos não valem nada, porque
todos os dias são alteiados, conforme a necessidade que ha
de favorecer a este ou áquelle individuo, e então acabe-se
com clles de uma vez, ou, quando se façãoexcepções nelles,
essas reformas devem ser justificadas por motivos irresis-
tiveis.

Já mostrei que o individuo a quem se refere o additivo
nos exames dos preparatórios tinha sido approvado simpli-
citer,

O Sr. F. Octaviano : — Em tres, feitos n'uma época
critica.
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O Sr. Pinto Lima Não sei se a época era ou não cri-

tica ; o que sei è que a presumpção não lhe é favorável.

Assim, Sr. presidente, o nobre deputado pelo districto do

Cabo-Frio não apresentou razão alguma que justificasse o

additivo que offereceu, salvo se este é uma tactioa para que
o projecto seja rejeitado no senado, e assim não passe nem

uma, nem outra cousa. (Apoiados,) Se este e o fim do addi-

tivo, o nobre deputado está em seu diicíto. e eu nomeu não

o acompanhando ; mas, se nao é esta a sua intenção, é pre~

ciso que mostie os fundamentos com que quer essa altera-

ção nos estatutos paA a admissão de um estudante que não

tem idade para se matricular.

Senhores, se os estatutos carecem de reforma, reforme-

mo-los ; mas não estejamos a reforma-los em casos espe-

ciaes a favor deste ou daquelle indivíduo.

O Sr. Dantas:—Isto prova contra tudo.

O Sr. Pinto Lima:—O que prova è que as nossnS leis são

modificadas sempre que Be apresentão pretendentes bem

protegidos solicitando exeepçõea em seu beneficio; prova

que a"s conveniências individuaes prejudicão, muitas vezes,

a utilidade geral.

(Ila alguns apartes.)

O Sr. Presidente :—Attençao!

O Sr. Pinto Lima :—Além disto, Sr. presidente, ha uma

consideração moral a que cumpre attenderrse, que cumpre

respeitar-se.
Esta mesma idéa foi rejeitada no senado por uma grande

maioria; teve a seu favor sômente um oudous votos. Como,

pois , sem apresentar-se uma razão que convença de

que aquella decisão não foi justa, se vai remetter ao senado

aquillo que elle rejeitou na actual sessão ? Quererá a cama-

rados deputados fazer acinte á decisão, aliás muito justa,
do senado ? !

Uma vozIsto prova que.estamos perdendo tempo.

O Sr. Pinto Lima :—Que razão de utilidade pôde levar a

câmara a proceder por semelhante maneira? Quererá ella

que sc enxerte no projecto um additivo que concede um

favor que se não basea em razão alguma ^ue 
o justifique ?

Por conseguinte, se o additivo é uma tactica parlamentar,
como parece, eu estou disposto a votar contra; se não é, e

não me convencem por meio de considerações valiosas da

conveniência da dispensa que se exige, eu do mesmo modo

deixarei de votar a favor do additivo.
Creio que neste pensamento mo acompanhará a camara,

que não ha de querer alteração tão importante nos esta tu ¦

tos sem que se demonstre por meio de razões as mais va-

liosas a sua necessidade. Estou convencido, senhores, que a

sabedoria desta casa não quererá, desrespeitar hoje uma de-

cisão de hontem, que aliás, por disposição do regimento,

não pôde amanhãa passar no senado. (Apoiados.)
Voto, pois, contra o additivo.

O Sr. Dantas : — Sr. presidente, não desejo que esta pe-

quena questão tome as proporções de um tamanduá...

O Sr. Pinto Lima : — Nem eu quero dar-lhas.

O Sr. Dantas : — Nem me refiro ao nobre deputado e a

nenhum collega. Mas vejo-me na necessidade de oppor al-

gumas considerações ás observações que mui dignamente
apresentou o meu nobre amigo que acaba de sentar-se.
Essas objeccões nenhum peso deveráõ ter sobre o espirito
da camara dosSrs, deputados.

O Sn. v. Tavares : — Tem muito peso.

O Sr. Dantas: — Nenhum pese tem, Sr. presidente,

porquanto, se oa nobres deputados querem votar contra o

additivo, apresentando como principio a necessidade de se

não fazer fenda alguma nos estatutos das faculdades de di-

reito, então os nobres deputados, para serem logicos, estão na

obrigação de votar contra todas essas medidas que têm sido

submettidas (. apreciação da camara.

De que natureza são essas medidas , Sr. presidente, essas

alterações feitas na lei ? Convém julga-las , o que farei mui

resumidamente.
Sr. presidente, 

com o voto do nobre deputado por Per-

nambuco e de outros senhores são dispensados até exa-

mes....

O Sr. V. Tavares : — Não apoiado ; nunca dispensei

exames.

O Sr. Dantas Pareceu-me que o nobre deputado em

uma das oceasiões em quo fallou se tinha pronunciado nest«
sentido; mas vejo agora quo me enganava.

A questão se pôde reduzir ao seguinte : a idade <lo 16 an-
nos foi marcada nos estatutos para quo o estudante se mi
desse matricular. Que razão teria o legislador para estabe-
lecer esta condição ? Não podia ser senão a presumpção de

3ue 
o individiK) não teria antes dessa idade as sua» faculda-

es desenvolvidas, e não estaria bem preparado nara osexa-
mes necessários aos estudos superiores senão depois de ter
completado os Ltí annos. Mas, se um indivíduo apresentar-se
á camara dos Srs. deputados , mostiando quo antes do com-

pletar aquella idade se acha preparado nas humanidade?»
de maneira que pôde com vantagem matricular-se no cimo

jurídico , pergunto, que perigo lia para os estatutos das fa-
ouldades de direito quo se faça uma dispensa na lei em
attenção a essa» habilitações do indivíduo ?

(Ha algum apartes.)

Esse argumento prova de mais. O nobre deputado que

precedeu fallando a favor do additivo, nos disse quo elle
mesmo se tinha formado antes do3 21 anuosdo idade. Todos
sabemos quanto ó distineto o talento do nobro deputado,
bem conhecido tanto nesta provincia, como fóra delia; por-
que o nobre deputado foi um dos mais brilhantes ornatnen-
tos da faculdade de S. Paulo. Em vista destes, e de outre»
exemplos, como se quer que não façamos uma dispensa de
idade a um indivíduo que nos convença de quo está no caso
de merecê-la....

O Sr. V. Tavares: — E' o que é preciso provar.

O Sr. Dantís : — tendo feito os seus exames, possu-
indo as habilitações necessarias para ser admittido á ma-

tricula numa faculdade de direito ?

Quaes são, senhores, as razões auc se apresentão contra o
indivíduo a quem se refere o additivo 1 O ter sido appro-
vado simpliciler em alguns preparatórios. Mas sabemos que
uma pessoa ligada por estreitos laços ti elle estudante tem

com algum lente da faculdade do Uecife motivo do desafoi-

ção ; e não soi se esses motivos...

O Sn. V. Tavares dá um aparte.

O Sr. D\.ntas : —... influirão para que esse individuo iffi"
mereeidamente sofFresse esses RR.

O Sr. V. Tavares : —Oi lentes da faculdado tão incapazes

de approvarou desapprovar por alTeiçõos.

O Sr. D*ntas : — Deixemos isto de parte; não trarei

para a questão algumas cousns de que tive nota e infor-

inações.

(lia alguns apartes.)

O Sr. Pinto Lima :—Tanto este additivo parece uma
tactica, que, pelo regimento do senado, não pôde passar
este anno semelhante autorisação, que naquella camara já
lbi rejeitada

O Sr. Dahías : —E' um principio perigoso o quo acaba de

proferir o nobre deputado ; uma medida que cahe no senado
não pôde ser iniciada nesta casa !

O Sr. Pinto I.ima : — Não pôde passar no senado 11a
actual sessão.

O Sr. Augusto de Oliveira : — Não pôde ser iniciada
lá, mas aqui pôde.

O Sr. Dantas: — Depois a camara sabe que muitas ve-
7,cb tem acontecido que uma medida rejeitada nesta casa
em 1" discussão, icproduz-so em 3"; disto mesmo ha
exemplos.

O Sr. F. OctavianO!—Apoiado.

O Sr. Dantas : — Sr. presidente, cheguemos a uma con-
clusão, e é que, dispensado nesta parte os estatutos, não

soffre prejuízo algum a instrucção 
publica; portanto, pe-

rigo não ha em dispensar-se n lei a favor de um individuo

que se mostra preparado, e tom a seu favor todas as razões

que podem justificar semelhante dispensa.

(Ha um aparte.)

Está o nobre deputado a insistir que eu prove a necessi-

dade da dispensa. Não digo que seja necessaria om relação

ao serviço publico, e qu'1 a sociedade perigará so este indi-

viduo não obtiver o favor que reclama do corpo legislativo.

Mas, senhores, devemos attender a que esse indivíduo assim

preparado, assim habilitado, e que tem constantemente fre-
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quentado, como ouvinte, o Io anno da faculdade de direito,

deve esperar fio corpo legislativo aquella animação que
compete ao - talentos. (Apoiado*•) Se lia tanto escrupulo

em fazer uma dispensa aos estatutos a favor desse Indivíduo

que SC mostra habilitado, que passou por_ differentes pro-
vaçoes para ser admittido á /aculdade de direito, c»no não

ha o mesmo escrúpulo quando se fazem tão profundas fen-

das nos mesmos estatutos?

Eu, portanto, não posao compreliender a justiça do nobre

deputado.
Eu não pretendo, como disse, tornar esta questão em um

ijma/iduíi: não continuarei, portanio. Acamara tem bas-

fcíinte discrição, decida como entender. Fundado nas con-

eideraçòes que apresentei, voto pelo additivo.

LS-so e não é apoiado o seguinte artigo additivo:

Fica lambem autorisada a congregação da faculdade de

medicina da corte a admittir á matricula do 3° anno os es-

tudantes Adolpho Cabral Raposo da Gamara e Alfredo Can-

dido Guimarães, dispensados do exame de historia que ac-

cresceu com a reforma dos estatutos até a occasião dos actos

do referido anuo —Siloino Cavalcanti de Albuquerque.'—A. C.

de Sá c Alburfuerque. >

LC-se e apoia-se a seguinte emenda:

« A passar a emenda do Sr. Octaviano, accrescente-se:
Fica concedido igual favor a todos os estudantes que

tiverem seus preparatórios, seja qual fôr sua idade.—P-

Lima. >

Q Sr. Martimio Campos : — Tomei a palavra, Sr. presi-
dente, apenas para fazer notar que em todas as observa-

ções hoje feitas na 3a discussão deste projeeto, 
nãp.se tem

tomado em consideração o mesmo projeeto. A sua* matéria

está em pó, e não foi impugnada ; porque ella nada tem com

as emendas. (Apoiado*.)
As emendas fazem verdadeiros favore3 ; o projeeto, apre-

ciado nas duas anteriores discussões, não faz favor algum

aos estudant e das faculdades. [Apoiados.)

O Sr. Franco de Almeida dá um apar:e.

O Sr. JIartjmio Caupos:— Não faz1»vor, repito; por-

quo os estudantes í-ão obrigados á frequencia. Não perdem
o anno senão tendo certo numero de faltas, e essas faltas

são contadas aos matriculados, e em vista dellas perdem o

anno. Não se faz mais no projeeto do que determinar que
aquelles que chegarem depois de encerradas as matrículas

sejão admittidos a ellns se não houverem tantas prelecções

quanto s fôrem precisas para perder-se o anno Aqui não ha

favor para os alnmnos; o favor está nos additivos.

Eu, portanto, voto pelo projeeto que está em 3a discus-

são, que em nada altera os estatutos. Outrotanto não

pen3o a respeito de muitas das emendas que estão sobre a

mesa.

Vozes : — Votos ! Votos !

O Sit. Araújo Jorge : — Sr. presidente, tenho desde ha

muito por demonstrado que a resolução que ainda se discu-

te não pôde ser impugnada como offensiva em cousa algu-

ma aos estatutos das faculdades do império ; para essa de-

monstração ainda concorreu muito o que ultimamente disse

o honrado denutado pelo Rio de Janeiro : e em verdade é

claro que tudo quanto agora ?e innova cifra-se única e tão
sómente no seguinte : permittir ou antes declarar permissi-
vel o cumprimento da simples formalidade de escrever o es-
tudante seu nome no livro das admissões dos diversos annos

do curso<le estudos, em qualquer dia, e sem prejuízo de

quanto pelos estatutos com razão ae exige para ter-se o anno

como provado.
Esta, que ê a mente da resolução, e a doutrina que acre-

dito aceitavel para todos nós, poder-se-liia, a meu ver, ex-

primir com uma modificação, que sendo a primeira de
mera redacção, trar-nos-hia alguma vantagem mais ; e é
o que me limito a ponderar á cainara, e particularmente á
Ulustrada eommissão deinstrucção publica.

Prescindo do ler a resolução conforme a redacção que se
lhe deu para esta 3a discussão em vista do vencido na 2a,
e occupo-me do que ha ainda pouco li em um additivo ma-
nuscripto que mais de uma assignatura....

U»i Sr. Deputado E' da própria eommissão de instruc-

ção publica.

O Sr, Araljo Jorge :—Bem. Nesse artigo additivo, por
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occasião de dizer-se e repetir que é licito matricularem-se

os estudantes além do dia chamado do encerramento dama-
tricula, comtanto que sem culpa sua occorresse o não compa-
recimento em tempo, aecre6centa-se^ que se lhes attenda

como frequencia ás prelecções a que tiverem assistido quan-
do ainda não matriculados.

O Sr. rarao de Camaragibe —E' sómente para este anno,

tornando extensiva a medida do artigo aos estudantes que
antes não se poderão matricular.

O Sr. Ar\u.io Jorge : — Então esta dbutrina não terá de

seguir-se igualmente üos annos futuros ?

O Sr. bvrão de Camar agi kc : —Não, senhor.

O Sr. Araújo Jorge : — Teriamos entã.0...»

O Sr. V. Tavares : — O nobre depütado não está atten-

dendo para o art. Io da resolução. •

O Sr. Araújo Jorge : — Certamente tem V. Ex. razão :

tê-la-liei igualmente desde já admittindo e reconhecendo,

como reconheço, que a idéa do artigo additivo é a mesma da

resolução que por ella se faz extensiva aos estudantes nas

mesmas circumstancias, e neste corrente anno.

Uu Sr. Deputado :— Justamente.

O Sr. Arujo Jorge:—Permittão pois os honrados de-

putados dignos membros da eommissão de instrucção pu-
blica que eu persista no meu pensamento, declarando que
comquanto â doutrina que se estabelece, sendo bem com-

preliendida e executada surta os bons effeitos que se tem

em vista, pôde ser ainda mais habilmente formulado, e mais

eflicazmente previnir qualquer negligencia de algum estu-

dante, tornando mais terminantemente exigido o cumpri-

mento de certas obrigações.
Em vez de dizermos que se lhes conte como frequencia as

prclccçõesa que tiverem assistido, melhor fôraquemais e mais

concisamente dissessemos que pnra impetrar a concessão

de matricula mostrasse desde logo o candidato, além das

outras razões em seu favor, que eflectivamouta freqüenta-

va como ouvinte as aulas do anno respectivo, e que como

tal fosse sujeito ao ponto.

O Sr. V. Tavares: —Os pontos são tomados pelo bedfl

e provados perante o lente.

O Pr. Aracjo Jorge : — O honrado deputado que ómera-

bro da, congregação da faculdade de Recife me poderá affir-

mar que ali em regra se toma o ponto por falta de compare-

cimento dos ouvintes ?

O Sr. V. Tavares :—Segue-se a respeito delles oraethodo

marcado 1103 estatutos para 03 estudantes matriculados ; ao

menos é o que se pratica no Recife.

O Sr. Araújo Jorge : — Acontecerá pelo menos, em-

quanto não fôr isso uma obrigação expressamente esnsig-

nada. do mesmo modo que está determinado para os matri-

culados, e por isso incluidos nas listas dos lentes, que estes

não possão, senão nyiito mais diílicilinentc, e como por ex-

cepção, julgar dos hábitos de applicação do estudante ;

comquanto seja certo que para attender-se da frequencia

que tiverem (segundo é mais ou menos a plirase do artigo),

será preciso mandar que se contem as faltas, fica sempre

como exacto que o expresso nesta nossa lei é somente que
na qualidade de ouvintes assistao ás prelecções, se o quize-
rcm. Sabido é que terão os mesmos estudantes interesse cm

apresentar-se lias aulas, para que não perção o anno; que
muitos ou quasi todos terão, além disso, o verdadeiro inte-

teresse em procurar instruir-se ; mas se alguém houver

que apenas (e quando se dè a tomada do ponto regularmen-

te feita) queira cuidar do salvar do numero máximo de faí-

ta que importa na perda do anno, pode-lo-ha fazer, sem

que lhe seja isso estranhado como ao estudante matxicu-

lado.
Termino porém ponderando que essa levo modiucaçao po-

derá, e espero que seja feita pela illustre eommissão tio rc-

dacção; e que desde já voto pela resolução, e pelo artigo

additivo da eommissão de instrueçã.o publica.

Dando-se a matéria por discutida, é o projeeto adoptftdo

com o artigo additivo da eommissão, sendo rejeitada a

emenda do Sr. F. Octaviano, e ticando prejudicadas todas as

outras offerecidas na 2a discussão.

O projeeto vai á cmmissão de redacção.
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ELEIÇÃO DE S. FllLO,

(3° districto.)

Entra era discussão o parecer da cominissao de constitui-

ção e poderes relativo á eleição de Monsenhor IgnacioMar»

condes de Oliveira Cabral.

O Sr. Nemas deseja saber se fallando pela ordem em um

ponto reKitivo á matéria em discussão parde a sua vez da

íállar sobre o parecer.

O Sr. Presidente diz que não pôde satisfazer á pergunta
do nobre deputado sem que elle declare o ponto de que quer
ratar.

O Sr. New is :—Vou fazer essa declaração. V. Ex. sabe,

Sr. presidente, que a commissão de poderes por duas ou tres

vezes solicitou do governo certas informações ácerca desta

eleição, e não tendo o governo até agora mandado essas in-

formações..,

O Sr. Paes Barreto Já chegarão.

O Sr. Nebias :—Quando chegárão ?

O Sr. Paes Barreto Hontem.

O Sr. Nebias : — Bem; isto não prejudica o que quero

dizer.
Não tendo o governo mandado taes informações, a com-

missão apresentou o seu parecer, creio que justamente no

primeiro dia da semana passada. Existem, porem, diversos

documentos que esclarecem esta eleição, e como acaba de

dizer o nobre deputado que é 1° secretario que hontem

chegarão as informações pedidas ao^ governo, eu queria

propor que o parecer voltasse á commissão para reconside-

ra-lo, tendo em vista tanto essas informações como outros

differentes documentos que aqui temo3, e que podem servir

para orientar o juízo da commissão.

O Sr. Barbosa da Cumia : — E é impossível que a com-

missão, em vista dellcs, não reforme o sen parecer.

O Sr. Presidente :—A proposta que o nobre deputado

quer fazer importa o adiamento desta discussão, e segundo

O regimento isto só se pôde requerer quando ao deputado

cabe a vez de fallar.

O Sr. Paes Buiüeto As razões que apresentou o nobre

deputado me parecem tão justas que eu nao duvido reque-

rer o adiamento. O nobre deputado deixou do apresentar

este requerimento por não querer perder a sua vez de fallar

sobre a matéria, e eu o apresentarei, e assim fica o seu di-

reito salvo, A commissão deu o seu parecer dizendo que não

tendo chegado as informações que se pedirão ao governo, e

não se devendo demorar mais a decisão deste negocio, apre-

sentava o seu parecer.
Mas chegárão hontem essas informações, e o nobre depu-

tado acaba de declarar que tem outros documentos que

podem esclarecer a matéria; nestas circumstancias me

parece dc toda a justiça que o parecer volte á commissão

para que, examinando todos esses documentos, nos dê um

parecer definitivo. Neste sentido vou requerer o adiamento.

Lê-se, é apoiado e entra em discussão, ficando no entanto

suspensa a da matéria principal, o seguinte requerimento:

« Requeiro que o parecer volte á commissão de poderes

para reconsidera-lo em vista das informações remettiaas pelo
governo e dos documentos apresentados pelo Sr. deputado

Nebias.-— S. R» — Paes Barreto, >

O Sr. Pacheco : —Sr. presidente, sinto ter de dar o meu

voto contra o adiamento que acaba dc ser proposto sobre a

eleição do 3o districto da província de S. Paulo.

A camara, senhores, nena-pe no terceiro mez do sessão ;

a questão da eleição deste districto foi aqui trazida desda o

tempo das sessões preparatórias, e até hoje ainda não está

decidida! '
Se existião documentos em mãos de alguns Srs. dop«ta-

dos, pergunto a esses senhores porque não enviarão á mesa

taes' documentos, e não pedirão que fo3sem remettidos á

respectiva commissão?

Uma voz Apoiado; o adiamento é um meio de pro-
Crastinar.

O S*. Paes Barreto E' um meio de esclarecer a questão.

O Sr. Pacheco Qual é o fim que tem em vista o nobre

deputado por Pernambuco propondo este adiamento ? A

commissão de constituição e poderes que consummio mnis
de 2 mezes para dar seu parecer, quando daríi novo parecer?
E' uma verdadeira procrastinação a reconsideração desta
questão.

Porque o nobre deputado não 6 mais franco ? Porque não
pede já que neste anno não se trate desta eleição ? Será
este adiamento, em taes circumstancias, justo, razoável, o
decente mesmo? Não poderá o publico entonder que ha nisto
um escândalo ? Devera o 3° districto eleitoral da província
de S. Paulo continuar sem representação na calhara, quando
entretanto ella não duvidou approvar outras muita» elei-
ções contra as quaes se allegavão tantos vicios, tantas
faltas, e a respeito das quaes a commissão deixou de sir
ouvida no exame da novos documentos , apeznr de te
ter requerido taes exames? Ultimamente, ácerca da ele!g

ção de um districto da Parahyba, não se pedio um odia-<
mento por poucos dias até á chegada do 

próximo vaper

que devia trazer documentos que annullarião a eleição ?
E o que decidio então a camara ? Em sua sabedoria re-
solveu que não devia continuar a demora da decisão daH

quella deição, que se devia votar segundo a verdade sabida
e os documentos que a commissão teve em sou poder, porque
os interessados na annullação daquella eleição devião dormic
monos, e tratar dos seus direitos em tempo de se poder re-
solver na presença de seus documentos. A verificação de po-
deres não ó cousa que deva ficar á mercê dos caprichos do
um ou outro deputado.

Accresce que a commissão não dou com os olhos fechados
o paiecer de que nos occupamos, como parece pensar o no-
bre deputado; não, meditou bem, a se o nobre deputado
tinha em suas mãos os documentos de que acabou de fallar,

porque os não apresentou?

O Sn. Barbosa Cunha : — Na pasta da commissão
existião documentos, que ella disso que não existião.

Uma voz : — Então o nobre deputado não confia na com-
missão?

O Sr. Pacheco : — A commissão referio-se a todos os do-
cumentos que 1 ke forão presentes. A palavra do Sr. deputa-
do não vale mais do que a palavra dos membros da com-
missão.

E se o Sr. deputado tem documentos valiosos, como dá.a
entender, discuta-os agora; a commisafo não precisa \v-los.
Pela minha parte já faço idóa que casta de documentos
são.

Disse-se que agora cliegavão as informações pedidas pela
commissão.

Senhores, estas Informações nada adiantarão. Eu pela
minha parte, como membro da commissão, também tive do-
cumentos a compulsar, documentos que apresentarei ácasa
Quando se discutir oparecer, e foi d vista dolles, na presença
aasactas, que achei regulares e mais regnlares do que óu-
tras cujas eleições a camara approvou, que formulei e as-
signei o parecer de que ora tratamos.

Todavia, senhores, não quero supitar o exame dá camara
sobre esta questíío, não ha em mim a mais pequenina pai-
xão a este respeito, estimarei que a decisão da camara seja
justa; mas o que desejo evitar ú o eseanditlo n'nma demora
inconveniente ; e isto não convém.' E' necessário que o de-
putado eleito saiba qual a decisão da camara para vir to-
mar assento, ou deixar de vir. Elle se tem deixado ficar 110
lugar de sua residencia, porque não quer vir ao Rio de Ja-
neiro pôr-se á disposição doqualquer tactica do quo por ven-
tura se possa lançar mão para obstar a decisão da camara.
Desejo que a camara resolva n favor ou contra, e éj listo quê
esta resolução se tome quanto antes.

A gora, entre o adiamento proposto, que pôde trayer in-
conveniente», o o tratar-se já e já da questão sem que se
examinem os documentos quo existem, ha um meio termo,
o é por isso que vou apresentar uma emenda paru que lique
adiada por dous dias h discussão do parecer, remettendo-se
á mesa todos os documentos 

que haião sobre esta eleição,
afim de ijue sejão compulsados 

por todos os nobres deputa-
dos quo julgarem isso conveniente.

Creio que os nobres deputadas pela minha província ,
de cuja boa fé eu nã > duvido, não querem senão que a
camara dê uma decisão justa sobre este negocio, e neste
caso serão os primeiros a adherirem á minha proposição..-..

Lê se, apoia-se a seguinte emenda, qnc entra conjuncta-
mente em discussão :

< Requeiro que fiquem sobre a mesa os documentos re-
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mettidos pelo governo para serem examinados pelos Srs.
deputados que os quizerem consultar, adiada a discussão

por dous dias. — J. J. Pacheco. >

O Sit. Barbosa i>v Clmia : — Não sei, Sr. presidente,
comprehender a razão pela qual o nobre deputado que me

precedeu fallou com tanta vehemencia contra o requeri-
monto que foi apresentado pelo nobre deputado meu illustre
amigo, que ora se aclia á minha esquerda, porquanto vendo
que este requerimento se basea em fundamentos de justiça,
e que merece a approvação da camara. fiquei sorprendido
que o nobre deputado combatendo-o usasse de expressões
das quaes se deprehende qne o nobre deputado nos attribue
até má fé na apresentação do mesmo requerimento.

Eu creio, Sr. presidente, que da própria leitura do parecer
da commissão se collige a necessidade de adiar por em-
quanto a discussão deste parecer, para queelle volte & n^bre
commissão afim de que sua matéria seja reconsiderada,
visto que a nobre commiasão, fundamentando o parecer,
declara que entre todos os papis que forão submet-
tidos ao seu exame não encontrou senão representações

que se referião á eleição de 7 de Setembro, mas nenhum

papel ou documento que tivesse referencia á eleição do
2 de Novembro; no entanto este fundamento do parecer
é inexacto; a nobre commissão laborou em um falso
suppotto, porque depois'que foi lido na casa este parecer, di-
rigindo-me eu a um dos honrados membros da commissão,
áquello que recusou a sua assignatura ao mesmo parecer,
vi que achava-se na pasta da nobre commissão uma repre-
seutação do juiz de paz mais votado da cidade de Pindamo-
nhangaba, representação que dizia respeito toda ella á elei-
ç';o du 2 de Novembro, representação que se acha instruída
cru documentos valiosos que referem os Jactos, as arbitra-
riedades praticadas naquella parochia na eleição de 2 de No-
vembro. Se a illustre commissão entendeu qúe essa repre-
tentação, que os documentos com que ella, se acha instrui-
da, não são procedentes, combatesse, desprezasse os mesmos
documentos, más não declarasse á camara que os documen-
tos que tinha sómente se referião áeleição de 7de Setembro,
porque isto é urna inexactidão....

O Sr. Pacheco : — Na occasião da discussão mostrarei.

O £?r. Barbosa i>,v Cunha : — Além dessa representação
do juiz de paz mais votado de Pindamonhangaba existe
outra da camara municipal da mesma cidade, referindo-se
á eleição de 2 de Novembro. Admira pois que a nobre com-
missão ou seu relator declarasse no sou parecer que não
encontrou documento que tivesíe referencia a essa eleição.

Demais, a própria commissão de poderes por differentes
aotos seus demonstrou por mais de uma vez que a questão
relativa ã eleição do 3° districto da minha província não
podia ser tratada nesta casa senão depois que a illustre com-
missão recebesse certos documentos; por tres vezes a nobre
commv-suo offereceu a esta augusta camara requerimentos
P-dindo certas e determinadas informações ; o seu primeiro
requerimento foi apresentado e approvado na sessão creio
que de 28 de Abril, e tendo o Sr. ministro do império ies-
pondido a esta cansara que narespeetiva secretaria não exis-
tião documentos que tivessem referencia a esta deiç&i, a
commissão em outros dous requerimentos posteriores pedio
que se lhe remettessem certos documentos que devião exis-
tir lia secretariando governo de S. Paulo. Parece pois que,
tendo a commissão feito por tres vezes esses requerimentos,
e não tendo chegado as informações pedidas, deveria ella
aguardar a remessa dos documentos respectivos para depois
f -rmular o seu parecer.

Esta era a minha crença, era a crença do meu nobre col-
lega que iniciou a idéa que se contém no requerimento,
iendo^eu no principio do mez passado recebido uma repre-
sentaçao da cidade de Guaratinguetá dirigida a esta camara,
representação que igualmente se acha instruída com valio-
6 35 documentos provando a nullidade da eleição daquella
parochia, por tne achar enfermo remetti essa representação
ao meu nobre amigo e collega que se acha a meu lado, pe-dindo-lhe que a oJerecesse a esta camara ; mas não tendo
sido ainda remettidas as informações exigidas pela nobre
commissão, entendeu o meu nobre collega e amigo que podiaaguardar o meu restabelecimento 

para termos uma con-
ierencia a este respeito, e offerecer esses documentos. No
entanto ainda não havião chegado as informações pedidas,
quando com sorpresa nossa apresentou-se o parecer dá
commissão !

A' vista disto pergunto eu : pôde servir de base para uma

discussão regular e conveniente (como aquella que deve de-sojar a camara) o parecer que se acha sobre a mesa' Certo
que não, porque estou convencido que se a nobre commissão
examinar não só a representação e mais papeis que ora vãoser submettidos ao seu exame, mas os que já existião na sua
pa<ta, não poderá concluir do modo por que conclue o sen
parecer.

Não sei, Sr. presidante, que conveniência acha o nobre
deputado £m combater o requerimento que se aclja em dis-
cussâo, em fazer cpposição a que os papeis voltem £ commis-
são, substituindo um meio por outro, qual o de depositar
por 2 dias sobre a mesa estes documentos. Não sabe o no-
bre deputada que decumentos collocados sobre a mesa 3ó
podem ser consultados por um ou outro illustre deputado
que queira tomar parte nos debates ? Não será mais curial
que esses documentos voltem á commissão, afim de que es-tudando-os formule um parecer que sirva de base a uma dis-
cussao esclarecida?...

O Sit. Pacheco dá um aparte.

O S». Barbosa da Cunha : —Onobre deputado ímem-
bro da commissão de constituição e poderes, e creio que seu
relator ; pois na própria commissão de que o nobre deputa-
do e relator pôde haver esta demora que o nobre deputado
quer evitar? O nobre deputado faz iSjustiç^^i próprio!
porque se os seus nobres collegas da commissão, o que não
espero, quizesse por ventura demorar a apresentação do pa-recer, o nobre deputado tinha os meios de remover esses
obstáculos.

Eu^ poderia, Sr. presidente, accrescentar algumas consi-
derações, poderia talvez interpellar o nobre deputado 3o
membro da commissão de constituição e poderes que não
assignou o parecer que se acha sobre a mesa; quizera saber
a razão pela qual o nobre deputad» não foi convidado pelamaioria da commissão para prestar a sua valiosa assignatu-
ra; não sei se houve divergencia, não sei se o nobre depu-
putado tem mesmo opinião contraria; parece-me que n'uma
questão desta ordem devia ser conhecida a opinião dos tres
membros da commissão; mas, Sr. presidente, á vista das
razões que tenho exposto julgo mais conveniente que as in-
formações que vierão hontem, o que hoje forão lidas no
expediente, ebem assim a representação de Guaratinguetá,
remettida a esta augusta camara, sejão enviadas a commis-
suo para que nestes 2 ou 3 dias possa ella reconsiderar a
matéria e offerecer o seu trabalho. Oppor-se a isto é mostrar
o nobre 

_deputado que receia, perdoe-me dize-lo, ojuizoda
commissão de constituição e poderes. Neste sentido hei de
votar pelo requerimento, contra o substitutivo do nobre
deputado.

A discussão fica adiada pela hora.

SEGUNDA PAUTE DA ORDEM DO DIA.

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DK TERRA.

Continua a 3a discussão da proposta do governo que fixa
as forças de terra para o anno financeiro de 1358 a 1859.

Acha-se presente o Sr. ministro da guerra.
O Sn. Goni s de Souza pronuncia um discurso que se

acha no Appendir.e.

_ O Sr.. Jaguariiu: : — Sr. presidente, posto que este pro-
jecto tenha sido bastante debatido quer na 2» discussão,
quer jna presente, com tudo entendendo o mesmo com a
questão do recrutamento que reputo da maior importancia,
pois que elle distrahe da agricultura e de outras industrias
rnuit s braços que a ellas se applicão, espero que a camara
nao leve a mal que eu, sendo representante de uma das
províncias que mais contribuem annualmento para o nosso
exercito, entenda ser do meu* rigoroso dever não deixar pas-
sar esta occasião, visto que na 2U discussão o encerramento
privou-me da minha vez defallar, sem fazer algumas obser-
vações em ordem a evitar que continue o mal que o recru-
tamento, pelo modo por que ó feitp entre nós, tem trazido
em geral a todo o paiz, e especialmente á minha provin-
cia.

Sim, é geralmente reconhecido o modo violento por quese opera_ o recrutamento no império ; e fallando eu perante
um auditorio que tem disto pleno conhecimento, escusado
se torna que eu me demore em trazer á sua presença esse
cortejo de violências que ordinariamente tem acompanhado
o recrutamento em nosso paiz para a composição do exer
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cito. Entretanto, como muito se tom gritado contra essas

constantes violências, ó de esperar que não tenhamos mais

de vêr recrutar-se por meio de cercos e varejos de^ casas,

como se >e tratasse de capturar a grandes criminosos,
desrespeitando-sc muitas vezes a senhoras honestas, perse-

guindo-se com estrepito áquelles que fogem, até fazen-

ao-se-lhes fogo, como infelizmente se tem presenciado !

E certamente a civilisação e a moralidade publica re-

provando com indignação semelhantes desregramentos,

devemos todos esperar que estas scenas de horror se não

reproduzirão ; mas não obstante isto estou convencido que
embora o recrutamento se faça com toda a moderação, se

a legislação respectiva não fór alterada, ou ao menos se o

modo por que ella se executa não soffrer uma sensivel alte-
ração, continuará a agricultura a soffrer grandes males, e

com ella todas as outras industrias de que forem distrahi-

dos os iudividuos recrutados. Eu me explico.
Não é só o facto da tirada de muitos braços dessas pro-

fissões para o exercito que as prejudica. Sabe-se que nas

occasiões em que se procede ao recrutamento, isto é, quando
se declara— está aberto o recrutamento por esses centros,

pelo interior do paiz, além dacjnelles indivíduos que são ar-

rançados do seio de suas famílias, e immediatamente tra-

zidos ás prisões para depois seiem transportados á corte

como recrutas, muitos outros se ausentão de suas habita-

ções; e receiando serem alii encontrados pelas escoltas re-

crutadoras, abrem mão de suas profissões, buscão as selvas,

e já não podendo voltar ao lar doméstico senão a furto, tro-

cào seus aposentos ordinários pelos das féras, resultando

dalii que com a diminuição dos produetos agricolas, o so-

bretudo com a difliculdade de haver quem, por medo de ser

recrutado, os venha trazer aos mercados, haja sempre grnn-
de carestia de gêneros alimentícios no tempo do recruta-

mento. E por ventura não será isso um grande mal?

Além disso, não será repugnante á dignidade da nação

que, ao passo que ella goza dos fóros de povo livre, exista
em seu seio uma porção de seus filhos, que como miseros

pariás, estejão sujeitos a todos estes tormentos? A este
respeito poderia referir á câmara alguns casos lamentaveis

provenientes dos excessos praticados no recruamento, mas

para não cansar sua attenção limito-me a apontar um que
por sua especialidade mostra bem a que tristes condições
estão expostos os infelizes que fogem do seio de suas fami-
lias para evitarem o peso do recrutamento.

Aconteceu na minha província o facto de que vou dar
noticia á camara, e é o seguinte: um pobre homem sujeito
a ataques epilepticos, mas que não tinha certeza de que por
isso estava isento do recrutamento, foge durante a noite de
sua casa, porque receiava que ella fosso cercada; foi pernoi-
tar nos bosques com as féras; ahi, durante uma noite tem-

pestuosa, soffre um dos ataques a que era sujeito, e som
soccorro de pessoa alguma, sem que a sua familia soubesse
desta eircumstancia, suceumbio, e sómente algum tempo
depois, pela pesquiza dos seus parentes, foi que se encontrou

o seu cadaver no escondrijo aonde se tinha occultado.

Ora, este e outros factos que são conhecidos de nós todos

parece que devem aconselhar a reforma da lei do recruta-

mento; e quando esta reforma não possa ser feita já, que ao
menos o governo empregue todo o cuidado em lixar mais
convenientemente o modo da execução dessa lei.

Eu não acompanharei a opinião de um nobre deputado

que fallou na 2" discussão desta matéria, aliás muito illus-
trado, o Sr. desembargador Pacheco, sustentando que não

podiamos reformar actualmento a nossa legislação relativa
ao recrutamento, e mesmo que a achava muito boa ; mas
também não acompanharei a opinião de outros que querem
uma reforma precipitada, c que não seja aconselhada pelas
circumsUncias especiaes de nosso paiz; eu não quero que
adoptemos, por exemplo, a conscripção, systema aliás muito
applaudido em França, e que até foi adoptado em outros

paizes, mas que também tem seus inconvenientes, e que
mesmo em I' rança tem tido seus impugnadores, porque
consistindo elle em serem designados pela sorte aquelles que
têm de servir no exercito, entendem alpuns que por este
modo se faz do serviço militar uma espeeje de desgraça que
a sorte designa sobre quem devo recahir.

Também não quero o systema da Prússia, paiz militar!-
sado oompletamente, onde se entende que todo o cidadão ú
saldado ; e onde aquelle'que tem estado em efíectivo serviço
de 20 até 25 annos, passa a fazer parte de uma especie de
reserva chamada landwehr de primeiro bando, e de 32 a 39
annos começa a fazer pa"te do hmdwehr de segundo bando,

havendo finalmente o landsturm, que comprehende todos
que não estão no exercito activo e nos dous hndwehr ; até a
idade de 50 annos, submettidas todas essas classes a uma
tal disciplina que, quando ha necessidade, movem-se como
um bó homem.

O Brazil não está seguramente nessas mesmas condições,
e por isso não desejo que nos militarisemos deste mesmo
modo ; mas quero que façamos leis em virtude das quites
quando o engajamento voluntário não fOr suficiente para
completar o exercito, o recrutamento forçado tenha de reca-
hir com igualdade, como é da Índole do nosso systema poli-
tico, sobre todos os ISraziloiros que não tiverem isenções
legaes, ou sejão ricos ou pobres. E emquanto não tivermos
nova legislação a respeito, procuremos fazer que ns leis
vigentes sejão executadas de modo que não pareção conceder

privilégios ás classes favorecidas da fortuna, como até agora
tem acontecido na pratica : e 6 sobre isso que principal-
mente chamo a attenção do nobre ministro da guerra.

A nossa lei fundamental, tão sábia como é, determina

que a lei seja igual para todos, qncr proteja, quer castigue;
mas porque é que essa igualdade não eo applica ao recruta-
mento'!

(Ha um aparte que não ouvimos.)

O Sr. Jaguarire : — Ha com effeito algumas isenções

justas, por exemplo, a do liomem casado, a do filho único
de viuva, etc., e não é destes quefallo; mas eu quero que
entre aquelles que pela lei estão sujeitos ao recrutamento
haja igualdade. E' neste sentido que eu ha pouco disse que
o mal estava talvez mais no modo da execução do que na lei.

O Sr. Mimstro da Gcerra:— 0 mal está na guarda na-
cional.

O Sr. Jaguarire : — Aqui já se tem dito que o guarda
nacional não está isento do recrutamento para o exercito
de linha, e eu quizera que este ponto íicasso liquido, por que
tenho visto na minha província recrutar-se na guarda na-
cional.

O Sr. Mimstro da Guerra: —Estão sujeitos ao recru-
tamento aquelles que não tem alguma das isenções da lei.

O Sr. Jaguarire : —]V. Ex. sabe que os filhos de quem
tem a felicidade de estar cm certas condições achSo-se do
facto isentos do recrutamento, embora nenhuma isenção
legal milite a sou favor; por exemplo, aquelles cujo3 pais

\têm alguma fortuna , ou uma posição vantajosa na socio-
dade, e então o recrutamento vai recahir exactamente sobre
aquelles que se applicSo ás industrias manufnrtureiras, e

que por isso são mais úteis ao paiz, aquelles que não têm
fortuna, que precisão trabalhar para se manterem e susten-
tarem suas famílias. Quem possue ulguraa fortuna conta
estar livro do recrutamento, e entretanto o pobre que se
applica a uma industria, que faz falta á sua familia, é n-
crutado!

Eu pois entendo que o modo por que se executa o «o?a-
tamento entre nós não só é desigual, e portauto inconsti-
tucional, como tiaz o grande mal de afastar das industrias
utois os braços que mais se applicão a ellas, já levando-os

para o exercito, c já forçando-os a andarem foragidos com
medo.

O Sr. Mimstro da Guerra : — E como ee ha de evitar ?
esse medo?

O Sr. Ja<;iariuc : —Evita-se fazendo-se com que a lei
não seja tão desigual na sua applicação. A razão do medo
consiste nas excepções odiosas quo se fazem na execução da
lei. Quando a população meno3 favorecida vê que um
homem porque teve a felicidade de nascer de pessoas ricas
ou de posição mais elevada, está acoberto do recruta-
mento, apezarda constituição determinar 

que a lei é igual
para todos, quer castigue ou quer premie, tica aterrada,
deixa-se apoderar do medo polo modo odioso por que a lei -e
executa.

_ 
O Sr. Mimstro d% Gltirrv : — Então troquem-se as po-

sições. Os que são exccptuados pela lei passem a ser sujei-
tos ao recrutamento, e os que não são exceptuados deixem
de.ser recrutados.

O Sr. Jacuaribe : — Eu estou dizendo que o governo
pôde nivellar as condições estabelecendo alguns meios na ti-
xação de forças ; por exetaplo, temos um artigo que diz quo
aquclle cidadão que se quizer isentar do recrutamento o po-
derá conseguir mediante a quantia dc 6005 ; não seria con-

TC UO i:
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leniente reduzir esta quantia a muito menor cifra para que

aquelles que forem chamados ao serviço militar c nao qui-

zorem sentir a profissão 
das armas se eximao por meio de»-

se imposto ? Reduzindo-se a quantia de 600», como está na

„ 
'„L 

„ 4006, auginentíuiâo-se assim ao recrutado pon-

co abastado a possibilidade 
de poder obter a sua dispen-

sa approximão-se mais as'condiç5es do pobre e do rico,

e querendo o nobre ministro pC.r-se á testa de uma grande

reforma em nossos costumes, reforma que chamarei glo-

riosa determinando a seus agentes de um modo inflexível,

«ue mesmo com a legislação actual façuo o recrutamento

íecahir tanto sobre o filho do pobre como sobre o do rico,

só então se poderá dizer que a igualdade de direitos estebe-

lecida em nossa constituição para todos os cidaduos e um a

realidade ; só então se acabarão os privilégios que venros

estabelecidos na pratica em favor da classe dos mais abas-

tados contra os menos favorecidos da fortuna porque neste

caso os ricos' que forem designados pela. autoridade com-

petente para servirem no exercito, e o nao quizerexn fazer

pessoalmente, pagaráõ o seu ipposto pecuniário, mas nem

porisso terão deixado de concorrer muito directamente para

o servko militar. O governo entre nós goza de grande força

moral, e exerce grande influencia sobVe a direcçao do espi-

rito nacional, e pois cumpre que assim como nao devemos

militarisar a nação, também não a deixemos dom,nar-se

do espirito de moleza e de luxo cm ordem a ter horror ao

&eK'Çpòi"h'araestapartequechamoa 
attentão do nobre

ministro, pedindo-lhe que desde já aproveite o enseio de

estar a matéria cm discussão para adoptar uma emenda que

reduza a quantia de *00», exigida daquelles que quizerem

obter dispensa do serviço militar, tendo-se em vista o pensa-

mento que acabo de expender.

Acho tanto mais excessiva esta quantia, quando o gover-

lio nos seus diversos regulamentos marcou para aquelles que

se quizeram engajar voluntariamente para o serviço do ex^er-

cito o marfimo 3e 400» ; no entanto que o pobre que é cha-

mado para este serviço, se delle se quizer resgatar lia de dar

uma quantia maior. E' isto uma grande desigualdade, mui-

to mais quando o governo pela posição em que se acha, e

pelos recursos de que dispõe, tem muito mais meios para

offerecer gratificações afim de convidar a êste serviço, do

que aquelles qae são forçados a elle para eximir-se do

^ 
Demais, parece-me que, se o governo tratar de redusir

a quantia que se exige para despensa do serviço militai,

terá augmento; de renda neste nnno.

O Sn. Ministro m Guerra : — Augmenta a renda e di-

ininue a força.

o Sr. Jacuaribe : - Eu acredito que nao, porque se

houver augmenU de renda nesta parte, harerao também

muito mais meios de augmentar a gratiticaçao que se deve

dar áquelles que voluntariamente quuerem abraçar o ser-

viro militar. E a este respeito pedirei ao nobre ministro,

que naturalmente terá os dados para isso, que nos nifor-

forme quanto rende este ramo de receita, que supponho

ser insignificante. .
Tenho firme convicção de que augmentando o governo a

gratificação offerecida aos que se quizerem engajar haverá

maior numero de pessoas que queirao sentar praça volun-

tariamente, e como me persuado que, diminuída a quantia

que se exige dos que se querem resgatar do serviço militar,

e^ta renda crescerá , terá assim o governo meios de obter

maior numero de voluntaVios, diminuindo por outro lado a

necessidade do recrutamento, ou do serviço forçado.

Sinto, Sr. presidente, que me coubesse a palavra em hora

tão adiantada, quando a camara se despovoa, e alguns dos

honrados membros que aqui se acliao estão enfadados de

me ouvir (nao 1 nHo!); peço-lhes entretanto alguns momentos

de paciência para fazer mais algumas considerações, pro-

mettendo «Sumir o mais possivel o que me resta a dizer.

O nobre ministro na discussão precedente fallou relativa-

mente ás dificuldades em que o governo se acha de fazer

com que o contracto que se tem com aquelles que, ou íorao

engajados, ou recrutados^ para o serviço do exercito, seja

cumprido pontualmente, 
isto é, para que completando elles

o seu tempo de serviço contem com suas baixas : allegou

.S Ex que havia dificuldade ern completar o quadro dando

sã forca, e por isso não era possível ao governo ser sempre

pontual nesta parte. Eu acredito que esta falta depontuali-

Sade é uma das causas a que se deve attnbmr a difficuldade

dc completar a nossa força. Se a o governo pontual, dando
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baixa a todos aquelles que tiverem completado o seu tempo
de serviço, procure convencer a esses infelizes que este ser-
viço não é tão máo, tão bárbaro como julgavão, que viráiS
muitos voluntarioa, e talvez mesmo que aquelles que fôrem
recrutados não procurem com tanto esforço obter dispensa
deste serviço, porque terão a çerteza de que o recrutamento

não será para elles um desterro, como tem sido até hoje...

Ò Sr. Si e Albuquerque : — Os eugajadosdeseitão quasi
tanto como os recrutados ; vão só atrás do dinliciro da gra-<
tiíicação.

O Sr. Silveira Louo : — Mas o que è verdade 6 que è um
dever da governo dar a baixa logo que a praça tenha com-

pletado o seu tempo de serviço.

O Sr. Jaguarme : — Sim, o governo deve ser o primeiro
a dar provas de que é pontual nos seus contractos. Quando
todos nós, que intoívimos nos negocios públicos, clamamos

para que os particulaies sejão pontuaes em seus contractos,
o governo deve ser o primeiro a dar exemplo d» guardar a fé
dos contractos ; é sem duvida cousa que não fica bem ao go-
verno não cumprir um dever sagrado, c um dever desta
ordem, que joga com a liberdade, com a vida do homem,

pois que sabe-se quanto o serviço militar é pesado, e a que
riscos estão expostos aquelles que o abração.

O Sr. Ministro da Guerra : — O primeiro dever é a se-

gurança d* Estado.

O Sr. Jagcaribe: — Pqrdôe-me V. Ex.; se o governo ti-
ver uma vontade energica., se offerecer garantias, seprocurar

augmentar alguma cousa a renda, ou pelo meio que já
indiquei ou pôr outro,* para augmentar a gratificação aos

voluntários,...

O Sr. Sá e Albuquerque •• — Estes também desertão.

O Sr. Jaguaribe : — .... poderá conseguir muito neste

ramo de serviço publico. Entre nós ha uma immensa ten-
dencia para occupar cargos públicos; o nobre deputado,

que me honra com o seu aparte, e que é presidente de pro-
vincia, deve conhecer, por dolorosa experiencia, quanto
é cercado de pretendentes em busca de empregos ás vezes

bem ridículos. Ora, eu entendo que se o serviço militar for

revestido de um certo brio, fôr despojado de certas abjec-

ções de que infelizmente tem estado cercado, elle, que é ser-

viço publico, ha de ter muitos cencorrentes. O nobre depu-

tado sabe que muita gente bem nascida procura o serviço

militar ;sé uma carreira toda cercada de gloria, e os Brazi-

leiros, que não são alheios a este sentimento, desejão tam-

bem partilhar desta gloria.

Um Sr. Deputado : — Procurão o serviço na esperança

da banda ; vão ser cadetes.

O Sr. Jaguaribe : — Ha muita gente que não tendo sido

cadete chega a ser oficial....

O mesmo Sr. Deputado : — E' excepção.

O Sr. Jacuaribe :—Procure-se dotar os batalhões com es-
colas, em que os soldados se instruão, como em alguns acon-

tece, cerca-los de certa nobreza ; e isto será até um meio de

civilisação que os soldados completando o seu tempo de ser-

viço, obtendo suas baixas, vão levar ás localidades do centro;

em França, depois das continuadas guerras da revolução

franceza, se entendeu que os soldados que voltavão com suas

baixas para os departamentos, diffundirão ali a civilisação

que havião bebido n03 exércitos; procure-so sobretudo

cumprir os contractos com elles feitos, convença-se assfmaos

pais de familia que o soldado não ó um homem desterrado

por toda a vida, que logo que completar seu tempo será res-

tituido á custa do governo a seus lares e á sua familia,_ e

com facilidade se completará o exercito, cercado de muito

maior brio, do que tem sido até agora. Tenho presenciado em

épocas de recrutamento pobres mãis chorarem, prostrarem-
se aos pés de todo mundo pedindo a isenção de seus filhos,

porque pensão que os vão perder para sempre. Se, pois, o

governo fór pontual no cumprimento de seus contractos, so

procurar diminuir certos castigos abjectos....

O Sr. Silveira Lobo : — Aboli-los é o que cumpre fazer.

O Sr. Jaguaribe ;—Reformas rafadas, de ehofre, nem

sempre se podem executar; nações mais adiantadas qup nós

ainda adoptâo castigos physicos nos seus exercitos ; julgo

que entre nós não se poderá de repente abolir esses castigos;

não temos ainda aquella civilisação que muito seria para
desejar; mas sem decretar a abolição absoluta desses casti-
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gos póde-se marcar por lei os poucos casos cm que possuo
ter lugar ; para cessar o arbítrio, e emquanto não a-Jopta-

mos alguma medida neste sentido, no modo da execução

das respectivas leis militares muito se pôde fazer; s«-i que
na corte já se faz muito pouco uso de castigos physicos ...

O Sr. SiLVEim Lobo : —Sei que os hospitaes se enchem

de doentes em consequencia desses castigos.

O Sr Jagóaàhie : — N3o tenho andado a espiolhar essas

cousas, mas dizem-me que aqui não se vêm desses castigos

em tão vasta escala como nas províncias. Seja o governo
activo nisto; faça suas recommendações, de modo que esses

castigos se vão tornando os mais raros que for possível.
Embora, pois, exista na lei a disposição que o decreta, o ser-

viço militar perderá essa parte teirivel que tem; poderemos
vir a ter um exercito digno deste nome, cumprindo de mais

a mais que o governo quanto antes tome medidas para cjue

o reqrutamento não continue a servir como meio do policia,
como tem sido até agora (e para isso chamo a particular

attenção do nobre ministro), visto que por causa desse sya-

tema, que reputo tão reprovado, succede que T> exercito ó

em grande parte formado da escoria da sociedade.

O Sn. Ministro da Guerra: —lia pouco disse que erâo^

braços úteis á lavoura.

0"Sií. Jaguaribe : — Não estou em contradicção; o exer-

cito fórma-sc em geral da escoria da sociedade, porque o

recrutamento reeahe em maior escala sobre homens per-
didos, sobre homens de máos costumes, hoinena que <íom-

mettem crimes, daquelles qne não estão sujeitos á^cção da

justiça...
O Sn. Silveira Lobo : — Não admitto a doutrina; não ha

crime que não esteja sujeito á acção daju3tiça.

O Sr. Jacuarire : — Ha alguns que não estão sujeitos á

acção official da justiça ; isto é, que são crimes particulares
em que a autoridade por si mesma não pôde processar sem

queixa da parte ofíendida, e é nestes casbs que não tendo a

autoridade policial em suas mãos meios sufiicientes para

corrigir esses homens perniciosos, lança mão do recruta-

mento, como único meio de castiga-los e do afasta-los da

localidade; mas como isso depõo_ contra a moralidade de

nosso exercito, e marèa-lhe o brio de que deve ser revesti-

do, devemos quanto antes adoptar uma lei, que corte pela
raiz este abuso, e que permitta que certos crimes particu-
lares muito prejudiciaes á sociedade, como por exemplo o

de furto, seconvcrtão em crimes policiaes, e possão ser pro-
cessados eafro/Jício, para que, independentemente da queixa
da parte offerdida, íiquem debaixo da alçada da pqlicia.

O Sr. Silveira Lodo : — E todos estão.

O Sr. Jaguaeibe: — Perdôe-me; ou eu não me explico

bem, ou o nobre deputado não attendeu bem ao que eu disse.

O nobre deputado sabe por exemplo que o crime de furto

não pôde ser processado senão por queixa da parteoffendida;
ora, comette-se este crimc e a parte ofíendida muitas vezes

para não fazer despeza com o processo e afinal tem de ver o

réo absolvido, abandona a causa, c então fica_ o crime

impune. Em taes circnmstancins_ tem-se entendido que o

recrutamento é um meio de livrar a sociedade desses

crimes; ao menos em minha terra, cuja^principat industria
é a creação do gado, para que os ladrões de gado uão pas-
seiem impunes, (visto que os oífendidos ordinariamente
tendo de fazer com o processo maiores despezas do que o
valor do objecto furtado, deixão de dar sua queixa em juizo)
o único meio de que as autoridades tem lançado mão <5 o

recrutamento.
E por isso digo eu que se os poderes do Estado tratarem

de dotar ás províncias, onde esses factos se dão, de leis que
dispensem uma tal medida, se por exemplo se adoptar o

projecto lia muito tempo npprovado por esta câmara, e que
me consta ter sido anprovado pelo senádo, e devolvido para
aqui com uma emenda, projecto que vorsa sobre o crime da

furto de gado, tornando este crime policial, teremos que já
não haverá, necessidade de so lançar mão do recrutamento

como meio de policiar.
E já que fallei nesta matéria, Sr. presidente, aproveito a

occasião para pedir a V. Ex. que na primeira opportunida-

de haja de dar para a ordem do. dia o projecto j á approvado

pela camara e também pelo senado, mas d'ali devolvido com
uma emenda, visto que entendo que é de summo interesse

para todas as províncias creadoras, interessa que ainda lia

pouco foi despertado por algumas representações das ca-
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maras municipaes do Rio Grande do Sul, pedindo que esta

medida quanto antes seja adoptada, porque aquclla provin-
cia é, como a minha, creadora, e está sujeita aos mesmos

inconvenientes.
Expressando-mo assim, tenho consciência de que não estou

em contradicção ; porque muitos desses indivíduos, entre-

gues aos vicios, não são todavia inteiramente inúteis, visto

que não fazem do crime sua occupação exclusiva, e em uma

ou outra occasião se applicão a algum trabalho, do qual uti-

lisão n si ou ás suas famílias, além de que eu acabo de pedir

providencias para que se habilite a autoridade policial com

meios do corrigi-loa e conycrtô-los cm cidadãos úteis.

Também não estou em contradicção, pois ouo conjuncta-

mente com os máòs são recrutados muitos honestos e la-

boriosos, que fazem grande falta á lavoura ; e além disso

já notei quena3 classes pobres, sobre quem reeahe orecru-

tamento, ha homens de bom comportamento, osquaes.re-

ceiosos de serem recrutados, se acolhem aos bosques, de

que resulta soffrerem as industrias, a que se applicão, du-

rante todo o tempo em que se achão occultos.

O Sn. Ministro da Guerra : — Então melhor é abolir o

recrutamento,

O Sr. Jaguaribe : — Si for possível substitui-lo comple-

tamente por voluntários, isto será o melhor, mits emquanto

não chegarmos a este desideratum, acredite o nobre minis-

tro que sou bastante razoável e jamais negarei ao governo
os meios de ter á sua disposição a força indispensável para
a manutenção da segurança publica. Muito folguei ao ver

que o nobre ministro tinha reduzido a força do exercito,

porque é uma garantia de diminuição aos males^ aue traz

comsigo o recrutamento, tanto mais quanto a minha pio-
vincia á urua daa do império que concorrem cora maior

numero de recrutas. Já foi uma concessão importante.

O Sr. Paes Barreto : — Nunca se deu e numero mar-

cado.

O Sr. Jaguariri: : — Se o nobre deputado notou no ulti-

mo peiiodo que o Ceará não deu o numero de recrutas

marcado, foi porque a época foi excepcional: era uma qua-
dra de eleições, e a lei prohibe que nesse tempo se recrute.

O Sr. Paes Barreto : — Mesmo nos annos anteriores.

Aqui se disse que o Ceará tinha dado numero superior da

recrutas : foi um engano. Nunca deu o numero que lho

pertencia.

O Sr. Jac.uaribe : — Vou referir um facto que deixa fóra

de duvida o que assevero.
O nobre deputado, que foi presidente da minha província,

sabe que os juizes de direito são encarregados da distribuição
do recrutamento, depois de marcado o numero para cada
ama das comarcas.

O Sr. Paes Barreto : —E' quem recobo os recrutas e 09
apura.

O Sr. Jaccariiie : — Eu nunca apnrei recrutas; fui juiz
de direito no Ceará, o nunca quiz ter esse poder.

O Sr. Paes Barreto : — Nunca esteve encarregado do
recrutar ?

O Sr. Jaguaribe : — Apenas o fui da designação.

O Sr. Paes Barreto : — E' o mesmo que recrutar.

O Sr. Jacuaribe : — Nunca me quiz encaircgar dessa
tarefa.

Onobro antecessor do nobre deputado queixou-se de qno
eu era pouco amigo de recrutar; refiro-me ao Sr. conselheiro
Pires du Motta. Assim procedi, porque nunca entendi quo
fosse obrigação do um juiz do direito ser rccrutador.

O facto é, porém, quo esse presidente ofliciou ao recru-
tador da comarca em quo eu servia, dizendo que manjlasse
mais recruta», além do numero marcado, o quo estes scrião
descontados no numero dos que devia dar a comarca ne
anno seguinte: e por isso não fallando cm celebres o nume-
rosissimas levas, a que antigamente o Ceará foi condem-
nado, creio qu* este facto por mim citado prova que mesmo
nos tempos modernos aquella província 

tem dado mais re-
crutas do que devia.

O Sr. Paes Barreto : — Creio quo está enganado.

O Sr. Jac.uaribe : — Eu apresento o facto quo acabo de
referir em prova desta verdade.

O S». Paes Barreto : — Isto succedeu, porque algumas
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comarcas não tinhão dado recruta algum; e assim mandou-
se que o numero fosse preenchido por outras comurcas. Em
resultado Eunca o Ceará deu maior numero de recrutas.

0 Sr. Jacuariuk :— Não terminarei, Sr. presidente, sem
dizer duas palavras a um nobre deputado do Maranhão que
na 2» discussão deste projecto tratou largamente sobre essa
matéria em um muito bem elaborado discurs#.

O nobre deputado disse então que a vida dos quartéis era
ociosa, e que os homens que ali servião voltavão para o
seio da socieiade cheios de vícios. Penso muito pelo con-
trario : a nossa força disseminada por todo o império, sujei-
ta, além das revistas dia rias, ao constante e ás vezes muito
atropelado serviço da guarniçã©, ü cDnducção de presas, e
até á diligencias policiaes, é muito e muito laboriosa, sen-
do mui raros os seus dias de folga. Além disso a constante
disciplina a que estão sujeitos, e a consciência de que são
Os defensores ou guardas dos mais sagrados direitos nacio-
naes , lhes imprimem n'alma sentimentos de independeu-
cia e de dignidade, o que tenho tido occasiã® de conhecer,
obervando que alguns indivíduos que conheci na condição
de capangas mui servis, depois de terem sido' soldado, e vol-
tarem á vida commum, apezar da obediencia passiva que ali

prestavão aos seu3 superiores, os tenho encontrado com um
certo porte de independência e superioridade, que distingue
o homem que foi militar, e desenvolvendo nas profissões
que a loptão muito mais intelligencia do que antes de a
haverem aguçado e desenvolvido com a pratica do serviço
militar. Nesta parte pois divirjo do meu nobre collega e
amigo, a quem me tenho referido, e entendo que o serviço
do exercito não s<S desenvolve a intelligencia daquelles que
a elle se applicão, como moralisa áquelle3 que para ali
vão cheios de vi cios.

_ Em conclusão, Sr. presidente, direi que esta matéria é
digna da maior attenção.

O Sr.. Ministro da Guerra — Melhor è tratar-se de uma
lei de recrutamento.

O Sr. Jaccaribe : — E' uma necessidade reclamada pelo
pniz. Não sou o mais habilitado para isso, e assim não tom»
a tarefa de propor alguma cousa a tal respeito; porém na
casa ha muitos honrados memboos dotados das necessárias
habilitações, que devem, quanto antes, offerecer um pro-
jecto de lei de recrutamento.

0 Sn. Ministro i>a Guerra : — Nisto estamos de accordo.

O Sr. Ja<;u iriuk : —Mas, emquanto não se adopta essa lei
salutar, empreguemos os meios competentes para que haja
toda a cautela nos meios que se empregão para effectuar
o recrutamento. A boa execução de uma lei ja por si impor-
ta uma boa legislação,

O Sr. Mimstro da Guerra : — A bea execução faz as leis.

O Sr. Jacuaride : —O 
governo tem a seu alcance o que

é preciso para este iim, fazendo a seus delegados recommen-
dações a respeito, sendo pontual no cumprimento de seus
Contractos e na concessão das baixas, logo que esteja com-
pleto o tempo, e dando-lhes além disso os meios de se trans-
portarem a seus lates, afim de que o recrutamento não te-
nlia ares de desterro, como tem acontecido. O nobre ministro
devo saber que dahi é que resulta a maior repugnancia que
a população mostra ao serviço militar.

Teuho concluído.

Não havendo mais ninguém com a palavra, e não havendo
casa para se votar, fica a discussão encerrada.

Dada a ordem do âia, levanta-se a sessão.

Sessão em í> de «liillio.

PRESIDENCI.V DO SR. VISCONDE DE RAEPEJtDY.

Summario. — Expediente. — Questões eleitoraes. Votaçtio. —
ftcdacçties. Votaçtto.—1-31rada de ferro de Pernambuco. —
Quesitos eleitoraes. — Ordem do dia. — Fixação de força
ie terra. Adopçilo. — PermulaçSo de terrenos. Adopçao. —
Eleição de S. Paulo. Discursos dos Srs. Cruz Machado, e Ne-
bias. Votação. — Estrada de ferro de D. Pedro II. Discuno
do Sr, Sérgio de Macedo.

A's 11 horas da manhãa, feita a chamada, eachando-se
presentes os Srs. visconde de Baepcndy, Paes Barreto,

.J. Marcondes, Pereira Pinto, Salathiel, Villela Tavares,
Domingues da Silva, Silveira Lobo, Pacheco, Salles, Sam-
paio Vianna, Baptista Monteiro, Athaide, Ileimogenes,
Mendes da Costa, Machado, Garcia de Almeida, barão dê
Mauá, Landulpho, Benevides, Sá e Albuquerque, Augusto
de Oliveira, Fernandes Vieira, Ferreira de Aguiar, Cer-
queira Leite, Luiz Carlos, Lima e Silva, J. de Mendonça,
Paiva, Bello, barão de Porto-Alegre, Belfort, Dantas,
Bulcão, Cyrillo, barão de Maroim, Barbosa da Cunha,
Cezar, André Bastos, Borges Fortes, Jaguaribe, Brus-
que, Carrão, barão de Camaragibe, Rego Barros, Castello
Branco, Tobias de Aguiar, Paranaguá, Francisco Campos,
Nebias, Souza Leão, Diogo Velho, Pedreira, Silvino Cavai-
canti, Almeida Pereira, F. Octaviano, Martinho Campos,
Flavio e Cândido Mendes, abre-se a sessão.

Lê-se e apoia-se a acta da antecedente.

Comparecem depois de aberta a sessão os Srs. Ferraz da
Luz, Monteiro de Barros, Fausto, Vasconcellos, Coelho de
Castro, Rodrigues dos Santos, Bezerra Cavalcanti, Teixei-
ra Júnior, Sérgio de Macedo, Cruz Machado, Augusto Cha-
ves, Silva Miranda, Calhei roa, Augusto Corrêa, Fiusa, Cos-
ta Pinto , Gavião Peixoto, Torres-Homem, Madureira,
Brandão, Pinto Lima, Antunes de Campos, Cunha Mattos,•Santa 

Cruz, Pinto de Mendonça, Bretas, Viriato, Gomes de
Souza, Delpliinode Almeida, Peixoto de Azevedo, Barão de
S. Bento, Araújo Jorge, Henriques, Pereira Franco, Barros
Pimentel, Toscano Barreto, e Cunha Figueiredo.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Officio do ministério da fazenda remettendo o mRppa das
operações occorridag na secçã© da substituição do papel-
moeda até 30 de Junho findo. — A' ln commissão de or-
çamento.

Outro do 1° secretario do senado participando que S. M. o
imperador consente nas resoluções a favor de João Maria
Jacobina, e José Rodrigues Ferreira, — Inteirado.

Requerimento de Vicente José Ramos, cidadão portuguez,
pedindo para ser natv-ralisado cidadão brazileiro.— A' com-
missão de constituição.

Outro de 1). Anna Joaquina de Mariz Lorena, pedindo
que se mande considerar como em vigor os decretos pelos
quaes foi seu pai nomeado brigadeiro. —A' commissão de
marinha e guerra.

Outro de D. MariaCandida d'Avillez Moreira, pedindo bo-
lução de um requerimento que o anno passado dirigio á
camara.—A'commissão de pensões e ordenados, a quem
está affecto este negocio.

Outro de Adolpho Cabral Raposo da Camara e Alfredo
Cândido Guimarães, pedindo para serem matriculados no 3°
anno, independente de dous exames preparatórios que lhe
faltão.— A' commissão de instrucção publica.

QUESTÕES ELEITORAES.

Lem-se, entrão em^discussão, esem debate são approvados,
os seguintes pareceres :

« A' commissão de poderes forão presentes com os officios
do ministro do império de 25 de Maio e de 2 de Julho, có-
pias das actas das eleições primarias, que ultimamente ti-
verão lugar nas freguezias da Prainhs, Oeiras, Gurupá, Ar-
raiolos, Villarinho do Monte, Porto do Moz, Veiros, Sou-
zel, Pombal, e Óbidos, bem como da organisação das mesas,
e da apuração dos votos dos collegios de Bolem, Santarém,
Gurupá, Cametá, e Bragança, para deputados.

Tendo sido approvadas as eleições da província do Pará,
é a cqmmÍBsão de parecer:

Que sejão archivadas as referidas actas.
« Sala das commissões, 9 do Julho de 1857. — Antonio

Cândido da Cruz Machado.—J, J. Pacheco. »

« A' commissão de podores foi presente com o oflicio do
ministro do império de 3 de Junho cópia anthentica da acta
da eleição do deputado e supplente pelo 1° districto eleitoral

da província de Mato-Grosco.
« Tendo sido approvada a eleição do dito districto, é a

commissão de parecer :
« Que seja archivada a referida acta.
«Sala das commissões, 9 de Julho de 1857. — Anloni»

Cândido da Cruz Machado. — J. J. Pacheco. »
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« A' commissão rio- podei03 forão presentes com os om-

cios do ministro do império de 15 do Maio, de 6 e25 de

Junho cópias authenticas de actas das eleições de eleitores

a que se procedeu em Novembro do mino passado nas ire-

guezias da villa de Bomfim, Traliiras„cidade Diamantina,

villa dn Cnrvello, Gouvèa , Curimatahy, Rio Manso, Rio

Preto, Penha, Itatiáiosstf, villa da Serra do Grão-Mogol, e

S. José do Gorutuba, pertencentes aos Io, 3°, 6", 8" e 15®

districtos eleitoraes da provincia de Minas-^íríés.
« Tendo sido approVadas as eleições dos m.ncionados dis-

tTictos, .é a commissão de parecer:
Que sejão archivadas ns referidas actas.

« Sala das commissões , 9 de Julho de 1857.—Antonio

Cândido da Cruz Machado.— J. J. Pacheco. >

« A' commissão de pode' es forão presentes cópia authen-

tica das actas da eleição de eleitores, a que se procedeu em

Novembro do ixvfno passado na Freguezia d» Santa Anna do ¦

Catu, pertencente ao 4o districto eleitoral da província da

Bahia, e a representação que o cidadão José Theodoro de

Sii Barreto Junicr dirigio a esta augusta camara contra a

mesma eleição; 1°, porque a junta de qualificação qne orga-

nisou a lista dos votantes, pela qual se fez a chamada, não

sereunio depois para conhecer das reclamações ; 2o, porquo
a mesa parochial, apurando as cédulas aos massos, repartira

arbitrariamente os votos que ellas devião conter.
* A commissão, considerando que o queixoso devera

provar a Ia asserção por certidão das actas das sessões

da"junta de qualificação, e que contra a 2U protesta
não só o facto de ter a mesa parochial se occupado no

processo da apuração das cédulas por espaço de dez dias,

como o de ser o queixoso um dos eleitores mais vota-

dos, não julga procedente a representação, e íi vista da re-

gularidade das actas, é de parecer :
« Que sejão reconhecidos validos os eleitores da fre-

guezia de Santa Anna do Catú, pertencente ao 4o dis-

tricto eleitoral da provincia da Bahia.

« Sala das commissões, 9 de Julho de 1857.— Antônio

Cândido da Cruz Machado.»— J. J.Pacheco. >

REDACÇÜES.

Lêm-se, entrão em discussão, e sem debate são appro-

vadae asredacções dos seguintes projectos:

l.o Sobre a matricula dos estudantes em qualquer das

academias do Império.
2°. Concedendo 2 loteriaB para as matrizes da villa de

Araxá, e villa do Desemboque, provincia Minas Geraes.

3.° Concedendo uma loteria ã santa casa da Miseri-

cordia da cidade da Victoria, capital da provincia do Espi-

rito Santo.

ESTRADA DE FERRO DL PERNAMBUCO.

O Sn. Silvixo Cataicahti requer urgência para apresen-

tar um projecto 3obre estradas de ferro.

Consultada a camara, é concedida.

Lê-se, <5 jnlgado objectode deliberação, e vaia imprimir

para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte projecto :

« A asse-mbléa geral legislativa resolve :
Artigo único. Fica concedido em beneficio do estabe-

lecimento da estrada de ferro provincial entre a cidade do
líecife e Olinda, da qual é concessionária David William
Bosseman:

l.o Isenção dos direitos de importação durante o prazo
marcado para a construcção da estrada, e por mais 10 an-
nos para os trilhos, locomotivas, carros, instrumentos, ap-

pareflios, ferramentas, ferro em barra, ou de qualquer
obra que se destine à empresa, carvão de pedra ou coke,

e quaesquer outros materiaes que forem bona fide indis-

pensaveis para a construcção e trabalhos da referida es-

trada.
« 2.° Isenção do foro dos terrenos que a estrada tiver de

occupar. ,
<3.o Isenção do recrutamento e do serviço activo da

guarda nacional aos empregados no serviç» da estrada, nas

mesma condição e com as limitações marcadas no contracto

da estrada de ferro do Recife a S. Francisco.

Sala das sessões, em 8 de Julho da 1857. — Silvino Ca-
valcanti. — Sérgio Macedo. —Sd e Albuquerque. — Auyust¦
de Oliveira. Barão de Camaragibe. — Pinto de Campou. —

Ferreira de A guiar. — Souza Leão. — Paes Barreto. — Lan-

dulpho.— Bezerra Cavalcanti. — Villela Tavares. Brandão.
— Ftavio. — Barrai Pimentel. — Saltei, —tírusque.— Mmd*s
da Almeida. — Araújo Jorge. — Costa Moreira. — Catheiros.
Del fino de Almeida. — Antunes de Campos.— Pei.roto de Azc-
vedo. —F. Octaviano.—Araújo Lima.—Alcântara Machadê
Santa Cruz. — Gavião Peixoto. — Pinto Lima.—Salathitl.—
Almeida Pereira Pilho.—Cezar. —Luiz Carlos. — Bretas. —
Mar tinho Campos.—Carrâo.—Hermogenes.—Benev ides.—Costa
Pinto. — Silva Miranda. — Diogo Velho. »

QUESTÕES ELEITORAES.

O Sr. Baptista Monteiro requer urgência para apresen-*
tar uma indicação.

Consultada a camara assim so vence.

Lê-se e vai á commissão respectiva a seguinte indicação:

« Indico que a commissão de constituição e poderei, cou-
saltando os artigos 8o e seguintes da lei n. 387 de 19 de
Agosto de 1846, o art. Io § Io da lei n. 842 de 19 de Setcm-
bro de 1855, os arts. Io e 2° do decreto n. 1,812 do 23 de
Agosto de 1B5B; e o aviso n. 23 de 27 de Fevereiro de 1850;
emitta o seu parecor sobre a seguinte questão : — Nas fre-

guezias et> que so tiverem nomeado cleitorc3, o estes concor-
rido á eleição do deputado do circulo respectivo, tendo-se de

proceder a outra eleição por qualquer motivo no começo da
nova legislatura, depois da abertura da sessão ordinaria da
assemblóa geral, e ante» de communicação official da ap-

provação dos eleitores ultimamente nomeados , a quem se
deve convocar para a formação das mesas parochiaes ? Aos
eleitores e supplentes da legislatura finda? Aos eleitores e
supplentes da nova legislatura? Aos oito supplentes doa

juizes de paz?—Baptista Monteiro. *

PRIMEIRA .PARTE DA ORDEM DO DIA.

FIXAÇ&O DAS FORÇAS DE TERRA.

Procedo-se á votação da proposta do governo que fixa as
forças de te.rra para o anuo de '858 a 1859, a qual é adop-
tada e remettida á commissão do redacção.

DISPENSA DE LEIS DE AMORTIZAÇÃO.

Entra em 3'1 discussão o projecto n. 3 deste annô dis-
pensando as lei:-» da amortização paraqueamesaadministrati-
va do collegio dos orphãos do Santíssimo Coração de Jesus,
da cidade da Bahia, possa adquirir até 150:000$ om bens
de raiz, com a condição do convertê-los cm apólices da divi-
da publica, no prazo que o governo marear, e nos termos do
art. 44 da lei n. 369 do 18 de Setembro de 1845.

Lêm-se, apoião-so e entrão também em discussão as se-
guintes emendas :

No art. lo, onde so diz —possa adquirir atei 150:0008
em bens de raiz — diga-se — 

possa adquirir até 200:000$ em
bens de raiz.»—Sampaio Vianna,—Barão de Maud.—Torres
Homem. >

« A mesma dispensa fica concedida ã irmandade dc Nos-
sa Senhora da Conceição da Bemposta 110 município da Pa-
rahybadoSul, 

para que possa adquirir c possuir para fufl-
dar um cemiteno e sou patrimonioaté ã quantia de20:000$
em bens de raiz. - Dr. ílartinho. »

Accrescente-se ondfcconvV, e ásirmandades do ES. S; J
cramentoedeNossaSenhora da Piedadeda villa do RioClaro
provincia do Rio de Janeiro até o valor do 40.000$. Dr!
Martinho.— Almeida Pereira Filho. »

A irmandade de Nossa Senhora do Rosário da cidade
de Cuyabã fica autorisada para continuar a possuir os

prédios que tem na mosma cidade, e para adquirir outros
bens de raiz até o valor do 20:000$. — ]0,f Delphinod- ,lí-
meida. — Antonio Peixoto de Azevedo S. F. de Araújo J01 -

ge. — S. Cavalcanti de A Ibuquerque J. J. Landulfo Rocha. »
« A matriz da Senhora do Livramento da villa do Piunhy

fica igualmente autorisada a possuir em bens de raiz o va-
lor de 30:000$.— Cirilln. >

Ficão igualmente dispensadas as leis de amortização
ara que o recolhimento ao SS. Coração de Jesus da Villa
e Iguarassú, em Pernambuco, possa adquirir ató 100:000$

em bens de raiz, com as mesmas condições marcadas no art.
1° do projecto. — Silvino Cavalcanti de Albuquerque.—S. G.
da Silva.—/1haide. — C. de Santa Cruz. — J. J. L. Rocha. —
Bezerra-Cavalcanti.—Saltes.—F. X.Paes Barreto,—A de Al-

a
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meida.—F. 

I.. 

A. 

de 

Campos.—P. 

de Campos.— 

P. de 

Jüen-

donça.—A. C. de 

Sn 

e Albuquerque. 

— 

F. 

A. 

da 

Silva Campos.—

S. 

F. 

de 

Aravjo 

Jorge—J. 

D. 

de A1 me ida.—P. 

A. C. Moreira.

R. 

C. de Mello.—F. 

C. 

firandlo. 

>

< 

A 

mesma 

dispensa 

fica 

concedida 

para que 

a confraria

de S. Francisco 

da 

Penitencia 

da cidade 

de Paranaguá, 

na

província, 

do Paraná, 

possa 

possuir 

baus de raiz até o valor

de 40:000$. 

—J¦ 

Ma/rondes. >

« 

Igual 

concessão 

até a 

quantia 

de 

20:000$ á 

capella do

Senhor 

Bom 

Jesus de 

Pirapora, 

no 

n unicipio de 

Paraliy-

buna, 

na 

província 

dè 

S. Paulo. 

— 

J. 

S. 

Carvão. 

>

« 

Igual 

concessão, ecom 

as mesmas condições, á 

matriz

de 

Poxim 

da 

província 

das 

Alagôas, até 

á 

quantia 

de

25;000$. 

— 

S. 

F. 

de Araújo 

Jorge. 

>

Não liavendo 

quem peça 

a 

palavra 

julga-se 

a matéria 

dis-

cutida, ©procedendo-se 

á 

votação 

são 

approvãdas 

todas 

as

emendas, eadoptado 

oprojecto é 

remettido 

á 

commissão 

de 

,

redacçüo.

PERMUTAÇAO 

DF. TERRENOS.

Entra em 3a disciissão, 

e 

sem debate 

é 

adoptado 

e remet-

tido 

á commissão 

ríe redacção, 

oprojecto 

n. 92 

do 

armo

passado 

sobre 

a 

permutação 

de um terreno da camara mu-

r.icipal 

da 

cidade 

dePorto 

Alegre, 

provineia 

do Rio 

Grande

do Sul. ,

ELEIÇÕES 

DE 

S. 

PAULO.

/ 

(3° 

districto,)

Continua 

a 

discussão 

adiada 

do requerimento 

do 

Sr. Paes

Barreto, e 

additamento 

do 

Sr. 

Pacheco, ao 

parecer 

da cpm-

missão de constituição 

e 

podéres, 

sobre a 

eleição 

de Mouse-

nhor 

Ignacio Marcondes de Oliveira Cabral.

O Sn. 

Presidente 

: 

— 

Tem a 

palavra 

o 

Sr. Nebias.

O Sr. 

Nebias 

: 

— 

Ceio 

da 

palavra, por 

ora.

O 

Sr. 

Pm 

stoüMi: 

: 

— 

Tem a 

palavra 

o Sr. Cruz Machado.

O 

Sr. 

Cri/. 

Machado 

: 

— 

Sr. 

presidente, quando 

hontem

entravü 

na 

casa 

estava 

orando 

o 

nobre 

deputado 

pelo 

2° dis-

tricto 

da 

província 

d-s S. 

Paulo sobre o 

objacto 

do 

vequeri-

mento 

que 

agora se 

discute; 

por 

essaoccasião 

o nobre 

de-

putado 

interpèllou.me 

sobre a falta 

da minha 

assignatura

no 

parecer 

da 

coramissão, 

falta 

que 

o 

levava 

a 

suppòr 

que 

os

meusdous 

illustres 

collegas não 

me 

havião convidado 

para

presta-la. 

Vou satisfazer 

ao nobre 

deputado, 

que 

reconhece-

rá 

que 

sua 

supposição não 

é 

exacta.

Na 

pasta 

da 

7a secção 

da 

grande 

commissão de 

poJeres

encontrei 

duas 

representações da camara 

municipal, 

e do

primeiro 

juiz 

de 

paz 

contra a eleição de eleitores 

da fre-

guezia 

de 

Pindamonhagaba, 

dando-se como o resultado 

de

violências, 

que 

forão 

postas 

em 

pratica 

desde a 

eleição 

de

7 

de Setembro. Também 

encontrei 

um memorial anonymo

accusando de fraudulenta a eleição 

dos 

32 eleitores de

Guaratinguetá. 

A 

dita 

secção 

a 27 de 

Abril requereu 

que 

se

pedisse 

ao 

governo 

todos os documentos 

que 

houvessem

sobre 

o 

objecto. 

O 

Sr. ministio do império officiou, decla-

raudo 

que 

nas 

secretarias 

de 

estadonto 

existião 

docuraeatcs

ácerca 

destas 

eleições. Já então estava 

nomeada 

a com-

¦Sl'ssão 

effectiva de 

poderes.

Eu e meu nobre collega deputado 

pela provineia 

do 

Rio

de 

Janeiro, membros da commissão, attendendo A 

gravidade

.dessas 

accusações, 

requeremos 

a 27 de 

Maio 

qup 

se 

pedissem

de 

novo 

informações 

ao 

governo, 

que 

as exigiria 

da. 

presi-

dencia 

de S. Paulo, 

quando 

ainda não 

existissem nas secre-

tarias 

de 

estado. No dia 

seguinte, 

reílectindo, 

que 

os 

docu-

mentos 

que 

houvessem 

sobre as 

occurrencias 

da eleição 

de

vereadores 

e 

juizes 

de 

paz 

de 

Pindamonhangaba, 

as 

quaes

se 

prendião 

as 

posteriores, 

poderião 

esclarecer 

a 

questão,

os 

requeremos também. 

Estesdous requerimentos não forão

satisfeitos 

até 

o 

momento 

da apiesentação do 

parecer.

Havendo 

demora 

na 

remessa 

dos documentos e 

informa 

-

ções pedidas, 

e desidia 

da 

parte 

dos 

interessados, 

quem 

quet

que 

fossem 

elles, 

em 

trazer 

ao conhecimento da commissão

as 

provas 

das 

irregularidades 

arguidas, entenderão os 

meus

dousnobres 

collegas 

que 

uma 

vez 

que 

das actas 

não 

cons-

tassem defeitos capitaes, 

devia-se 

dar 

parecer 

approvando 

a

eleição; c sendo 

ouvido, 

annui, 

na 

liypothese 

das 

actas 

esta-

rem regulares.

Sendo 

16 os 

eleitores 

dePindamonhagaba, 

e 

havendo 

o de-

putado 

obtido 

75 votos em 

120 

eleitores, 

e o supplente 

93,

é claro 

que 

a 

votação 

desses 

16 

eleitores, 

quando 

fosse an-

nUllada, 

não affectaria 

a eleição 

do deputado e 

do 

supplente.

Porém o mesmo não 

acontecia 

se 

fossem 

nullos 

os 

votos

dos 31 eleitores de 

Guaratinguetá, 

pois 

consta 

que 

um não

compareceu 

no collegio. 

Examinando as 

actas 

desta ulti-

ma 

freguezia, nellas encontrei 

expostas 

algumas 

occurren-

cias, 

que 

iizerSo 

nascer 

em meu 

espirito 

suspeitas, 

sobre 

as

fraudes 

constantes do 

memorial; 

6tive 

dedeclarar 

aos 

meus

nobres 

collegas da 

commissão 

que 

em 

vista da 

actas 

eu 

não

podia 

emittir 

um 

juizo 

seguro 

nem 

sobre a 

validade 

nem

sobre 

a nullidade 

da 

eleição dessa freguezia; 

que 

não 

es-

tando habilitado 

para 

sustenta-la 

e 

nem 

para 

oíferecer 

voto

em separado, limitar-me-hia 

a 

subscrever o 

parecer 

com 

a

declaração de 

vencido, 

ou 

abster-me-hia de assigna lo, como

melhor lhes 

paiecesse. 

O nobre 

deputado 

pela provineia 

de

S. 

Paulo, membro 

da comraissãof 

«íisse-me 

que 

deixasse 

de

assignar. Eis 

a 

razão 

da 

falta 

de minhaassignatura. 

A lei-

tura das actas 

de 

(Juaratinguetá 

produzio 

em 

meu 

espirito

sérios escrupulos 

sobre 

a validade 

dessa eleição.

O 

Sr. 

Tom 

vs de 

Acuhh : 

— 

E' 

cousa 

nunea 

vista demo-

rar-se o 

parecer 

da 

corpmissão 

por 

3 

mezes 

por 

causa de

um 

papel 

anonymo.

O 

Sr. 

Bariiosa da 

Cimh 

-. 

— 

Os 

documentos não são

anonymos 

; 

a 

discussão 

ha de 

prova-lo.

O 

Sr. Cruz 

Machado : 

— 

Eis as 

occurrenciaâ 

constan-

tes 

das actas de Guaratingueta. 

Competindo 

ao 

secretario

da mesa 

parochial 

fazer o rol 

dos 

votantes 

que 

não 

acu-

dissem 

á 

primeira 

chamada, o 

juiz 

de 

paz presidente 

do

acto 

pretendeu 

oppor-se a ÍS30, 

incumbindo dessa 

tarefa

a um dos mesarios 

nomeados 

pelos 

supplentes, e 

que 

per-

tencia ti sua 

parcialidade 

; 

depois 

de 

instantes reclamações,

cedeu. 

No 

recebimento 

das cédulas' 

houve constantemente

questões 

sobre a identidade dos votantes.

O Sn Nebias:—Essas 

actas 

não 

podem 

resistir 

a uma

discussão imparcial.

(lia 

vários 

apartes.)

O Sr. 

Crcz Machado : 

— 

Se os nobres 

deputados 

conti-

nuarem a 

interromper-me, 

não 

poderei 

dar a razão dos

meus 

escrupulos, o 

que 

é indispensável 

não 

só 

para 

satisfa-

zer ao nobre 

deputado 

que 

me interpellou, como 

á camara,

e assim 

conhecer-se 

o motivo 

por que 

não 

pude 

ter uma opi-

nião definitiva.

O 

Sr. Torias 

de Aguiar :— 

O melhor era 

que 

a com-

ínissfio 

esperasse até o fim da sessão.

O Sr. 

Cruz M ych 

vdo 

; 

— 

O 

aparte 

de 

V. Ex. 

é muito in-

justo 

; 

em regra 

a commissão 

só deve 

dar 

parecer 

em vista

do diploma.

O Sr. 

Torias de Aguiar 

: 

— 

Nego 

que 

a 

camara tenha

esse arbitrio.

O Sr 

Criz Macii 

u>o 

: 

— 

Se 

o deputado desse districto

tivesse 

vindo, ou 

apresentado o seu 

diploma 

e 

a camara 

não

lhe tivesse 

dado assento, então haveria fundamento 

para

queixa; 

mas 

desde 

que 

nem ao menos enviou o seu^iploma,

não ha 

razão 

para 

se censurar a 

commissão.

O 

Sr. 

S<lvi:ira'Loiio 

: 

— 

O 

districto 

tem o 

direito 

de 

se

queixar.

O 

Sr. Cruz Machudo 

: 

—Do 

eleito 

que 

não 

mandou 

o

seu 

diploma.

O Sr. Pacheco : 

— 

Na discussão 

lia 

de se 

ver 

isto.

O Sr. 

Cruz Machado 

: 

— 

Peço aos nobres deputados 

que

me 

deixem 

continuar.

O 

presidente 

da 

mesa, depois de muitas reclamações, 

con-

sentio 

que 

o 

secretario tomasse 

os 

nomes dos 

que 

deixárão

de 

comparecer 

na 

primeira 

chamada.

A urna consistia 

em uma caixa.

O 

Sr. 

Pacheco : 

— 

Jú, é a 

diseujrfo ?

,0 Sr. Cruz 

Machado : 

— 

Estou expondo 

os 

motivos dos

meus escrupulos, a razão 

por que 

não assignei 

o 

parecer.

Pelo 

que 

vejo 

estas minhas 

explicações 

estão 

incommodando

os 

nobres deputados.

O 

Sr. 

PAcni:co 

: 

— 

Queremos 

a discussão.

O 

Sr. Nebias : 

— 

E chamão a 

isso 

papel 

anonymo 

]

ÒSr. 

Torias de Aguiar : 

— 

O 

nobre 

deputado 

foi 

quem

lhe 

deu 

esse nome.

O Sr. Cruz 

Machado : 

—O 

que 

eu 

disse foi 

que 

havia 

um

memorial anonjmo expondo 

fraudes 

praticadas 

nessa 

elei-
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ção. Esse memorial combinado com as actas merece serio

exame.
Como dizia, a urna era uma simples caixa, que tinha

uma fresta, por onde se introduzião as cédulas. Um dos

mesarios apresentou um coffre com três chaves requerendo

ao presidente da mesa que nclle encerrasse a tal caixa. O

presidente oppôz-se a isso. porque opcofFra não fora mandado

pela camara municipal, c porque, se a caixa de 1 resta fossô

flelle fechada, haverião 6 chaves em vez de 3, como ordena

alei. A urna foi guardada grudando-se um itepcl sobre a

fresta : consta que não era bem feita, c tinha mesmo mais

de uma fresta. (flúo.)E tanto que no2°dia o juiz de direito...

O Sn. Pacheco :—Se ha de estar com essas cousas, melhor

éassignar vencido o parecer.

O Sr. Cnuz Machado—.... aconselhou que essa urna

fosse envolta com cadarço e lacrada. Assim se fez.

Oução agora os nobres deputados o que se praticou na 3Ü

chamada. A lista dos que não comparecerão feita pelo se-

cretario continha 398 nomes de votantes, o juiz de pàz do-

clarou e fez escrever na acta que faltárão sómente 294, e na

acta estão mencionados apenas 238 ; ha grande diífercnça

entre estes tres números, a differença entre o primeiroco
ultimo é menor do que a que se dá entre a votação do pri-
meiro eleitoj.*, e a do ultimo dos supplentes.

O Sr. Pereira Pinto : —Está discutindo o parecer.

O Sr. Cruz Machado Desde que, descontada essadiffe-

rença, o 32" supplente pôde tornar-se mais votado do que o

lo eleitor, cumpre verificar bem a ausência de fraudes.

Depois de apresentado o parecer, sei que vierão documen-

tos Acerca desta eleição. Ainda não os li.

Julgo ter satisfeito a interpellação do nobre deputado

pelo 2" districto de S. Paulo.

Vozes : — Votos ! votos !

O Sr. Nebias (para uma explicnyão) : — Tenho necesei-

dade de dar uma explicação a respeito do facto que se pas-

bou comigo.
Como o nobre deputado que mandou esse outro adiamento

notou que, havendo documentos, fossem guardados por tan-

to tempo sem ser apresentados A commissão, vou restabe-

lecer a verdade.
Na semana antepassada os nobres membros da commis-

são de poderes os Srs. Pacheco, Texeira Júnior, e Cruz

Machado me perguntárão se tínhamos em nosso poder do-

cumentos relativos a essa eleição» Eu declarei-lhes que o

meu nobre collcga e amigo o Sr. Barbosa da Cunha tinha

documentos que tocão a essa matéria ; mas que achando-se

doente, razão porque tinha deixado de comparecer, eu os

obteria para apresentar A commis3ão. Entendi-me com esso

nobre deputado, e elle deu-me os papeis que tinha a res-

peito da eleição de GuaratinguctA « Pindamonhangaba.

Na terça-feira da semana passada eu trazia esses documen-

tos, e os mostrei a V. Ex. e aos nobres membros da com-

missão...

O Sa. Pacheco : — Eu pedi-os a V. Ex., o me disso que

não os tinha.

O Sr. Nebias : — V. Ex. nãoouvio o principio.
Dizia que na terça-feira da semana passada eu trazia esses

documentos que mostrei a V. Ex. e aos Srs. Cruz Machado

c Teixeira Júnior; mostrei-os também ao Sr. presidente e a

alguns outros membros da mesa.
Mas justamente nesse dia a commissão deu o seu parecer

sem esperar as informações que tinhão solicitado do go-
verno.

O Sr.- Pacheco : — Queria que deixasse para as calcudas

gregas 7 Em tres mezes porque não se mandou imprimir

esses documentos.

O Sr. Nebiís : —Não me quor ouvir? Não estou antici-

pando adiscu3são.

O Sr. Pacheco : — Pergunto porque não mandárão im-

primir esses documentos, tendo-os em seu poder lia tres

mezes ?

O Sr. Nebias s— Porque vindo íi casa podião ser atten-

didos pela commissão e pela camara.

O Sn. Pacheco: — Mas estamos no 3o mez de sessão;

havíamos de acaba-lo sem ter uma decisão?

O Sr, Nebias : — A quem faz esta iacrepação, a mim e

a meus collégas? Polo quo diz o nobre deputado, não se deve
estudar as matérias que se tem do discutir nesta camara.

Eu por ora não discuto: explico os factos como se pas-
sArão.

Quando eu trazia os documentos, apresentou-se o parecer
da commissão antes de serem remettidos e presentes os do-
cumentos solicitados,do governo.

O Sr. Pacheco : — Documentos quo para nada prestão,
e justificações sem citação da parte.

O Sr. Nerias :—Então disso ou ao nobre deputado: c sinto

quo se apresentasse o parecor antes do so tomar conheci-
uiento dos documentos. »

(Ha alguns apartei,)

O Sr. Presidente Attcnção !

O Sr. Nebias ¦¦—Tinhamos esses documentos em nosso

poder e pietendiamos apresenta-los em tempo ú casa para
serem suomettidos á apreciação da commissão. Para assim

praticar esperavamos que fossem presentes A camara as in-
formações por tres vezes solicitadas do governo. Mas offefre-
condo a commissão da improviso o seu parecer, não teremos
tempo de satisfazé-la...

O Sr. Pacheco: —E' um facto sem exemplo,

(lia outros apartes.)

O Sn. Nkdias:—Para isto eu estava sempre attento ã lei-
tura do expediente, para ver se aquellas informações erão
remettidas pelo governo, informações tão esseneiaes quo
desde as sessões preparatórias a commissão de poderes as
reclamou.

O Sr. Pacheco :—Foi mais pa<a satisfazer aos escrúpulos
dos nobres deputados do quo por outro motivo.

O Sr. Tomas de Aguiar : — Esperoa-se tanto tempo por
causa de um papel anonymo.

O Sn. Nebias :—Se houve demora, de qnem <5 n culpa?
Devo recahir sobre o Sr. Pacheco, o qual devia se mostrar
mais activo.

O Sr. Pacheco:—Eu estou em minoria.

O Sr. Nebias : —Não mostra que está cm minoria, pois
qus com o seu nobre c dlega apresentou o parecer. Quem
está em minoria 6 o Sr. Cruz Machado.

O Sr. Cruz Machado: — Não estou cm maioria nem cm
minoria: não tenho um juizo definitivo.

O Sr. Nebias : —Não 
quero antioiphr a discussão do pa-

recer. Aqui estão os documentos e as informações que hon-
tem vierão do governo, que pr>dem o devem ser examinados
pela ^commissão.

O Sr. Pacheco : — Se quer, mando imprimir os eoug do-
cumento» de um dia pura outro, o depois so diacutirAõ.

O Sn. Nebias: — Havemos ter occasião daoslereana-
lysar. Estamos promptos a entrar desde jA nadiecussão ;
mas devemos approvar o adiamento alim de que a commissão
A vista deites formulo um parecer bem fundamentado. O
nobre deputado ó uproprioque consente neste accordo, por

ue propôz que os documentos liquem sobre » mesa por
ous dias. Em ve^de íicarem sobre a<mesa é melhor envia-

los A commissão, que reconsiderando a matéria p6de nesse
espaço de tompo dar-no» a sua opinião.

Não queremos protellar a discussão; desejamosVimente

que a matéria seja convenientemente delueidada Na dis-
cussão quo depois do novo parecer da commissão se instau-
rar ou provarei exuberantemente com a própria neta que
nunca veio Acamaru dos Srs. deputados uma eleição seme-
lhar.te.

O Sn. CaurXo : — Então vamos discutir desde já.
O Sr. Nebias : —- Estou prompto ; mas o debato sem mais

opportuno depois do exame dos documeutos quo existem, e
que o nobre deputado quer que íiquem sobro u mesa, com
esses outros enviados lioutem 

pelo governo.
Tenho-me explicado. A camara decidirá como entender.

Julgu-se a matéria discutida, e posta a votos ó approva-
do o requerimento do Sr. Paes Barreto, considerando-se

prejudicado o adiamento do Sr. Pacheco.

A requeiimento do Sr. Paes Barreto approva-se urgência
ara so ler a redacção das emendas A proposta de fixação
as forças de terra, a qual é approvada sem debate.§
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SEG JNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

ESTRADA DE 1 ERRO DE D. PEDRO II.

Continúa a2u discussão do art. Io do projecto n. 37 deste
anno, com a emenda approvada, sobre garantia de um
emprestimo á companhia de estrada de ferro de D.
Pedro II.

Está presente o Sr. ministro da fazenda.

O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Sérgio de
Macedo.

O Sr. Seik.io di: Macedo:— Sr. presidente, o modo por
que foi encerrada al« discussão deste projecto, parece, para
mim ao menos, ter tido por lim evitar que eu falia sse na-

uella occasião. Assim, as commissões reunidas de fazen-
a e de comniereio, industria e artes têm estado até hoje

expostas a censuras, e só agora é que a sua defesa pòde-se
fazer ouvir.

1'arece que houve receio de que eu fallasse naquella occa-
sião, porque se suppôz que só o poderia fazer com azedume;
ededuzo este receio do facto de ter um Sr. ministrada co-
rôa tomado immediatamente a palavra, e depois delle fttllar
outro Sr. ministro, e logo pedir -se o encerramento da dis-
cussão.

Eu cedi á impaciência e ao desejo da camara, e me guar-
dei para a 2a discussão.

Ha já algum tempo a directoria da companhia da estra-
da de ferro de D. Pedro II dirigio um officio ao governo im -

perial, em que pedia o seguinte : « que o governo imperial
approve a seguinte autorisação que ella pretende solicitar
dos accionistas da mesma companhia :

< Esgotado o capital de 12 mil contos emittido na fór-
ma do art. 7" dos estatutos, a directoria emittirá outro de
igual impo-tancia, deduzido do total mencionado no art. 8o;

para esta segunda emissão, se o julgar mais convenien-
ta, em lugar de noções distribuirá apólices ou obrigações
de empréstimo garantidas pelo Estado; estipulada esta ga-
rantia em termos taes que autoiise a emissão no Rio de Ja-
neiro, ou em quaesquer praças estrangeiras com todas as
vantagens inherentes ao credito do governo imperial. >

Esta pretenção da directoria fui submettida ás secções de
fazenda e do império do conselho de estado.

Logo que se soube que essas secções aconselhavão que se
annuisse ao pedido, declarando porém que dependia de acto
legislativo, tratou-se de apresentar nesta casa um projecto
de lei, que foi assignudo' por 35 Sis. deputados, e se vê que
eu sou o ultimo dos assignados.

As idéas desse projecto eruo inteiramente conformes com
as minhas, e foi por isso que o nobre deputado pela pro-vinciadoRio de Janeiro, c meu particular amigo, teve a bon-
dade de procurar a ininhli assignatura estando eu doente de
cama.

O Sr. Teixeira Júnior Era meu dever.

O Sr., Sérgio i»e Macero :—Obrigado.

Quando este projecto foi assignado e apresentado na casa,
nãj erão ainda conhecidos os termos do parecer das secções
do cousílho de estado; esses termo3 só forão publicados no
Jornal do Commercio de 7 de Junho, durante que o piojecto
é datado de 26 de Maio.

_A publicação do parecer das sessões do conselho de estado
pôz em risco, a meu ver, a passagem do projecto nesta ca-
mara. Esse parecer ó assignado pelos Exms. Srs. visconde
de Itaborahy, marquez de Abrantes, marque/, de Monte-
Alegre, visconde de Sapucahy, e visconde de Abaeté. Um
documento autorisado com nomes taes não pôde ser men-
cionado por mim, pelo menos, se não com respeito, e creio
que assim o será também pela maioria ou pela totalidade
dos membros desta camara. [Apoiados.)

O projecto dos 3-5 Srs. deputados, e outro sobre matéria
lentica concebido^ em outros termos e apresentado pelo Sr.

barão de Maua forao remettidos ás commissões reunidas de
fazenda e de commercio e artes. Estas deliberárão fazer de
ambos um só, e me incumbirão deste trabalho.

O modo por que encarei a matéria foi muito agradavel a
todos os membros das commissões ; cada questão foi exami-
i^ada por todas as suas face3, e o mais perfeito accordo
íeinou sempre entre nós, íigozijando-nos com aidéade ter-
mos resolvido um problema de alguma difíiculdaie.

Redigido e approvado o projecto, e o relatorio que o devia
preceder, foião tiradas duas cópias, uma foi entregue ao Sr.
ministro do império, e outra ao Sr. ministro da f tzerida. 

' 
I

¦ A impressão que este trabalho produzio no animo destes
illustres cidadãos foi agradavel ; o meu antigo amigo o Sr.

I 
ministro da fazenda teve mesmo a bondade de fazer-me fe-

. licitações que lhe dictou a íua boa amizade. O desejo de
todos nós era obter o que a companhia da estrada de ferro
pedia.

i Apresentado o projecto nesta sala, foi bem recebido pelas
I pessoas que estavão dispostas anão admittir a iuéa (apoia-

j 
doa); elle, porém, foi mal recebido, e até posso dizer, foi re-

| cebido na ponta das baionetas pelas pessoas que es posa vão

I 
aquelles interesses que o trabalho das commi&bões tinha de

i promover ! Eu sinto dizer que se a minha assignatura não

| 
se achasse neste trabalho, talvez não tivesse elle encontra-

í do tanta severidade, (Não. apoiados.)

O Sr. F. Octaviakno : — Porque?

O Sr. J i im.iii i Júnior : — Pela minha parte declaro queera mais um titulo de merecer a minha sympathia.

_0 Sr. Sérgio de Macedo : —Agradeço muito a explica-
çao que dao os nobres deputados ; mas eu me refiro a cou-
sas em que é melhor não fallar. Direi mesmo, não alludo a
nenhum dos nobres deputados que impugnárão o projecto ;
mas ha prevenções, e abster-me-hei de entrar n^sta matéria»
posto que me sentisse com forças para tocar em brazas sem
me queimar, nem produzir incêndio, porque me julgo re-
vestido do sangue frio e da resignação necessaria para
obrar assim.

O Sr. Dantas : — Todos lhe fazem a devida justiça.
(Apoiados.)

O Sr. Sérgio^ de Macedo :—Devo também declarar quenão é a 
Reputação da Bahia que eu attribuo hostilidade,

prevenção ou amargor. Aquillo a que me refiro anda fóra
desta casa.

Vejamos como a questão foi encarada pelo conselho de
estado: « Suppondo mesmo que esta linha não custe mais
dos 38,000:00015, cujo juro foi garantido nos termos do § 6°
do art. 18 do contrasto celebrado para n construcção delia,
terá o governo imperial de^ responsabilisar-se por um em-
prestimo de 26,000:000$, peiorando assim a posição em quese acha na praça^ de Londres, e que tem necessidade de
manter para realisar com a maior vantagem possível as
operações de credito, a que necessariamente ha de soccor-
rei-se para pagar os empréstimos de 1824,1829 e 1843, quese vencem proximameçte. > Eis-ahi a primeira difficuldade.

« As despezas provenientes do movimento e do empate do
produeto dos empréstimos, e as despezas annuaeâ com opa-
gamen^o do juro e amortização dos mesmos empréstimos,
serão deduzidas da quota correspondente aos accionistas; e
SC estas sommas fõrem superiores ao juro garantido pelocontracto, terão elles de sofFrer uma roducção com que não
contavao quando tomarão as acções de que são possuído-res. » Segunda (dilíiculdade.

« No já citado contracto estipulou-se que a garantia do
juro de 7 % só terá lugar por espaço de trinta e tres anuos,
contados da data de sua assignatura ; e como os encargos do
empréstimo que agora se realisar o do que se houvesse de
fazer para coustrtífcção da ultima parte da estrada continua-
rião muito além do dito praso, suppondo que a amortização
não seja, como não poderá ser, superior a 1 %, seo-ue-se que
passados os trinta e tres annos.... > Terceira difficuldade'

A estas difficuldades se ajunta uma outra não menciona-
da pelas secçõss do conselho de estado, e é que, segundo o
contracto, lia casos em que a companhia perde o seu privi-legioj por conseguinte fica o governo exonerado da garan-tia d<? juro que lhe prestou. Se o governo garantio um em-
prestimo^ verificado esse facto da exoneração do seu dever
de garantir o dividendo h companhia, íica todavia obrigado
a pagar o juro e amortização do emprestirao que elle ga-
rantio,porque esse contracto í separado do outro. (Apoiados.)

Estes inconvenientes e difficuldades mostravão que não
se tratava de uma simples formalidade : garantio o divide&m
do, garanta o juro do emprestimo ; não havia 11a realidade
encargos novos c riscos novos. (Apoiados.)

Agora vejamos como se exprimem as secções do conse-
lho de estado para estabelecerem que se pôde, apezar de tudo
isto, conceder a garantia ao emprestimo. Esse favor é enca-
rado assim: — Dos males o menor. — « Não obstante as con-
siderações que ficão expostas.... entendem as secções quecumpre não desistir do empenho de proseguir ços trabalhos
da estrada de D. Pedro II. Seria tamanho o dérnr que dahi
nos proviria; tão grandes os embaraços que esse testemunho

:i
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de nossa fraqueza e impotência poria á colonisaçuo; tal o des-

alento que incutiria no animo das populações a quem essa es-

trada tem de servir; e finalmente, tão sensível perda dagran-

de somma de capitaes já lixados nella, que as secções não he-

sitão em escolher entre dou* miles o que lhes parece de menoi

alcance e importancia. »

Ainda apparece outra dificuldade que apresentao as see-

f~es do conselho de estado :

«O governo injperial poderá minorar os mcbnvenuntu da

msdida proposta pela directoria, já esforçando-se paia que

ella não se faça extensiva a outras companhias emquanto,

ao menos, não se concluir a estrada de D. Pedro II, e já em-

pregando os meios que tem á sua disposição para evitar auo

a emissão de novas acções aggiave a pressão exercida sobre

nosso mercado monetário, pelo excessivo numero das já

existentes, e o prepare assim para poder absorver as que

deverem ser distribuídas quando se esgotarem os recursos

do emprestimo que agora se tiver de contraliir. »

Os ônus, os riscos, os inconvenientes para o thesouro que

as secções do conselho de estado muito acertadamente enu-

merão devião trazer a esta medida a opposiçao de muitos

membros desta camara e io senado. Alguns me declararão

que vota vão contra ella....

O Sn. Fiusa Apoiado, eu assim estava disposto.

O Sn. Mendes o* Cunha Também eu.

O Sr. Sérgio de Macedo .... as ultimas considerações

que acabo de ler devião trazer á medida a repugnaneia de

fraecões muito consideráveis e respeitáveis da representação

nacional. As commissões attendêrão a isso e procuráruo

conciliar os interesses de todos sem quebra dos io thesouro

^Entretanto'só 
porque 

no seu parecer fallárão em alliviar

os encargos do thesouro, ou ao menos não aggravar esses

encareos, em não dar lucros aos acciomstaa alem do que

está promettido, 
foi esse parecer, como já disse, recebido na

ponta das baionetas.

O Sr. Dantas:— Foi só por mera discussão.

O Sr Sérgio de Macedo : — O trabalho das commissões

norém tinha chegado ao ponto de satisfazer a todos os q.ue

antes impugnavão a medida e apresentavao essas mesmas

obiecções, e concluía assim -

€ Em conclusão as commissões nao se limitao a aconse-

lliar a medida que propoem como um auxilio <jene< oso pres-

lado a empresas conhecidamente u/eis; mas dados os con-

tractos existentes, e as circumstancias actuaes, ellas acon-

selhão a medida como de alto interesse publico e para todas

* 
Isto é, para as companhias e para o thesouro.

De maneira que aquillo que era considerado como um

novo ônus para o thesouro, mas que podia ser escolhido por

ser dos males o menor, as commissões conseguirão apre-

sentar de modo que vinlia a ser uma vantagem para o the-

souro, sem privar os accionistas de nenhuma das vantagens

que lhes forão promettidas.

(Entra na sala o Sr. ministro da fazenda.)

Entretanto eu já disse que este trabalho foi submetido

ao governo imperial, isto é, úquelles membros do gabinete

por cujas repartições estas questões sc tratão, e que elles

tinhão entrado inteiramente nas nossas vistas, e até felici-

tado a maneira por que tinhamo» resolvido uma questão tão

importante.
As commissões conseguirão persuadir isto que « o gover-

no não corr erá, risco algum que deva recahii exclusivamen-

te sobre a companhia, porque esta já possne capital sufli-

ciente e propriedade seguramente oollocada, que responda

por esses riscos. Quanto aos ônus, de certo que com esta

operação, e pelo modo em que é proposta a sua autorisaçtio,

nenhum augmento apparece, pois não ha possibilidade de

<*arantir o governo mais do que os 7% que já garantiode

dividendos aos accionistas. Pelo contrario ha diminuição

certa de encargos nos ajustes r/ue o governo pôde fazer com a

«irnpanhia para a concessão deste favor. >

As commissões, por conseguinte, separárao esta objec-

cão - a companhia tem riscos seus, pôde incorrer na perda

do privilegio ; se o governo tem garantido o emprestimo,

entra também nestes riscos; as commissões respondem : —

não, se a companhia perdeu esse privilegio, sc o governo
ficou obrigado afazer este mesmo favor a respeito doem-

prestimo por causa de seu contracto com os emprestadores,

iU.lO III.

o governo tem sempre uma garantia na propriedade da es-
trada.

Estão dissipadas por eete modo, ou ao menos diminuídas,
duvidas muito fundadas, porque, repito, as pessoas aqui
assignadaa são muito illustradas, são distinetos homens de
estado, e por certo suas opiniões merecem e devem mçrecer
muito peso.

« Nao temôrão as commissões que desta operação possa
vir damno ao credito do Brazil nos mercados europèos. A
emissão de apólices de divida do governo, ou garantida pelo
governo, e a emissão de acções de companhias com juro ga-
rantido pelo governo, terão uma influencia igual pelo que
toca á relação entre a offerta e a procura de meios de cm-

pregar capitacs debaixo da responsabilidade do governo do
Brazil. »

Está claro que qu«ndo se pedir na praça de Londres dez
milhões esterlinas para o Brazil, embora parto seja empres-

timo do governo, e parte seja de empresas que o governo

garante, são dez milhões esterlinos que se pedem, a questão
fica 110 mesmo caso. O mesmo acontecerá pelo que toca 4
remessa de lundos, e a este respeito dizem as commissões :

« O mesmo acontecerá pelo que toca á necessidade de en-

viar semestralmente fundos para o pagamento de dividendos

de acções, ou de apólices, ou obrigações de empréstimos. »

Uma vez que ha fundos a transportar á Inglaterra, em-
hora seja para pagar isto ou pagar aquillo, é sempre a m«s-
ma operação de cambio.

Mas o risco que expõem as secções do conselho de estado

não está nas quantias Bómente, mas no modo de fazer os con-
tractos, deveriticar as operações; na impressão produzida
nas praças pelo facto do estar contrahindo novos empresti-
mos também ha risco, ha inconveniente. O parecer das
commissões ainda attendeu a esta difliculdade e ponderou o
seguinte:

« As commissões contão que esta augusta camara as
acompanhará na esperança de que o governo usará daautori-
sação que se propõe dar-lhe com tanta poricia e tantas cautelas
a favor do thesouro, que sirvãopara dar aos capitalistas europèos
uma confiança cada vez maior nos nossos recursos. Ninguém
empresta com facilidade seu dinheiro aos que tüm a repu-
tação de dissipadores. >

Se a companhia ficar entregue a si, sem a garantia directa
do governo ao emprestimo, irt levantar o dinheiro por meio
de contractos desvantajosos, pagando juros elevado», e assim
fazendo mais mal ao credito do Brazil do que se o governo
tiver o cuidado de dirigir ou tomar a si a operação. Isto me

parece claro. (Apoiados.)
Todas as vezes que ha augmento de uma mercadoria, ha

baixa nella ; todas as vezes que ha meios de empregar ca-

pitai com credito do governo, <5 natural que suba o preço
por que se duo esses capitaes. Ninguém empresta com faci-
lidado o seu dinheiro aos que tem oconceito de dissipadores,
e eu creio que todos me acompanharáõ na esperança de que
o governo procederá de modo que não poderá nem por som-
bra ser considerado como dissipador. (Apoiados.)

Vamos sempre tianquillisar a consciência publica nesta

parte:
c Os emprestimos contrahidos para pagar dividendos de

outros emprestimos, para encher deficits que se reproduzem,
ou para empresas ruinosas, como uma guerra, fazem baixar
o credito dos paizes que os contrahem. Os emprestimos

porém quo um paiz prospero levanta para crear novos valo-
res, novos elementos de renda, para fins produetivos, sorvem
ao contrario para melhor firmar o seu credito. >

Felizmente, longe de déficit, nossos orçamentos e as con-
tas de nossos exercícios apresentão saldo crescente, e nossos
credores podem ver quo nos melhoramentos 

que empre-
hendemos estamos preparando valores que servirôõ a ga-
rantir seus créditos sobre nós com novos recursos que ganha
o paiz.

De maneira que quando se contrahir um emprestimo na
Inglaterra de dous ou tres milhões esterlinos, além dos que
já existem, e que esse emprestimo fôr conhecido pelos ca-

pitalistas e pelo publico que é para fins úteis, para erear
elementos de riqueza oom que se pague, não só este novo
empréstimo, mas os passados, ocredito, longede cahir, deve
subir. (Apoiados.)

Conseguimos tranquillisar a consciência publica, tran-

quillisar aquelles que não podem ver com indifFerença que
se esbangem os dinheiros do thesouro, ou que se fação ope-
rações que tendão a arruinar esse grande recurso do credito.

I" 'i» \07.:—Alii não ha esbanjamento nem por sofnbra.
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O Sr. Sérgio de Macedo :—Senhores, a estrada de ferro
do Riò de Janeiro, e todas as estradas já decretadas, é preciso
entendermos, não são a filha única do thesouro; o thesouro

tem mnita cousa a que applicar seus recursos, ha muita
necessidade a attender ; é pnciso marchai em todas estas
empresas com muito tento, com muito cuidado; o governo,
as camaras, o publico, estão inteiramente convencidos
disto...

O Sn. Dantas :—Sempre com confiança r.os recursos do

paiz.
O Sn. Sérgio de Macedo :—Os escrupulos das nobres see-

ções do conselho de estado devem grangear-llies a gratidão
âo publico, a gratidão de nós todos.

Demonstrado assim que não havia perigo para o thesouro
na operação que se propunha, 

• ainda' havia uma outra
consideração a attender. Dado um novo favor á estrada que
já está adiantada, era natural qiíe as provincias que já têm
direito a este beneficio, mas que ainda não conseguirão uma
tão grande parto delle como a do Rio do Janeiro, pergun-
tassem porque se fazem novos favores ao Rio de Janeiro sem

pensar nas outras 1 Era preciso por consequencia também
destruir este outro escrupulo.

A3 commissões pois tratiirão de resolver também esta se-

gunda parte, isto é, mostrar que não ha no Brazil filhos pre-
feridos e íillios desprezados. (Apoiados.) O governo e as
commissões como orgão da eamara pensão assim e quizerão
mostra-lo. O Sr. barão de Mauá tomou a iniciativa a este
respeito (não éa primeira vez que elle toma a iniciativa de
idéas nobres e generosas), e propôz um projecto que podia
até certo ponto satisfazer esta justa exigencia das'outras

provincias.
Esse projecto foi estudado. O systema dos emprestimos

deve suppôr que existe pessoa a quem se empresta, e que
essa pessoa seja a que na phrase commercial se diz solvavel,
offereça hypotheca, tenha alguma cousa em que se faça

penhor a, tenha bens emfim, porque segundo o provérbio
vulgar—Em honra não se faz penhora. — Embora hou-
vesse muita honra, muito patriotismo em todos,os que em-

prehendessem certas obras, mostiassem muiíb interesse

pela prosperidade do Brazil, emquanto não apresentavão pro-
priedade não havia base para segurança do emprestimo.

Por consequencia o systema dos emprestimos suppunha
operações que ainda não se realisárão em outras provincias,
entretanto o Sr. barão de Mauà (creio que não é contra o re-

gulamento citar os nomes dos membros da commissão), o
Sr. barão de MaUá nos fez sentir que bastava a perspectiva
de que o governo está prompto a vir em soccorro dessas em-

presas logo que ellas estiverem em condição de poderem ser
soccorridas; bastava isso para facilitar o levantar-se dinheiro

per meio de acções emittidas nos mercados estrangeiros.
Consignámos esta idéa, e a cila nos referimos no parecer
das commissões.

Isto porém não bastou aos meus nobres amigos e colle-

gas, da deputação da Bahia ; entenderão elles que era pre-
«iso alguma cousa mais....

Os Sus. Fiusa e Dantas : — Apoiado.

O Sr. Sérgio de Macedo . — Depois de apresentado o pa-
íecer da commissão, depois de ter passado em Ia discussão,
depois de se ter manifestado a guerra que se vio contra este

pobre trabalho....

O Sr. Dantas : — Esto digno trabalho.

O Sr. F. Octayiano : — Agora estou reconhecendo que o
trabalho tom alcance maior, isto é, responder ao conselho
de estado nos seus escrupulos.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Agradeço muito a V. Ex. a

j ustiça que me faz, e espero que me acostumará a ella. De-

pois de passar em lft discussão o projecto, entendêmos

que devíamos ouvir as reclamações da deputação da Ba-
hia, que nesta parte segue a mesma sorte da deS. Paulo, que
também é uma província cujas sympathias desejamos sem-

pre merecer, com cujos serviços sempre contamos, porque
ps seus interesses, como os de qualquer província, são inte-
resses do império. (Apoiados.)

Entendeu-se quo havia um terceiro expediente, um ex-

pediente também em que os interesses do thesouro não
corrião risco, um expediente que não é novo ; consiste em
associar-se o governo A empresa, correr com os riscos, ligar
sua sorte á sorte dos accionistas, mas sempre n'uma

proporção tal que os accionistas tenhfio interesse em que
*s obras sejão feitas com economia, com regularida de, com

presteza. E«te meio foi adoptado, e em tempo competente;
as commissões pretendem mandar A mesa um artigo additi-
vo consignando 'esta idéa, já aceita pelo governo.

Temos por consequencia tres systemas : dous, suppondo
emprestimos, outro suppondo a associação do goveruo á em-

presa, correndo o risco delia como accionista, como co-

proprietário, como interessado nella.
Uma das razões por quo foi tão mal recebido o parecer das

commissões foi porque se quiz enxergar nelle censura ao

que está feito, ou ao quo se está fazendo; mas bastárão os
apartes que partirão de todos os membros das commissões

para trauquillisarem a este respeito. Com effeito, quando
se dava uma demonstração tão grande do confiança 110 fu-
turo da empresa, quando com todas as cautelas aconselha-
vamos ao governo que embarcasse nella o seu credito,

parece que davamos a maior prova de que não tínhamos

que censurar o passado nem o estado actual. (Apoiados.)
O Sr. Augusto de Oliveira —Nem desconfiamos.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Pelo contrario, mostrava-
mos confiança. Nós porém não fomos chamados a examinar
nem o modo por que procede o directorio, nem o modo por
que a3 obras Eão executadas; ai" parte podia talvez ser
examinada por nós, nós não fomos incumbidos delia; a 2a
não nos compete, porque não somos engenheiros; parece-me
que o governo tem 110 contraoto os meios de tiscalisaf estas
cousas.

Disso-se também que o systema das commissões tirava
força á companhia, desacreditava a empresa. Estaobjecção
também está destruida ; as commissões derão como razão
da necessidade desta medida a razão dada pelo mesmo diiec-
torio, dada pelo conselho de estado, e que está na boca de to-
dos. Não ha capitão» no nosso paiz disponíveis neste mo-
mento para serem empregados nesta empresa, ao menos na
somma que é preciso.

Esta razão é admittida por todos, por consequencia não
tenho que discuti la; esta razão não suppue nem má ad-
ministração nem má execução de obras. Nada se pôde en-
xergar no parecer que seja dosairoso á companhia.

0 emprestimo suppõe credito, e só tem credito quem é co-
nhecido....

O Sr . Dant ts : — E paga bem.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Por pagar bom, e ter meios
de pagar." 

*

Enxergou-se porém uma offensa em dizerem as commis-
sões que não podem levantar fundos na Inglaterra compa-
nhias dirigidas aqui no paiz por Urazileiros....

O Sr. F. Octayiano : — Não foi ofiensa, foi um argu-
mento: tanto não é culpa da directoria que a piopria com-
missão reconhece que aqui não se pôde levantar capitaes

para uma empresa dirigida por Urazileiros.

O Sr. Sérgio de Macedo:—Insistio-se nisto; enxer-

gou-se idéa odiosa em dizerem as commisBões que uma com-

panliia dirigida aqui por Brazileiros não podia ter credito na
Europa. Creio que também já não existe escrupulo a esto
respeito (apoiados); ó claro que a companhia aqui, isto é, a
2,000 léguas de distancia dos capitalistas europêos, que lhe
têm de confiar seus capitaes, não pôde ser inspcccionadaim-
mediatamente por elles. Quando elles lá estão bem tranquil-
los, pôde a companhia estar aqui dissipando, estragando sua

propriedade, por imprudências, por calamidades e por ou-
tras razões. Por consequencia o credito de uma empresa aqui
sempre achará difficuldade em obter capitaes na Europa.

Mas dir-se-ha:« porque dizer-se dirigida por Brazileiros? »
Sim, _ senhores; se o directorio estivesse aqui, mas fosse
dirigido 

por 
um membro da casa Rotschild, por um parente

da casa Samuel, por umagento do barão de Goldsmid, epor
um procurador ou agente da casa Baring, etc., é claro que
essas casas de Londres estarião nos interesses da empresa,

que o seu apoio estava ganho a ella, e o credito dellas séria
o credito da empresa. Esses capitalistas reunidos podem le-
vantar de um momento para >outro não 12,000:0008, mas
talvez dez vezes esta somma. Por consequencia o estar lon-

ge a companhia é o motivo da difficuldade em obter qredi-
to ; e ser dirigida por Brazileiros é outro motivo.

Resta pois como recursos para se levantarem esses capi-

taes o credito do governo, credito precioso, credito clara-
mente comprado, porque no meio das nossas maiores diffi-
culdades fizemos esforços estraordinarios para cmnprir re-
ligiosamente os nossos empenhos ; nunca aconteceu que
um só dia fosse demorado o pagamento dos dividendos aos
nossos emprestimos em Londres. (Apoiados.)
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Dous meios lia de se servir do credito do governo ; o pn-
•meiro é declarar o governo simplesmente aos capitalistas

que garante o empréstimo. Neste caso o governo nao appa-

rece airectamente aos capitalistas com devedor direoto, mas

éomo abonador. Isto porém não satisfaz tanto ; mio Inspira

tanta confiança, nem offsreeetanta facilidade, porque dizer-

se a qualquer individuo particular, muitas ve,es n^homem

occupadissimo, muitas vezes uma mulher ™*™^m

ausente que quer empregar suas economias de um modo lu-

Crativo e seguro, que as empregue em obrigações de uma em-

presa de estrada de ferro que tem a garantia do governo do

Brazil, não satisfaz tanto como dizer-lhes—empregue em

apólices de divida do governo do Brazil; o governo do Brazil

paga os juros desta apólice directamente, e a boca do

coffre.
No primeiro caso lia realmente a mesma segurança para

os emprestadores, mas o negocio é um pouco complicado ;

o homem que não pôde dar toda a sua attençuo aestas ma-

teria» vê que se lhe falia de uma companhia particular que

administra a sua emprega com actividade. com zelo ou nao,

porque não sabe disto, mas que se ella nuo 
jiagar 

tem um

liador abonado; 6 claro que qualquer de nos com mais fa-

cilidade empresta ou entrega o seu dinheiro ao grande capi-

talista, do que ao pobre que tem por fiador este grande capi-

talista, porque pelo monos tem de ir primeiro sobre o

pobre, e só quando esgotar os recursos desse pobre é que ha

de ir sobre o capitalista...

O Sn. F. Octayia.no ; — O Estado é o fiador e principal

pagador.

O Sr. Sérgio de Macedo : — E' verdade, mas lia sempre

no aiiimo de quem não examina estas questões uma elite-

rença, não é a mesma cousa. Ora, essas^ differenças, por

pequenas que sejão, tem grande influencia •, nas cotações

aos fundos eu apresento ura exemplo : nós tivemos por mui-

to tempo na praça de Londres apólices nossas, de difleren-

tes empréstimos ; erão tao boas umas com as outras, en-

tretanto cada uma tinha sua cotação differente, de modo

que havia differença de 3 e 4 % entre o emprestimo do

1829 por exemplo, e o emprestimo de 1821, e iste só por-

que'havia differença de datas e do destino primai io só por

uma insignificante consideração; as pessoas inexperientes

deitaB matérias dizião: « esta não é tão boa como aque.la com a

qual já estamos Acostumados; o dividendo desta paga-se no

escriptorio tal, e o daquella em tal outro escriptcrio; » bas-

tava esta pequena differença para que as apólices de 18..9

tivessem um desfavor considerável no mercado.

Ora, se isto acontecia com apólices do mesmo governo, to-

das com a mesma fôrma, a mesma garantia, a mesma res-

ponsabilidade exactamente, tendo seguido sempre a mesma

sorte, o que não se dará quando apparecer uma innovaçao,

uma 3a pessoa, um intermediário entre o governo e o credor?

O systema pois, mais fácil, mais economico, mais vanta-

joso ao thesouro e á companhia, é e systema de levantar o

governo o emprestimo immediatamente por 6Í. Os encargos

São são maiores, os recursos são sempre os mesmos, o com-

promisso do governo é sempre o mesmo, entretanto o credor,

o portador da apólice fica mais satisfeito.

Um Sr. Deputado:—E obtem-se maior vantagem.

O Sr. Sérgio be Macedo: — Sim, obtem-se maior vanta-

gem porque ha mais concurrentes ; o governo nao coiüia a

outrem uma cousa que pôde exercer por si mesmo.-

O Sr. Dantas : — São caprichos de credores.

O Sr. Sérgio de Macedo :—Sãoelles attendive^s ou não?

O Sr. Dantas São.

O Sr. Seiu.io deMadedo : —Logo, não são caprichos que

que se desprezem. Eu salto muitos topicos a respeito dos

quaes tinha tomado notas, porque não quero prolongar muito

esta discussão, porque creio que muitas idéa3 já, estão

abandonadas....

O Sr. Dantas e outros Srs. deputados : — Apoiado; creio

que ha um accordo geral.

O Sr. Augusto de Oliveira : — Ahi está a conciliação,

O Sr. Dastas ; — E' verdade ; ha nisto uma verdadeira

conciliação.

O Sr. Sérgio de Macedo : — O nobre deputado pel pro-
vincia do Rio de Janeiro apresenta como contraria à razão,

contraria á dignidade da camara, como exhorbitante, a pr#-

tenção das commissões, de que o thesouro tirará pr 'Veit*

do favor que se faz á companhia; pretende que <S favor já.
concedido quu o governo quer cercear....

O Sr. Teixeira Júnior:—Sem as emendas; com r.S
emendas está tudo 6anado.

O Sr. Sercio de Macedo :—Não me refiro a itto, refiro-me
á pretenção, que não abandono, que hei de sustentar, isto é,

que desapparecendo o capital emprestado por meio da
amortização do emprestimo desapparecem os encargos a
respeito dessa capital...

O Sr. Teixeira Jumor :—Neste ponto divirjo de V. Ex.,
é verdade.

O Sr. Sercio de Macedo E parece-me ser esta a única
matéria para a discussão...

O Sr. Teixeira Júnior.:'— Se permitte, farei uma breve
observação.

O Sr. Sérgio de Macedo:—Com muito prazer.

O Sr. Teixeira Júnior :—Dada a hypothese de concorre-

rem os accionistas para a amortização do emprestimo, en-

tendo ser injustiça que amortizado elle se cassem os favores

já concedidos.

O Sr. Sercio de Macedo:—Não pretendo isso. O the-
souro garante o juro de 7 % sobre o capital que os accionis-
tas realmente despenderem ; o nobre deputado quer que elle
conte juros de quantias que os accionistas não despeiide'rHo,

E' contra esta idéa que me levanto; não se trata de pagar
o emprestimo • 

por meio da venda de acções, com a qual sq
levante o capital para pagar os emprestadores, trata-se de

paga-lo com o produeto do mesmo empréstimo....

O Sr. Teixrira Jumor : — Com o produeto da renda da
estrada.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Isto é da parto da estrada

que ee faz com o emprestimo....

O Sr. Sampaio VÍamiu: —E isto muda um pouco a

questão.

O Sr. Sercio de Macedo : — A idéa não é tão simples; 0

governo levanta o capital; garante 7 % sobre este capital;
as obras que com elle se fazem rendem ou não rendem para
pagar o juro e amortizar o emprestimo. Se rendem, muito
bem para todos; mas o quo rendem o que é? ó aquilloque
se obteve com o eredito do governo e não com o credito da
companhia. Se não rendem, quem prefaz a aomma necessa-
ria? E' a companhia, que tira dos outros seus rendimentos;
é a companhia, que se priva dos 7 % que tiolia sobre a outra

parto do capital, ou é o governo que vem prefazer o qua
falta?

Um Sr. Deputado : — E' o governo.

O Sr. Teixeira Jumor : — Do maneira que quem corre o
risco da perda 6 o governo; a companhia não corre risco
nenhum de perda....

O Sr. Sampaio Vianna : — Lucra só.

O Sr. Teixeira de Macedo : — A companhia pois é que
apresenta a pretenção exhorbitante de ganhar com o risco
do governo..,.

O Sr. Teixeira Júnior : — A própria commissão não
adoptou a idéa?

O Sr Sérgio dkM «cedo : — Não senhor ; os meus colle-
gas adoptárão esta idéa. Se porém depois a abandonárão, eu
ficarei isolado, mas não a abandono, hei de combater por
ella.

O nobre deputado apresenta esta pretenção exhorbitante:
quanto menores forem os sacrifícios que fizrrem os accionis-
tas, tanto mais devera ganhar; isto é, se elles só derem me-
tade do capital, e o governo der o seu credito para so le-
vantar a outra metade ; correndo todos os riscos para o pa-
gamento dos juros e amortização des90 capital; a compa-
nhiadeve ganhar 14 o/0 em ]Ugar j07...,

O Sr. Teixeira Júnior : —Não, senhor.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Se o governo der dous ter-

çob, levantando 
por meio do seu credito dous terços do ca-

pitai, os accionistas viráõ a ter não 7 % só, porém 21%,.,.

O Sr. Teixeira Júnior : — Não é esta o meu pensamento;

O Sr. Sérgio de Macedo : — Se os accionistas não derem
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mais um real além do que têm já dado, e se fizer tudo o
mais por meio do credito do governo, os accionistas então

4everáÕ ter pouco mais ou menos 35 % do seu capital! Ora,
eta aqui uma preterição absurda, e porque as commissões se
oppoem a ella diz-se que querem mercadejar, querem rega-
tear o favor que se pede ao governo

O Sr. Teixeira Júnior: — A própria commissão/lisse no
seu parecer que o favor do tliesouro nessa hypotlieso seria
insignificante.

O Sr. Sérgio de Macfdo : — Não, senlior; attenda V. Ex.
Os accionistas que formão a companhia entenderão que tendo
seguros dividendos de 7 % do dinheiro que ião arriscar nesta
empresa, tinhão motivo sufiiciente para acoitarer* todos os
seus encargos. Se elles não empregarem nellatodo o capital

garantido (38,C00:000$) por custarem as obras menos, não
têm direito senão ao juro de 7 % sobre o que realmente empre

garem. Não podia entrar nos seus cálculos que, se viessem
a ser fracos, se pedissem auxilio ao governo para os dispm-
bar de despenderem todo o capital garantido (38,000:000!$), lhes

poderia vir dabi a vantagem de contarem juros não só
* daquille que despendérâo, mas daquillo que nüo puderõo dev

pender, e forão dispensados de despender por ac/o, auxilio,
ou favor do governo, correndo este riscos que elles não

1 correm.
Segundo a pretenção do nobre deputado, se os accionis-

tas não puderem dar senão metade do capital, e o resto se
obtiver por emprestimo contrahido com o credito do gover-
no, elles deveráõ gozar da garantia de juros não correspon-
dente ao capital que realmente dcsembolsárâo, mas corres-

pondente ao dobro desse capital, de sorte que esses accionis-
tas em lugar de terem 7 % irão ter 14 Porque gozaráõ elles
desta vantagem? Porque não fizerão tantos sacrifícios

quantos erão necessários que fizessem, porque não desem-
bolsárão tudo o que se obrigarão a desembolsar e tirárão do
credito do governo prestado quando ia-se realisando a hypo-
these de perderem o seu privilegio...

O Sr. Teixeira Jimiou : —Não tirão do credito, tirão da
renda de sua propriedade.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Não só tirão do credido do

governo, mas este só é que corre 03 riscos da operação. Se a
empresa não rende 7 °/o o thesouro paga o que falta paia os

juros e amortização; se rende mais de 7 °/0 e menos de 8 °/o

os accionistas gozão exclusivamente desse 1 °/o ; se rende
mais de 8 °/o repartem com o thesouro o excesso.

Veja-se onde vai dar este absurdo : se a companhia não
tivesse necessidade de pedir o favor do governo, se tivesse
sido obrigada a vender acções para deste modo ter dinheiro,
nunca teria maior j uro garantido do que 7 °/o; mas como se
achou em difliculdades, e por isso recorreu ao governo para
que levantasse esso capital, e para que tivesse meio de ex-
tmguir este capital, tem maior lucro ! desta maneira vale
mais não fazer todo o sacrifício do que fazê lo, vale mais dar
pouco dinheiro do que todo ! Ora, podia entramos celculos
de alguém dizer :—Nós tomamos esta empresa; se um dia
formos mais pobres, mais ganharemos....

Os Srs. Teixeira Júnior e Nf.rias : — Não.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Então YV. EEx. não ouvi-
rão o que eu disse....

O Sr. Nebias : — V. Ex. não considera que primeira-
mente se ha de tirar da renda da companhia o necessário

para fazer face ao emprestimo.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Não, V. Ex. está enga-
nado...

O Sn. Nerias : — Ao menos entendo assim.

O Sr. Teixeira Jvnior : — Se V. Ex. permitte-me uma
reflexão....

O Sr. Sérgio de Macedo : — Pois não.

O Sr. Teixeira Júnior •. — Pergunto : se a parte da es-
trada da lasecção que foi feita íi custa do capital sahido
dos accionistas der mais dç 7 %, der 15 %, a companhia terá
direito de ratear este dividendo, ou deduzirá delle tanto

quanto fôr preciso para pagar o emprestimo ?

O Sr. Sérgio de Macedo:—As obrigações são geraes,
são para toda a estrada....

O Sr. Teixeira Jumor : —Ha de reduzir por coniequen-
oia o dividindo relativo ás acções da Ia secçãe?

O Sr. Sérgio de Macedo: —Portanto esta hypotliesenão
è admissível.

O Sr. Teixeira Jlmior :—Como não <5 admissível ?

O Sr. Seroio de Macedo :—A companhia comprometteu-s®
n fazer a estrada; se sobrevierem obstáculos, se o governo
»ão a auxiliar, se a obra deixar de ser executada, a compa-
nhia perderá o seu privilegio.

O Sr. Nerias dá um aparte.

O Sr* Sérgio de Macedo : —Não ha divisão possível, a
obrigação da companhia é para executar toda a estrada, e
não a parte delia que lhe parecer mais rendosa ....

O Sr. Nerias : — Não quero divisão.

O Sr. Sérgio de Macedo : — A alternativa ó esta : ou a
companhia ha de fazer a estrada, ou ha de perder o seu pri-
vilegio.

(ha um apvrte.)

A questão é esta : se os accionistas derem só um torço do
capital^e os outros dous terços forem levantados por meio
do credito, o que não poderá obter por si só, mas por garan-
tia do governo, que correiá todo o risco, responsável como
será pela amortização e pelos juros, a companhia S0 3Ó der
um terço, terá o triplo do dividendo garantido !

Permitta-se-me tornar ainda á questão. Se hoje se apre-
sentassem capitalistas, brazileiros ou estrangeiros, não im-
portaquem, que tomassem em acções os 12,000:000& de que
a oompanhia precisa, a companhia aceitaria ou não ?

O Sr. Teixeira Jukior :— Sem duvida.

| 
O Sr. Sérgio de Macedo :— Qual seria o effeito dessa

aceitação? Serem 7 % para tudo. A companhia actual teria
por ventura direito para dizer : aeceito, mas se a primeira
secção der 15 %, e a segunda 3 %, nós guardaremos os 15 %
para nós?

I O Sr. Teixeira Jumor dá um aparte.

O Sr. Sérgio de Macedo:—Accionistas? De sorte que
sendo dinheiros de accionistas, que podem ser estrangeiros,
tirão á companhia actual essa eventualidade de elevar os
ganhos ao triplo. O dinheiro do credito do thesouro não
vale o mesmo.

De maneira que a possibilidade de achar os accionistas
que até aqui se procuravão, será uma calamidade para a com-
panhia, que com elles perderá a probabilidade de ganhar
maior juro garantido de que tem hoje; a infelicidade de não
poder levantar dinheiro pela emissão de acções vem a tor-
nar-se assim para ella uma contingência, e occasião de do-
brado ganho!

Supponha-se que o governo diz ã companhia : tomo os
12,000:000$ em acções....

O Sr. Teixeira JçNion: — Muito bem; fica nas condições

j 
de qualquer outro accionista.

! O Sr. Sérgio de Macedo : —.... a companhia dirá .
aceito?

í O Sr. Teixeira Júnior : — Sim, sonhor.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Haverá a distincção de 15
1 

para a Io, de 3 para a 2.»

O Sr. Teixeira Júnior : — Não, senhor.

O Sr. Serg:o de Macedo:—Adistincção é só naquello
caso.

O Sr. Teixeira Jij.iior : — E' só para mostrar desvanta-

i gem para os accionistas.

i (Ha outros apartes.)

O Sr. Sérgio de Macedo : — Não á esta a hypothese.

O Sr. Parahagu.í : — A palavra governo tem um prestigio
mágico.

O Sr. F. Octaviaüo dá um aparte.

O Sr. Sérgio de Macedo : — E' que ha encargos e riscos

novon.
Aporá pergunto de novo : se o governo disser, tomo acções

no valor de 12,000:000$, e quero ter uma parte na compa-

nhia ; não seria aceita a sua proposta ?

O Sr. Teixeira Jckior : — Seria accionista como OS

outros.
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O Sn. Perco de Macedo : — Se era lugar do governo do

Brazil fo3se outro qualquer?

O Sr. Teixeira Júnior :—Estava uo mesmo caso.

O Sr. Sf.ri.io de Macedo Bem ; está conhecido o pensa-

meuto da companhia. O governo ntio pôde dar a garantia de

juros, a amortização ao emprestimo senão debaixo da condi-

çõe* taes que não augmente os encargos do thesouro. Aug-

mento de encargos ha necessariamente no caço do empres-

timo....

Varias vozes Não ha augmento de encargos ; o governo

aó dará o que já prometteu, a garantia de 7 %.

O Sn. Sei»,10 de Macedo : — Ha os encargos ; os inconve-

uicntes, os ônus que muito bem enumerárão as secções do

conselho de estado, e o mais que ajuntei. Para que pois

não se augmentem os encargos do thesouro é necessário

que haja compensação. Se essa compensação não puder ser

a diminuição da garantia de juros, por nella não con-

oordar a companhia, então o governo só pôde dar a suaga-

rantia ao emprestimo, mediante o reconhecimento da sua

co-propriedade na empresa. (Aroiados.)
Creio que podemos dar esta matéria por discutida. (Apoia-

' 
lia porém uma distineção entre a companhia da estrada

de ferro de D. Pe<!ro II e as outras companhias cstrangei-

ras. As companhias estrangeiras ainda não podirao_ um

soecorro semelhante, excepto pelo órgão do Sr barão de

Mauá que creio até tem parte em uma deltas. Tortanto a

extensão deste favor ás outras companliias foi uma cautela,

como iá expliquei, para favorecer estas empresas, mostrar

que não são eugeitadas, e sim também filhas do império.

^As 
condições são differentea ; a estrada de forro do D.

Pedro II só tem a garantia do juro por 33 annos, e como o

emprestimo levará pouco mais ou menos esse tempo a

amortizar-se, a differença neste caso é pouco considerável.

Um emprestimo contraindo a 5 %, com 2 % de amorti-

zação (suppondo se que as apólices a resgatar siío sempre

compradas ao par, entretanto que muitas vezes se poderáõ

comprar abaixo do par, e nunca acima) extingue-se era 26

annos incompletos.
Ora, sendo a garantia por 33 annos, estando já decorridos

três, o ainda terá de decorrer mais um, porque nao ss pie-

cúsa do dinheiro todo a um tempo, vem a restar quatro

annos, ou um prazo menor. Portanto 'Sto o muito ínsijçm-

ficante para a estrada de ferro de D. Pedro II; restaráõ só

os outros encargo» que tem o contracto, os quaes são todos

a favor do publico.
Já não se trata do thesouro, trata-se do publico. Esses

encarcos são: estabelecer um comboi de metade do preço

uma vez por dia em favor das classes pobres quando os divi-

dendos excederem a 10 por cento, e reduzir as hirilas

quando excederem de 12. Não 3ei se so poderá entender que

isto é o mesmo que d<zer que nunca haja dividendo do mais

de 12 por cento, e quando houver, o excesso seja dado aos

pobres; não. senhor, o que ha é reducção de preços, e esta

muitas vezes traz augmento de renda.

Quando se estabelece uma companhia e sedi um mono-

polio, estipulão-se regras que sejão vantajosas; é por isbo

que mesmo na Inglaterra, aonde o governo não garante juros,
aonde não dá favores a nenhuma emprosa, e só lhes permitte
o direito de desapropriação, e outros que só o Estado pôde
conceder, ahi mesmo o governo, para não sujeitar o publico
á avidez dos emprehendedores, marca o termo dos dividen-

dos; não estou bem certo se é de 10 ou de 12 %.

O Sr. Teixeira Jiinior:—E' de 10; mas de quanto é ali o

juro legal?

O Sn. Seruo de Macedo :—Esta clausula foi estabelecida

8ómente para proveito do publico, e para proveito da agrir

cultura especialmente, pnrque o que nós temos em vista

com as estradas de ferro é dar meios de transportes segu-

ros, commodüS e baratos aos produetos da industria agri-

°0QÚer 
seja para reduzir, pela garantia, os dividcndoi na

proporção do capital realmente despendido pela companhia,

e não daquelle que appareceu e dosappareceu pelo credito e

risco do governo; quer seja para 
regular estas condições

que se estabelecerão em proveito do publico, não se dimi-

nue nada do que os acciouistas calculárão que iao ter, nem

no minimo dos lncros, nem nesse máximo que dájugar a

oertas reducções.

f Temos ainda a mesma questão para que se negue ao pu-

| blico o gozo desse favor que lhe garanto o contracto de di-

minuiçâodo preço, tanto para oa viajante3 pobres comoparaas

| mercadorias em certos casos. Recusando a companhia basear

o. calculo dos juxos sobre o facto de se ter reduzido o capi-

tal, estamos sempre no mesmo absurdo : quanto menos faz a

companhia mais ganha; fnça o thesouro o que fizer pela
companhia, nada ganhará o publico, nada ganhará o _tho-
souro, nada gunhará a agricultura, que só se teve em vistas

beneficiar I Isto repugna ao sentimento intimo da juí.tiça
S que está no coração de nós todos,

0 Sr. Teixeira Júnior : —Sendo assim é apura verdade.

O Sr. Serüio de Macedo ; — Eu creio quo não pôde ser

senão assim.

O Sr. Teixeira Junior : — Não apoiado.

0 Sr. Seucio de Macedo : — Está demonstrado,' poi«, que
o que convém, no caso da estrada de ferro de D. Pedro II, é

! que o governo te torne co*proprietario delia, levantando di-

I nheiro por meio do seu credito, que é um poderoso r»curso.

| Neste caso temos a base de 7, minimo. do dividendo para a

| companhia, e de 10 ou 12, máximo pura te fazerem íavores

ao publico; então não ha questão.
! Vamos agora ás estradas contractadas com companhias

estrangeiras que tem uma lonpi garantia de juros. Ares-

peito destas estradas, o primoiro systema de proceder s go-
verno a contractar comellas para 

levantar a parte do capital,

I que se pôde permittir que seja levantado por credito, e esti-

pular somente que quando fôr extineto esse capital por meio

j ua amortização, tíca nesta proporção diminuído o encargo em

I que está o governo pela garantia do juro, isto é, dispensando
' a companhia de despender essa parte do capital, nuo se cal-

cuia o capital integral, e sómente aquellc que tiver sido ro-

almente dispendido pela companhia.
Assim, no caso figurado basta, como se demonstra no pare-

cer daB commissões, que o juro seja de 4 2/3 % do capital
integral da empresa, para quo as companhias que sò deião
2/3 desse capital tenhão os seus 7 %.

Sendo posbivel que as companhias estrangeiras não ace:-
tem a co-propriedade, será <'ste ajuste vantajoso, porque a

j 
leducção dos juros garantidos nos '">0 annos que ainda re«ta-

! ráó a percorrer, parece me um allivio muito consideravrl
! aos encargos tomados pelo th«*souro.

Estabelelecido porém o principio que querem os nobres de-

putados, se a companhia recusar o segundo systema nt«
se lhe pôde oíFerecer o primeiro, parece-me que lia incon-

veniente nisto, e por conseguinte basta attender a esta rt-
zão para se não difficultar mais e;>ta idéa, e esta questão.

Segundo as ultimas cotações que vi do preço dosnosíol
fundos na praça de Londres, estavão o» 5 % al %acirt*
do par, depois de pag"S os dividendos, e os 4 % % creio qi:s
estavíío a 08. De maneira quo hoje já se pôde dizer nue n«o
se pôde contratar o emprestimo com o juro de 5 %, deve %er
4 /, ou 4 «/o.

Em regra não se podem negociar empréstimos ao pnr.
porque os negociadores têm sempre em vista esperar a $u-
bida do preço das apólices para ganharem essa differença.

Apólices nmortizaveis não podem muito subir acima do 
par.

Em tal caso diminue-se ante-, o juro para poder emittir as
apólices abaixo do par. Isto são questões que o governo terá
em conta.

Mas, ainda suppondo 4 V% de j uroe o empréstimo contrahido
' 

a 96 ou 97 °/o, ha commissões, ha a differença do capital nc-
! minai ao capital real. Estas addições tCm do sahir desèf»

2/t o/o quo ficão; e portanto podemos prever que os 7 %
bastem para uma amortização que se obtenha a alguns an-
nos abaixo de 30, istoé, 2t> a 28 annos.

Foi calculando com ostas bases que eu tinha estabelecido

que a garantia do juro não excedesse a esse tempo, ma*
representou-se que podia mudar a situação e essa cláusula,
dificultar a operação. Abandonei essa limitação o con-

cordei na emenda que os meus collegas tinhão rodigido.
E' preciso explicar uma circumstancia ; recusei no prin-

cipio dar a minha assignatura a estas emendas, não por-
que discordasse dellas, mas porque entendi que devião ser
apresentadas por outras pessoas, e as commissões adopta-
Ias ; entretanto desde que os meus collegas assignárão,
assignei também. (Apoiados.)

Eu tinha tomado apontamentos sobre outras quostões ;
ma» considero-as esgotadas. {Apoiados.)

Não tenho de estar repellindo censuras feitas ás commis-
»3es, que creio já abandonadas; creio que está reconhecido
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qua com este projecto, e a maneira por que encaramos a

questão, prestamos um serviço ao paiz (íjjjoúuíoj) ; que não
creamos difficuldades, antes pelo contrario chamamos a nós
as sympathias de todas as províncias (apoiados), e colloca-
mos a questão no terreno mais vantajoso para todos; se
fomos censurados, vê-se que foi por não termos sido en-
tendidos....

O Sr.. Dantas : —A'primeira vista; depois entende-
mo-n')s. • —

O Sr. Sf.rgio de Macf.do : — Não sei se mo resta ainda
alguma objecção a responder; creio que não, e por isso po-
rei termo a meu discurso dizendo que continúoaestar nas opi-
niões em que estava quando redigi o parecer; sustento cada
uma das idéas que estão consignadas tanto no relatorio,
como no projecto ofíerecido....

O Sn. Dí?<tas: — E as emendas?

O Sr. Sérgio de Macedo : — A emenda additiva que inte-
ressa o nobre deputado não pôde ser apresentada agora, por-
que é um artigo additivo que se colloca depois do art. 2o do

projecto, e não sei se o poderei o&erecer já....

O Sr. Presidente :—No lim da discussão dos artigos do

projecto.
O Sn. Sérgio de Macedo : — Mas creio que o podia man-

dar á mesa.
Mas lembra-me uma idéi a respeito da qual preciso dar

uma curta explicação. Disse-se que ha repugnancia em cha-
mar capitaes estrangeiros para o paiz ; pelo contrario eu
desejo muito que entrem para o Brazil muitos capitaes es-
trangeiro3 ; isto é uma garantia de boas relações de
amizade.

Quando estive em Londres a convicção que adquiri ácer--
ca das estradas de ferro e outras empresas deste genero,
foi que nos convinha antes leva-las a eftei to por meio de com-
panhias nacionaes , embora quando nos faltassem os meios
fossemos buscados por empréstimo. Prefiro este systema ao
dô emissão de aççSea, e organisação de companhias gover-
nando de Londres essas empresas no Brazil; acho nisto in-
convenientes políticos, inconvenientes mesmo tinaneei-
ro.-:. [Apoiados.)

Na Inglaterra mesmo já se reconheceu que as empresas
das estradas de ferro na Irlanda, que lição ali tão perto,
administradas por direcionas residentes em Londres, têm
sido mal administradas ; com muito mais razão empresas
no Brazil com direciona residente em Londres correm
risco de má administração. (Apoiados.)

Não entrarei em maior desenvolvimento sobre este ponto
jnrque poderia escapar-me alguma idéa odiosa, e não con-
v im que ella appateça neste debate; por isso me absterei
de mais considerações a este respeito.

Julgo muito feliz o systema em que antramos a respgito
da estrada de ferro da D. Pedro II; tenho visto, pela expe-
riericia, as vantagens reaes obtidas deste sy3tema, e já tive
alguma experiencia também das desvantagens do ontro sys-
tema, isto é, das companhias estrangeiras.

Limito-me por ora ao que acabo de dizer, e agradeço á
camara, aos nobres deputados a attenflão que se dignárão
dar-me. (Muito bem, muito bem.)

Lê-se e apoia-se o seguinte artigo substitutivo ao 1» do
projecto :

< O governo fica autorisado a comprar á companhia da
estrada de ferro de D. Pedro II um terço de suas acções,
contrahindo ao mesmo tempo fóra do império um empres-
timo igual ao valor dessa? acções.

« O juro desse capital emprestado não poderá exceder a
$%,e sua^imortização,nunca eiTectuada antes de ....annos,
se fará dentro do prazo o mais longo possivel.—S. R.—J. Go-
mes de Souza. »

Vozes :—Votos, votos!

O Sr. Tiiivnm Jimor:—Cedo da palavra, reservo-me para
a 3a discussão, porque sou o primeiro a reconhecer a urgen-
cia de uma deliberação a respeito deste negocio. Na 3* dis-
cussão terei occasião de provar ao honrado deputado a at-
tenção que me merecerão suas considerações, porque estou
ara eompleta divergencia quanto aos resultados que S. Êx.
espera para a companhia n'uma e n'outra hypothese.

Não estando presentes 03 Srs. Gomes de Souza, Salles
Torres-IIomem, Pinto Lima, Fernandes da Cunha, Augusto
de Oliveira, Madurcira, barão de Mauá, Sampaio Vianna, e

Fiusa, aos quaes cabe a palavra, e cedendo delia os Srs.
Dantas e Nebias, vai-se proceder á votação, Reconhecendo-se

porém não haver casa iica encerrada a discussão do art. 1"
do projecto.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

Sessão cm IO de «tullio.

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE BAEPEKDY.

Susimario.—Expediente.—Aposentadorias.— Redacçbes. Vota-
f&A-— Questões eleitoraes• — Vario-s projectos e indicações.
—Ordem do dia.—Commissõesespeciais.—Pensão. Adopção.
— Aposentadorias. Adopção. — Naturalisações. Adopção. —
Empréstimo d companhia Ponta d'Are a. Votação. — Li-
cença. Adopção.—Navegação para a provimúa do Espirito
Santo. Votação. — Pagamento a Rate lif. Votação.—Alte-
rações a disposições do codigo criminal e do processo. Encer-
ramento.—Entrada de ferro de D. Pedro II. Votação.

A's 11 horas da manliãa, feita a chamada, e achando-se
presentes os Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto, Sa-
latliiel, Pereira Pinto, Cunha Mattos, Machado, Silveira
Lobo, Viriato, Cerqueira Leite, Paiva, Ilermogenes, Serra
Carneiro, Sampaio Vianna, Baptieta Monteiro, Alcantara
Machado, Bretas, Athaide, Carrão, Garcia de Almeida, Do-
mingues da Silva, Augusto de Oliveira,Monteiro drBarros,
Souza Leão, Fausto, Ferraz àa Luz, Benevides, Mendes dà
Costa, Pinto de Campos, Calheiros, André Bastos, Gavião
Peixoto, Dantas, Bulcão, César, Paranaguá, barão de Ca-
maragibe, Rego Barres, Almeida Pereira, Brusque, barão
de Mauá, barão de S. Bento, Salles, Belfort, barão de Ma-
roim, Barbosa da Cunha, Jacintho do Mendonça, Cyrillo,
SUvino Cavalcanti, Augusto Chaves, Costa Pinto, Sérgio
de Macedo, Gonçalves da Silva, Cândido Mendes, Madurei-
rn, Pinto Lima, Torres-IIomem, Silva Miranda, Pedreira,
e Borges Fortes, abre-se a sessão.

Lê-se e approva-se a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Villela Ta-
tares, Nebias, Flavio Clementino, Tosoano Barreto, Ferrei-
ra de Aguiar, Rodrigues dos Santos, Fernandes da Cunha,
Dias Vieira, Augusto Corrêa, Tobins de Aguiar, Aran o
Jorge, Coelho de Castro, Pacheco, Lima e Silva, Heníi-
qaes, Borges Fortes, Costa Moreira, Brandão, Santa Cruz
Àragão e Mello, Diogo Velho. Peixoto de Azevedo, Peder-
neiras, Franco de Almeida, Martinho Campos, Gomes d»
Souza,Bello, Luiz Carlos, Barros Pimentel, Vasconcellos, F.
Octaviano, Fernandes Vieira, Paranhos, Bezerra Cavalcanti,"
Teixeira Júnior, Cunha Figuereido, e Pinto do Mendonça'.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Offieio do ministério do império, transmittindo cópia <!a
acta da continuação da eleição cie um deputado pelo 4o dis-
tricto da província de Minas-Geraes.— A' commissão de
podere3. »

Outro do ministério da fazenda, remettendo os requeri-
mentos de diversas corporações religiosas que pedem con-
cessão de loterias, e a tabella das loterias que existe actual-
mente paraextrahir-sc.—A' commissão de fazenda.

Representação da carnaramunicipaldesta cidade, pedindo,
ara poder concluir o calçamento desta cidade pelo systema
e parallelipipedos, uma subvenção annnal de 200.0Õ0S, ou

autorisação para contrahir um emprestimo.— A's commis-
sões de camaras municipaes e fazenda.

Requerimento de DD. Isabel Maria Amalia de Andrade,
e Gracinda Maria Amalia de Andrade, pedindo que a pensão
concedida á sua fallecida mãi por decreto de 23 de Maio de
1829 reverta para as supplicantes.— A' commissão da pen-
sões o ordenados.

Outro de Francisco Antonio de Campos, cidadão portu-
guez, pedindo ser naturalisado Brazileiro.— A' commissão
de constituição.

Outro de Joaquim José da Costa Basto, cidadão portu-
guez, fazendo igual pedido. — A' mesma commissão.

APOSENTADORIAS.

LG-se, é julgado objecto dedaliberação, e vai a imprimir

5
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para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte projecto of-

ferecido pelas commissões do camara3 municipaes :

A assembléa gorai legislativa resolve:

€ Art. l.o O governo poderá aposentar os empregados da

câmara municipal do l'io de Janeiro por proposta c os a,

observando em tudo que fôr apçl.cavel ^ d1sI»8iç3e« do ea-

pitulo 30, titulo 4» do decreto de 20 de Novembro de 18o0.

t S único. Os ordenados dos aposentados entrarão do or-

çamento da despeza do referido municipio.

€ Art. 2.o Kevogão-se, etc. '

4 gala, etc., 9 de Jullio de 1857.— Vinato. — Mendes da

Cosia. >

REDACÇÕES.

São lidas, entrão em disussão, o sem debate são approva-

das,' as redacções dos projectos que concedem as seguintes

loterias:

Duas para a conclusão da igreja do Senhor dos Passos da

cidade de S. Leopoldo, no Rio Grande do Sul; duas em fa-

vor do collegio de instrucção secundaria da villa de UM,

província de Minas ; duas em favor das< obras das matrizes

da Granja e Villa Viçosa, provincia do Ceará; quatro ao

hospital de Misericórdia da cidade deS. João dEl-Kei e

uma ti matriz de Oliveira, cm Minas-Geraes; e duas a ma-

triz da villa de S. Fraucisco de Borja, província do R»o

Grande do Sul.

QUESTÕES ELEITOR AES.

Lê-se e vai íi commissão de constituição e poderes ase-

guinte indicação:

« Indico qua a commissão de constituição ejioderes emit-

ta com urgencia a sua opinião sobre a seguinte questão,

que tende a melhorar o nosso systema eleitoral : _
« Propor os meios pelos ouaes o numero de eleitores fique

em relaeão com o numero de votantes qualiiicados em cada

uma parochia do império, sob a base do trinta votantes para

cada eleitor; e que determinando o numero de eleitores

para cada uma parochia, não possa este ser mais alterado

senão por acto legislativo, salvo quando uma porção de ter-

ritorio de uma parochia fôr delia desannexado para fazer

parte de outra, e neste caso o presidente da provincia, ouvi*

das as camaras municipaes respectivas, determinara o nu-

mero de eleitores que perde uma parochia para otitia a que

£ez pertencer o territorio desannexado, tendo em vista o nu-

mero de votantes correspondentes,—S. E. —10 de Julho do

1857.—Borges Fortes. >

VÁRIOS PROJECTOS.

São julgados objectos de deliberação e vão a imprimir,

para entrar na ordem dos trabalhos, os seguintes projectos :

€ A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. único. Fica o governo autorisado a conceder ao 2»

escripturario da thesouraria da Bahia, Caetano da Silva

Amaral, um anno de licença com todos os seus vencimentos,

para que possa tratar de sua saúde onde lhe convier, revo-

gadas as disposições em contrario.
c Paço,etc., 1° de Julho de 1857.—S. F. de Araújo Jorge.t

« A assembléa geral legislativa resolvo :
c Art. 1.° O 2o districto eleitoral da provincia de S. Paulo

iica composto de dous collegios, formados do modo seguinte;
§ 1.° O 1° collegio se reunirá na cidade de Ubatuba, que

será a cabeça do districto, comprehendendo as parochias da

Exaltação da Santa Cruz da cidade do Ubã, de Santo Anto-

ilio de Caraguatatuba, de Nossa Senhora da Appareeida do

Bairro Alto?de S. Luiz e dc Nossa Senhora da Conceição d«

Cunha. .
« § 2.° O 2o collegio se reunira na cidade de Mogy das

Cruzes, comprehendo as parochias do Santa Anna de Mogy

das Cruzes, do Patrocinio de S. JosédaParaitinga, de Santo

Antonio daParahybuna, e de Santa Branca.

« Art. 2.° São revogadas, etc.

« Paço, etc., 10 de Julho de 1857. — A. G. Barbosa da

Cunha. »

t A assembléa geral legislativa resolvo :

«. Artigo único. São concedidas a beneficio da igreja ma-

triz da villa de Cunha, na provincia de S. Paulo, tres lote-

rias que serão extrnhidas nesta côrte, de fundo igual c sob

o mesmo plano das concedidas íi sanla casa c outros OBtabe-

lecimentos pios ; revogadas as disposições em contrario.

« Paço, etc., 10 de Julho de 1857. — A. C. Barbosa da

Cunha. >

c A assembléa geral legislativa resolvo :
« Art. l.o A cabeça do 2o districto eleitoral da provincia

do Maranhão será a \illa de S. liento.
Art. 2.o Fieão revogadas, etc.

« Paço, etc., em 10 do Julho do 1857.—Barüo de S. Ben-

to.—J. liaptisla Monteiro.—J. A. Comia.—S. Gonçalves da

Silva.—C. Mendes de Almeida.—Dias Vieira.—J. Gomes de
Souza.—Virialo.—J. J. Teixeira Vieira Belfort. >

A assembléa geral legislativa resolvo :

Art. l.o As irmandades de S. Benedicto, de Nossa Se-

nhora dos Remedios e do Rosário da cidado do Caxias, íicão

autorisadas para adquirirem, cada uma, cm bens de raiz,

compreliendidoa os que ora ellas possuem, até o valor

de 30:000$, dispensadas para oste fim as leis do amorti-

zação.
« Art. 2.° Esta concessão é feita com a cláusula de con-

verteretai taos bons em apólices da divida publica_ inuliena-

veis, nos prazos marcados pelos competentes juizes de ca-

pellas, ou pelos juizes de direito quando em eorreição, re-

servados somente os terrenos e prédios que forem precisos
para o Berviço proprio das referidas irmandades.

* Paço, etc., 8 do Julho de. 1857. — Francisco ia Serra

Carneiro.—João Pedro Dias Vieira.—Cândido Mendes de Al'

meida. — Viriato B. Duarte. — José Joaquim T. V. Belfort•
— Barão de S. Dento. — João Baptista Monteiro. >

« A assembléa geral resolve :
Art. l.o Ficacreado um collegio eleitoral no 11o dis.

tricto da provincia de Minas, composto das freguezias de
Passos, Aterrado, Carmo do Riu ClaVo, Ventania, Ja-
cuhy, o Senhor Sebastião do Paraiso, o qual so reunirá na
villa de Passos.

« Art. 2.° Ficão revogauas, etc.
c Sala, etc., 10 de Julho de 1857. — Agostinho J.F.

Brelas. »

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

COMMISSÕES ESPECIAIS.

O Sr. PnesioKNTK declara que se vai proceder á eleição
de duas commissões especiaes, a primeira para rever o co-
digo do commercio, e propor as alterações que julgar mais
convenientes, e a segunda para investigar as causas da exor.
bitante e progressiva carestia dos gêneros alimentícios,
OíTerecer as medidas que entender conducentes a melhorar
essa situação.

Sr. Viriato, obtendo a palavra pela ordom, requer que
estas commissões sejão compostas de 5 membros cada uma,
e de nomeação do Sr. presidente da camara.

Posto em discussão este raquerimento do Sr. Viriato,
»em debate approvado.

PENSÃO. V

Entra em 1" discussão o seguinte projecto n. 45 deste
anuo:

A assembléa geral legislativa resolve :
Art. l.o Fica approvada a pensão rle 1:000í, concedida

por 
decreto de 20 de Junho do corrente anuo a 1). Anna

Eufrasiade Si Werneck, viuva do conselheiro José Werneck
Ribeiro do Aguilar, ministro do supremo tribunal de justiça,
em remuneração do» bons serviços por este prestados na car-
reira da magistratura pelo espaço de 49 anno».

Art. 2.ó llevogão-se as dis[Kisições em contrario.
Sala das commissões da câmara dos deputados, 3 de

Julho de 18-37. — L, A. Pereira Franco.—J. de Barros
Pimentel. —Francisco da Serra Carneiro. »

A requerimento do Sr. Dantas tem o projeeto uma só
discussão, na qual é som debate approvado o remettido li
commissão de redacção.

APOSENTADORIA*

Entra em 1» discussão o seguinte projecto n. 22 deste
; anno:

| t A assembléa geral legislativa resolve:
I « Art. 1 .o Fica approvado o decreto de 20 de Abril d.i
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jyõ.-j, que elevou a 1:0001} o ordenado de 
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com que fíira I

aposentado o juiz de direito Luiz Paulino da Costa Lobo,

compre jendidanaquella quantia a pensão de (iOOft concedida j
por decreto de 13 de Maio de 1841, na conformidade da re-

solução n. 802 de lti de Setembro de 1854, que approvira a

referida aposentadoria.
« Art 2 o Revogíío-se as disposições em contrario.
<i Sala da camara dos deputados, 18 de Junho de 1857.—

L. A. Pereira Franco.—Francisco da Serra Carneiro.—J. Bar-

ros Pimentel. »

A requerimento do Sr. Paranaguá tem o projecto uma só

discussão, e 6 approvado sem debate eremettido á commis-

são de redacção.

NATERALISAÇÕES.

Entra em 1» discussão o seguinte projecto n. 26 deste

anno :

A asseinbléa geral legislativa resolve:

Artigo unice. O governo tica autorisado para mandar

passar carta de naturalisação de cidadão braziíeiro ao sub- j
dito portuguez João Gonçalves Pereira Lima ; revogadas as ^
disposições cm contrario.

« Paço da camara dos deputado?, 22 do Junho de 1857.— j
J. J. Pacheco. —A.C. da Cruz Machado. —J. J. Teixeira

Júnior. >

O Sr. Pisto Lima requer que este projeçto tenha uma
' miica discussão.

Approva-se este requerimento.

Sn. Paes Barreto offerece, como emenda additivn an

projecto, um outio n. 20 que está também na ordem do dia,

e faz extensivo o mesmo favor ao subdito britannico Jorge

Patchet, residente em Pernambuco.

São igualmente apoiadas as seguintes emendas :

« Aos subditos portuguezes Slanoel Francisco Esteves,

João Diogo Madeira, Manoel Antonio Braga, e Joaquim Ri-

beiro da Silva, residentes na província de Minas.—Atkaiie.»

t Depois das palavras 
— Pereira Lima — accrescente-se

—José de Almeida Campos, e Francisco Goularte Horta —

Silveira Lobo. >

O mesmo favor é concedido a Carlos Eduardo Mullers,

natural de Alleinauha, e residente em Pernambuco.— Vil-

l ia iXavares. >

€ Igual favor é concedido ao subdito portuguez JoãoPe-

dro Moreira, residente no Pará.— Franco de Almeida. >

E ao subdito portuguez Vicente José Ramos, residente

em S. Sebastião, em S. Paulo.— F. X. Paes Barreto.— J. S.

Cirrâo. »

« E também ao cidadão portuguez Francisco Antônio <le

Campos Monteiro.— Ferreira de Aguiar. >

E ao Dr. Hermano Melcbert . formado em medicina e

cirurgia pela Universidade de Kiel, e residente na cidade da

Constituição, da província de S. Paulo.—A. da Cosia Pinto e

Silvei. >

O governo é autorisado a conceder ao subdito portu-

guez Henrique Corrêa Moreira carta de naturalisação de

cidadão brazilôiro.
« Saladas commissões, Io de Julho de 1857.— Antonio

Candid> da Cruz «achado. --- Jeromjmo José Teixeira Júnior.
J. J. Pacheco. >

O governo é autorisado a conceder ao subdito liespa-

nhol José Benito Nanes carta de naturalisação de cidadão-

brazileiro.
« Sala das commissões, 1° de Julho de 1857. — Antonio

Cândido da Cruz Machado. — Jeronymo José Teixeira Júnior.
J. .1. Pacheco. >

O governo é autorizado a conceder ao subdito francez

Bernardo Urbano de Bidegorry carta de naturalisação de

cidadão brazileiro.
« Sala das commissões, lo rfe Julho de 1857. — Antonio

Cândido da Cruz Machado. Jeronymo José Teixeira Júnior.
—J. J. Pacheco. >

Não havendo quem peça a palavra, julga-se a matéria

discutida, e postoa votos o projecto, é approvado com todas

as emendas, e remcttido á commissão dc redacção.

Lê-se, entra em discussão, e é approvado sem debate , o

seguinte requerimento ;

JULHO DE 1857.

« Requeiro que os artigos approvados sejão redigidos em

projectos sepaiados. — Aguiar. >

EMPREST1UO i COMPANHIA PONTA DARÊA.

Entra em Ia discussão o seguinte projecto n. 27 deste
anno:

« A assembléa geral legislativa resolve :
« Art. Único. § l.o O governo emprestará á companhia

Ponta d'ArSa a quantia de 400:000$, mediante hypotbeca
do estabelecimento e de todos os valores da companhia.

§ 2.° O juro deste emprestimo será de tí % ao sr.no,

pago semestralmente.
« § 3.° A amortização começará no fim do quinto nnno e

dahi em diante, na razão de 50:000$ cm cada semestre até o
effectivo reembolso de todo o capital e seus juros.

« Paço da camara dos deputados, 25 de Junho de 1857.—
Bardo de Mauá. »

N«io havendo quem peça a palavra, <5 approvado para pas-
sar á 2a discussão.

LICENÇA.

Entra em Ia discussão o seguinte prej-jeto n. 47 deste
anno:

A assembléa geral legislativa resolve :*
« Artigo único. O governo fica autorisado a conceder ao

padre José Dias de Oliveira Falcão, vigário da freguezia de
S. Miguel Lapa e Pias., na província do Maranhão, um anno
de licença com todos os seus vencimentos para tratar de sua
saúde na Europa, ou onde lhe convier ; revogadas as dispo-

sições em contrario.
Paço da camara dos deputados, em 3 de Julho de 1857.

—Vieira Belfort. >

O Sr. Belfort requer que este projecto tenha uma sò dis-
cussão.

Assim se vence.

Lê-se, apoia-se, e entra também em discussão, uma

emenda do Sr. Araújo Jorge, mandando conceder o mesmo

favor ao 2o escripturario da thesouraria da Bahia Caetano

da Silva Amaral.
Não havendo quem peça a palavra, julga-se a matéria

discutida, e posto a votos é o projecto approvado e rejeitada

a emenda.

O projecto vai á commissão de redacção.

NAVEGAÇXo PAR* A PROVÍNCIA DO ESPIRITO SANTO.

Entra em 2a discussão o projecto n. 21 deste anno, auto-

tisando o governo a estender o beneficio da navegação a vapor

para o norte ao porto da Victoria, capital d.i província do

Espirito Santo, onde dsverâõ os paquetôs da companhia

tocar na ida e na volta de suas viagens.

Não havendo quem peça a palavra, o projecto é approvado

e passa á 3a discussão.

^ PAGAMENTO A RATCLIIF.

Entrá cm discussão a seguinte emenda do seniylo n. 41
deste anno á proposição da camara dos deputados:

« O art. único seja substituído pelo seguinte:
« O governo fica autorisado para mandar pagar a Manoel

Antonio Bastos RatcliíF o que se lhe estiver devendo do or-
denado de carcereiro da cadêa da villa do Pilar, na província
qi Parahyba do Norte, correspondente ao tempo de exercício
due tiver.

« Paço do senado, em o 1° de Julho de 1857. — Eusebio
de Queiroz Coulinho Mattoso Camara, vice-presidente. —José

da Silva Mafra, 1° secretario. — Manoel dos Santos Martins

f .'.lasques, 2° secretario.

Posta a votos é approvada, e remettida á commissão de

redacção.

ALTERAÇÕES A DISPOSIÇÕES DO COD1GO CRIMINAL E OO PROCESSO.

Entra em discussão a Ia das seguintes emendas do senado

& proposição da camara dos deputados, alterando algumas

disposições do codigo criminal e do processo :

« Supprimão-se os artigos Io, 2o e 3".

t O art. 4" passa a ser Io, e sub3titua-se pelo seguinte :

« Avt. l.° Os crimes de furto do gado Vaccnm e cavai-
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W nos campos e pastos das fazendas de criação, ou cultu-
ra, são casos de denuncia; e no seu processo e julgamen-
to se observará o mesmo que ácerca de outros crimes se
acha estabelecido em a lein. 5S2 de 2 de Julho de 1850,e re-

gulamento n. 707 de 9 de Outubro do mesmo anno.
« O g 1» supprima-se.
« O g 2° passa a ser artigo 2o, e redija-se do modo se-

guinte :

t Art. 2.o Também terá lugar o procedimento official
da j ustiça uos crimes seguintes :

« § Io è o § 2o do artigo 4.°
« § 2o é o 3' do mesmo artigo, accrescentando-se depois

de—furto—a palavra—damno.
c O g 3° é o 4o do mesmo artigo.
« O artigo 5o passa a ser 3.°
« Paço do senado, em 12 de Agosto de 1853.—Cândido

José de Araújo Vianna, presidente.—José da Silva lfa/ra, lo
secretario.—José Joaquim Fernandes Torres, 2° secretario. »

Depois de algumas observações do Sr. Rodrigues dos San-
tos, lê-se, apoia-se, e entra em discussão o seguinte reque-
rimento:

t Requeremos que o projecto com as emendas do senado
•vão á commissão de justiça criminal para reconsidera-lo, e
dar o seu parecer sobre elle. — Villela Tavares. — Rodrigues
dos Santos. >

Tomão parte neste debate os Srs. ministro da justiça,
Ferreira de Aguiar, e Oliveira e liello.

A discussão fica adiada pela hora.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

ESTRADA DL FERRO DE D. PEDRO II.

Procede-se á votação do art. Io do projecto n. 37 deste
anno, cuja discussão íjpou hontem encerrada, relativo á

garantia de um emprcstimo á companhia da estrada de
ferro de D. Pedro II. E' approvado o artigo do projecto com
a emenda das commissões. Fica prejudicado o artigo sub-
stitutivo do Sr. Gomes de Souza. ,

Entrão succeBsivamente em discussão osarts. 2» c 3o, e
sem debate são approvados.

Lê-se, apoia-se e sem debate <5 também approvado o se-

guinte artigo additivo das commissões:
« Art 3 ° Fica o governo igualmenteautorisado a sub-

screver ató um terço das accões das companhias de estrada de
ferro a que se tem concedido garantia de juros mediante cia-
ras e justas condições convencionadas com as respectivas
directorias, e ainda que taes companhias se não achem nas
condições exigidas pelo artigo antecedente.

« Neste caso o governo fará quaesijuer operações de cre-
¦ dito dentro ou fóra do paiz, para roalisar as entradas das

acções que houver subscripto.
« O art. 3o passa a ser 4.°
« Sala, etc., 8 de Julho de 1857.—S. T. de Macedo.—Sam-

paio Vianna.—Ilartio de iíauá. — Augusto d» Oliveira.—Tor-
res-Jiomem. >

( 
Passa o projecto assim emendado á 3U discussão.

Esgotada a 2a parte da ordem do dia» volta-se de novo á Ia.

ALTERAÇÕES A DISPOSIÇÕES DO CODlCO CRIMINAL E DO PROCESSO.

Continúa a discussão do requerimento de adiamento da
discussão das emendas do senado d proposição da camara
dos deputados alterando algumas disposições do codigo cri-
minai e do processo.

Ainda tomão parte no debate os Srs. Silveira Lobo, e
Dantas.

Os Srs. Villela Tavares e Rodrigues dos Santos pedem
para retirar o seu requerimento de adiamento, no que con-
c jrdando á casa, continúa a discussão da matéria principal.

O Sr. Cabrão requer que as emendas do senado entrem
em discussão em globo.

Este requerimento não pôde ser votado por não haver
casa.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

Sessão em 11 ile Julho.

PRESIDENClA DO SR. VISCONDE DF. RAEPENDY.

10.UU III.

Sumario. —Expediente.—Redacçües. Votação.— Commissòes
especiais. Negocios de Minas. Discurso do Sr. Athaide,
Votação. Ordem do dia. — Sociedades em commandita.
Adiamento. — Fechamento das portas aos domingos. Dis~
cursos dos Srs. Paes Barreto, fíraiidâo, e Cândido Mendes.
Encerramento.

A's 11 horas da manhãa, feita a chamada, e aehando-se
presentes os Srs. visconde de Iíaependy, Paes Barreto Sa
Iathiel, Pereira Pinto, Luiz Carlos, Cunha Mattos, Pacheco
Silvino Cavalvanti, Dominguos da Silva, Machado, Athaide*
Carrão, Paiva, Francisco Campos, Cerqueira Leite, Para-
nagui, Alcantara Machado, Callieiros, LandulpUo, Gavião
Peixoto, Benevides, Augusto de Oliveira, Si e Albuquerque
Ferreira de Aguiar, Fiusa, Salles, Gonçalves da Silva, liar-
bosa da Cunha, Ferraz da Luz, César, Sérgio de Macedo,
Villela Tavares, Jaguaribe, Rego Barros, barão de Cama-
ragibe, Pinto de Mendonça, Garcia de Almeida, Castello
Bianco, Ilermegenes, Diogo Velho, Serra Carneiro, Belfort,
Costa Pinto, Mendes da Costa, Brusque, Cyrillo, Bulcão,
Dantas, barão de Porto-Alegre, Tobias de Aguiar, Pinto
Lima, Augusto Chaves, Cândido Mendes, Üc»rges fortes
Lima e Silva,Souza Leão, Torres-llomem, Henriques, Flaviô
Clementmo, e barão de Mauá, abre-se a sessão.

Lê-se e approva-se a acta da anteeedente.

Depois de aberta a sessão comparecem 03 Srs. Sampai
Vianna, Coelho de Castro, Fernandes Vieira, Araújo Jorc t
Monteiro de Barros, Brandão, Almeida Pereira, Viriato
Pedreira, Madureira, Jacintho de Mendonça, Nebias Frau-
co de Almeida, Pinto de Campos, liello, Costa Moreira'
Baptista Monteiro, loscano Barreto, Bezerra Cavalcanti
Uretas, Dias \ ieira, Gomes de Souza, Vasconcellos J Mar-
condes F. Octaviano, Martinho Campos, Barros Pimentel,
Santa Cruz, Pederneiras, Peixoto de Azevedo, Delfino deAlmeida, Rodrigues dos Santos, barão de S. Bento, Angu»-
to de Oliveira, * austo, e Cunha Figueiredo. 

s

O Sr. 1° Secretario dú conta do seguinte

EXPEDIENTE.

.Officio do ministério do império, remettondo a acta da elei-
çho que se procedeu no 2° coílegio eleitoral da província de
banta Cathanna pela vaga que deixou na camara o actualministro da guerra. — A' commissão de poderes.

Outro do mesmo miiiistoiio, communieando ficar o eover-

L7^put°do.^"tórX 
CSmp0em 0 ",eSa Ja Cam"ra (I°3

Outro do mesmo ministério, remettendo as informadas
exigidas pela camara relativamente íi pronuncia do eleitor da
parochia de Santa Rita do municipio de Campos (provinckdo K10 de Janeiro) José Antoniodc Azevedo Peçanha — À
quem fez a requisição. ' 

*

Outro do mesmo ministério, communieando que Se exnodio ordem ao thesouro nacional para pagamento das eratificaçoes ao official-maior da secretaria, ao porteiro, continuo
o porteiro do salao da camara dos Srs. deputados.-Inteirada!

REDACÇÕES.

São lidas, entrão em discussão, e sem debate são anorova-das, as redacçoes dos seguintes projectos approva
•1." Approvando o decreto que elevoii . 1 nnn« „

íino°da Costa &

de2sl toTda- 
a pe?sr'° conc«dida a D. Anna Eufra«ia

de Agliilar 
^ d° «^ro José W.cneck Ribeiro

t0.r.'s.an^° ® conceder carta de naturalisação de c'~daduo brazile.ro ao Dr. Hermann Melcher.

ie Ólive°ra°FSUm 
^ dC licenf" "° VÍfiar!° J#íé D:as

nal d^Tr&sda Wrte83 
* beMe,iCe"te AsEoci:'^ Na™"

6:a. excedendo 4 loterias para se reconstiuir a ierei*matriz de Santo Antônio, dn cidade de Diamantina e^fnndar na villa de Curvello uma casa de caridade; e mais 2

29



2-2G SESSÃO 
EM 11 D

para a conclusão cias igrejas de S.Francisco da cidade de

Pitangui, e igreja matriz daparocina de Sete Lagoas, tudo

na província de Minas. .

7.a Concedendo -1 loterias para a casa de caridade da

capital da província do Ceará. .

8 .a Concedendo 3 loterias a 1 >ene ficio das obras das 1 grej as

matrizes das villas de Formigas de Monte Claro, S. Iiomão,

Januaria, o Grão Mogor, da Barra do Rio das Velhas ; o do

darvello, na província de Minas-Geraes.

9.» Concedendo 2 loterias para o hospital da Misericórdia

da cidade deGoyana, província de Pernambuco.

10.u Concedendo 3 loterias para as obras das matrizes da

Villa Nova, Pacatuba e Porto da Folha, da provincia de Ser-

gipe.

COMMISSüES ESPIXIAKS.

O Sn. Presidente nomêa para a commissão especial que

tem de rever o codigo do commereio os Srs. Nabuco, Car-

rão, Ferreira de Aguiar, Coelho_ de Castro, e Paulino de

Souza; e para a commissão especial que tem de investigar

as causas da exorbitante e progressiva carestia dos gêneros

alimentícios os Srs. Brandão,«Franco de Almeida, Cerquei-

ra Leite, Barbosa da Cunha, e Dantas.

NEGOCIOS DE MINAS.

Continúa a discussão do requerimento do Sr. Silveira

Lobo a respeito da presidencia e negócios de Minas,

O Sr. Presidente : — Tem a palavra o Sr. Athaide.

O Sn. Atiiude : — Sr. presidente, o requerimento do

11 obre deputado pela provinciade Minas contém tres partes...

O Sn. Pies Barreto : — Querem consumir toda a sessão

com este requerimento ?

O Sn. Atii ude :—Não é culpa minha, a discussão se tem

demorado em virtude da disposição do regimento interno,

isto é, tem sido tres vezes adiado pela hora.

Como ia dizendo, o requerimento do nobre deputado pela

província de Minas compreliende tres partes distinctas.

A Ia diz respeito á falta de licença do senado paia que
o Sr. Herculauo Ferreira Penna pudesse legalmente conti-

nuar a estar na provincia occupando a presidencia; a 2a

refere-se á informação a respeito da conducta de alguns em-

pregados de policia da mesma provincia ; a 3» contém como

que a manifestação de uma censura á expedição da uma

ordem para que se não cumprisse um provimento do con-

selho municipal, e ao modo pouco conveniente por quo o

mesmo Sr. Hereulano se tom portado na presidencia da-

quella provincia.
Quanto á Ia parte, entendo que a camara dos Srs. depu-

tados não deve entrar na apreciação da falta de licença ,

visto como devia ella ser pedida pelo governo ao senado,

em conformidade do que dispõe a constituição; o senado

pois procederá como parecer justo a semelhante respeito.

Quanto á 2a, o requerimento se pôde considerar até certo

Sonto 
razoavel, senão justo, visto que não podem ser os Srs.

eputados inhibidos de procurar esclarecimentos proprios,
não só para sobre elles firmarem censuras com a pru-
dencia e critério que devem caracterisar as palavras e pro-
cedimento dos membros desta casa, como para habilita-los

a formularem uma accusação em regra, quando tenha

lugar.
Na parte relativa aos empregados de policia, o nobre

deputado previamente accrescentou' em seu discurso cen-

suras que me pareceminfundadas, e mesmo sem motivo

razoavel. ,
A Ia foi dirigida ao Sr. coronel Francisco de raula Kamos

Horta, e a este respeito o nobre deputado foi, além de in-

justo, pouco generoso para com o Sr. Hoita. Não se con-

tentando com estigmatisar a promoção e postos na guarda
nacional deste senhor, sem mencionar lactos, de certo

modo referindo-se As eleições ultimas do circulo de Ma-

rianna, accrescentou algumas cousas que podião chamar o

odioso sobre o mesmo Sr. Ramos Horta, como, por exemplo,

o ser elle desertor do corpo policial, etc., o que aliás é in-

teiramente inexacto.
Devo declarar á camara que o Sr. Paula Ramos Ilorta 6

um do3 caracteres mais honrados da provincia de Minas

(apoiados), é um dos seus mais distinetos deputados provin-

giaes; tem exercido quasi todos os cargos, quer municipaes,

Querde comarca naquella provincia, sempre com honradez,

sempre merecendo a maior consideração possível (apoiados),
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tanto da primeira autoridade da provincia, como de todos os
Mineiros em geral. (Apoiados.)

Km 1832, quando o paiz se achava conflagrado pelas idúas
e acontecimentos revolucionários de Abril de 1831, forão
crcados os corpos de municipaes permanentes, então assim
chamados. O iacto de assentar praça, o facto de conseguir 1
um lugar nessas companhias ou corpos, era grande cousa.

Um indivíduo, quando conseguia praça em qualquer des-
ses corpos, tinha provado evidentemente por esse facto que
era não só patriota, mas também cidadão digno de toclo o
conceito e confiança do governo, e mesmo digno de louvo-
res. Nestas circumstancias, o Sr. Ramos Horta, tendo ape-
nas 15 annos de idade, obteve praça em uma das companhias
de municipaes permanentes da provincia de Minas; mas porcircumstancias de familia, e por assim lhe convir, requerei!
e obteve baixa aos 4 de Abril de 1833.

E pois em_ 1» lugar ee elle obteve praça em 1832 e baixa
' en} 4 de Abril cie 1833, segue-se que, ou não foi desertor ,

pois que se o fora teria passado por conselho, por julga-mento, e por conseguinte soffrido a pena dos desertores, aos
considerados como taes, a ejjmlscio do corpo-, ou esse acto,
esse documento da baixa referida, revela complicidade do
governo e do commandantc do corpo, o que aliás é absur-
do e incrível.

Em 20 lugar cumpre notar-se que as praças dos corpos
ae permanentes, naquelle tempo, nom prestavão juramento
á bandeira ou estandarte, nem de outro qualquer modo era
exigido juramento algum, nem tinhão taes corpos ou com-
panhias organisação militar propriamente dita.

Portanto, qner em um, quer em outro caso, não pôde ser
considerado desertor, como effectivamente não o foi na-
qnella época.

Sinto quá o nobre deputado, autor do requerimento, não
esteja presente, porque eu desejava accrescentar algumas
considerações que por esse motivo omitto; considerações
tendentes a provar que S. Ex. não foi bastante generoso. O
facto de se ter apresentado o Sr. Ramos Horta como candi-
dato pelo circulo do Marianna não devia autorisara maneira

Souco 
cavalheirosa com que o Sr. deputado pelo 20o circulo

e .Minas se houve na bccasião de sustentar o seu requeri-
mento, não só para com o Sr. Horta, mas para com o Sr.
conexo Manoel Júlio, mui distineto ehonrado deputado pro-
vincial. (Apoiados.)

Tratando agora da 2a parte do mesmo requerimento,
posso asseverar á camara que não é exacto nem um só dos
factos arguidos ao Sr. tenente-coronel Francisco José da
Silva Ramos, outr'ora subdelegado da freguezia da Cachoei-
ra de Bromado.

Este cidadão, Sr. presidente, tem servido naquelle dis-
tricto e município de Marianna com honra e probidade to-
dos os cargos de eleição popular, e de nomeação do gover-
no; até o_presente só tem merecido toda a consideração,
toda a estima, não só dos moradores da freguezia, como prin-
cipalmente dos diversos presidentes que têm servido na
provincia de Minas desde 1816 até o presente.

Posso aílirmar & camara que em iguaes circumstancias
se acha o Sr. tenente-coronel Manoel Joaquim Gomes, o qual
tem sido juiz de paz de Barra Longa, tem sido eleitor, tem
occupado todos os cargos, como eu disse do primeiro, quer
de eleição do povo, quer de nomeação do governo, sempre
com honra, íntelligencia e probidade. Em 1836 já era ofli- '
ciai da guarda nacional; note-se bem, em 1819 era major
de legião, e presentemente é tenente-coronel da guarda na-
cionaí do município de Marianna, empregos a que foi clia-
mado por seus merecimentos epor sua posição independente.

Para provar a injustiça das arguições do nobre deputado
a quem me refiro, bastará dizer que, á falta do factos po-
sitivos_ que pudesse allegar em relação ao Sr. Manoel
Joaquim Gomes, trouxe no conhecimento da casa matéria
inteiramente alheia, isto ó, servio-se de ditos pouco hon-
rosos, pouco polidos, que o nobre deputado attribuio ás
massas daquelle districto, no intuito (ao menos parece ser
essa a intenção daquelles que ali hostilisáo ao Sr. Ma-
noel Joaquim Gomes, não digo que seja essa aliás a do
nobro deputado a quem me reliro), nc intuito, digo, de pre-
judicarem o credito e conceito de <jue merecidamente goza
o Sr. Gomes na qualidade de negociante. Felizmente o Sr.
Gomes está muito acima dessas cousas pequeninas.

Eu esperava que o nobre deputado, Cuja ausência deploro,
fosse mais generoso, mais cavalheiro ; esperava que corres-
se um véo sobre o passado, e não se servisse da tribuna par-
lamentar como meio para tirar uma especie de desforra
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ontra aquelles que, por muitas considerações, talvez mais
ou meno3 procedentes, não quizerão prestar o seu apoio á
candidatura do nobre deputado. Também não tive o apoio
de alguns eleitores; mas, senhores, estou longe dedoe_sta-los.

Resta-me aeroia tratar das autoridades do districto de
Anta. ' 

'

O nobre deputado disso que o subdelegado do districto de
Anta era homem de habitps e instinctos ferozes e selváticos,
e mais que não tinha a necessaria illustração para servir o
cargo de subdelegado.

Devo declarar á camara e ao paiz que este cidadão 6 digno
de toda a consideração, de toda a estima. No tempo em que
os ofíiciaes da guarda nacional erão nomeados por eleição

popular mereceu constantemente as honras dessa eleição

para official da companhia daquella freguezia; tem sido
constantemente juiz de paz, eleitor e subdelegado desde
1842 até o presente, o que lhe deu direito a ser nomeado
major da guarda nacional hoje.

Ó Sr. José Luiz da Silva Vianna, que é o cidadão a que
me estou referindo, foi o creado.r daquella povoa cão, que por
seu desenvolvimento hoje está, nas circumstaiicias de'obter
a categoria de villa. Ora, os nobres deputados sabem quanto
& dificultoso fazer com que a população afflua para um

ponto determinado, fazer com que se promova a edificação
de casas, a construcção de igrejas, decapellas; e também
sabem que tudo isto só se púde conseguir com boas ma-
neiras, com prudência e inspirando-se amizade; pois bem :
o Sr. José Luiz da Silva Vianna tudo conseguio por sua
fortuna, por suns boas manairas, por seus numerosos ami-

gos e pela família de que é chefe ; um homem nestas cir- 1

cumstancias, pois, não púde deixar de ter bastante senso
commum, bastante pratica e conhecimento dos verdadei-
ros interesses públicos, bastantes habilitações para exorcer
o cargo de subdelegado, em um districto habitado por lio-
meus moderados e prudentes.

Portanto, forEo injustas, em minha opinião, as nrguições
feitas pelo nobre deputado, cuja ausência, como jádisse, de-

pioro.
O nobre deputado também levou as suas censuras ao Sr.

F. Herculano Nogueira da Gama. Este senhor não ó subde-
legado, como disse ou deu a entender o nobre deputado, mas
sim 1» supplente ; é ofiicial da guardo nacional, pertence a
uma das primeiras e mui distinetas famílias daquella pro-
vincia, teve uma educação mui regular e cuidadosa, pelo
que está nas circumstancias de servir não só o cargo de sup-

' 
plente de subdelegado, mas também outros, muito mais
elevados ; portanto não podia proceder nem procedeu como
disse o nobre deputado. Direi o que houve.

E*te cidadão e importador de bestas novas compradas em
S. Paulo ; costuma fazer invernadas na sua própria fazonda
oa na fazenda de seu pai, que é o Sr. coronel 1". Ilerculano
MonteiroNogueira da Gama, até dispôrdas mesmas. Achan-
do-se porém dessas bestas ultimamente importadas uma por-
ção invernada,»uccedeu passar um tropoiro de Cantagallo;
os_tocadores, que nem sempre têm a necessaria educação
e intenções pacificas, aconteceu mais que os desse tropeiro
Jéssem occasião, com imprudências, a que uma besta nova
te precipitasse em uma derribada, e da quóda iinmediata-
mente vies3e a morrer. Communicado isto ao Sr. F. Hercu-
lano Nogueira da Gama, este mandou da sua parte uma
pessoa communicar ao dono da tropa o occorrido, pedindo-llie depois que, attentos os desmandos dos seus camaradas,
desejava a indomnisação do seu prejuízo. O tropeiro inda-
gou do lacto ; e, sufticientemente inteirado do occorrido,
liao duvidou pagar o preço da besta, cuja morte fira occa-
sionada por um de seus tocadores de tropa, apertando-a ató
lançar-se na dembada, como já disse.

Perguntarei: por esto facto pôde ser considerado o Sr
Nogueira da (xama como abusando da autoridade da subde-
legado, uma vez que não estava com a jurisdicção ? Ou por
ser supplente de subdelegado estaria inhibido de reclamar
a indemnisação de sua propriedade? O nobre deputado creio
que foi victima de informações inexactas, e de prevenções.

Era vista de quanto fica exposto, não pôde deixar dé ser
qualificado de injusto o procedimento do nobre deputado,
procedimento que, se não é filho do desej o pouco con venientè
e menos generoso de exercer uma especio de vingança con-
tra todos aquelles que forão oppostos á sua eleição no cir-
culode Márianna, pelo menos pr/sta-se a essa interpreta-
ção. E tanto mais julgo procedente este meu modo de pen-«ar, quanto o Sr. Silva liamos, o Sr. Gomes, o Sr. José L
Silva Vianna, o Sr. F. II. Nogueira da Gama, fazem parte

dos 39 eleitores quo representarão a esta camara pedindo
providencias a respoito do occorrido no 20° districto «Ia

província de Minas, e denunciando o facto,do haver o nobre
deputado, cuja ausência muito sinto, empregado meios re-

provados pela lei para conseguir a sua eleição, como consta
dos documentos.

Aproveitando esta opportunidade, Sr. presidente, peço a
V. Ex. se digne lembrar íi nobre commissão de constituição
e poderes dar o seu parecer a respeito dessa represen-
tação que o» 39 eleitores do 20° circulo de Minas diri-

girâo á camara dos Srs. deputados (¦ um dever.
Estou persuadido de <jue seria perigoso tomar uma pro-

videncia quo th esse por fim expellir desta casa um deputa-
do cujos poderes tenhão sido verificados, seria um prece-
dente funesto. Mas V. Ex. sabe que é licito não só aos
membros desta camnra, mas a qualquer cidadão, recorrer
da camara não constituída para a camara constituída; con-
vem quo haja parecer e discussão, tanto mais quanto o
art. 132 do codigo criminal, estabelecendo que seja consi-

derado nullo todo o acto em que haja intervindo a peita, o

art. 134 manda applicar as disposições desse artigo aos

casos de suborno; delira-se a representação, c discuta-se

o parecer, seja qual fôr, e....

O Sm. Presidente :—Não 15 opportuna a occasiãa para
o Sr. deputado fazer este requerimento.

O Sn. Athaide : — Estou justificando a proposição qae
enunciei, reclamando e pedindo a intervenção do V. Ex.

para com a nobre eommissão,

O Sn. Presidente : — Não posso admittir a reclamação
do nobre deputado ; não tem lugar agora.

O Sn. Ara «ide : — Espero portanto quo a nobre comm.i-
são dê um parecer a esto respeito, porque a terminação
desse negocio 6 da honra do nobre deputado a quem' me re-
firo e do interesse da camara.

Julgando-se a matéria discutida, e posto o requerimento
a votos por partes a pedido do Sr. Athaide, são rejeitadas
a Ia c a 3a parte3, r approvada a segunda, que pede infor-
mações á presidência de Minas sobre uma ordem expedida

pela mesma presídencia ao juiz de paz da parochia da Ponto
Nova na ultima eleição.

O Sr. Baptista Monteiro requer urgência para apresentar
um requerimento pedindo informações a respeito do seguin-
to : se está no exercício da presidencia de Sergipe o indivi-
duo a quem compete.

Consultada a camara, não é approvada a urgência.

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

FECHAMENTO DAS PORTAS AOS DOMINGOS.

Entra cm 2a discussão o art. 1® do projecto n. 52 desto
anno, quo próliibe Conservar abertos nos domingos o dias
sanctificados quaesquer estabelecimentos commcrciaes, of-
ficinas e fabricas.

O Sn. Paes IUrrkto : — Pedindo a palavra, Sr. presiden-
te, não tenho por fim combater desde já a doutrina do pro-
jecto em discussão, mas chamar sobro elle a nfenção da
camara, o requerer que o mesmo projecto seja remettido ás
commissões reunidas decommcrcio, industria c artes e de
negooios eclesiásticos.

O nobre deputado autor do projecto não nos disse ainda
o que tinha em vista quando o apresentou.

O Sr. Brandão : — Já expliquei o anno passado; V. Ex.
não estará lembrado.

O Sr. Pai s Barreto : — Parece-me entretanto que o pro-
jecto tem por fim, ou fazer elTectivo por meio da saneção
temporal um preceito da igreja, ou estabelecer simples-
mente uma medida de policia, satisfazendo eiu todo o caso
as reclamações e pedidos que a esta augusta camara têm
dirigido por diversas vezes alguns caixeiros.

Na primeiro hypothese julgo que invadimos attribnições
do poder ecclesiastico 

(apoiados r »0o apoiadas). Senhores,
se é um crime o trabalhar aos domingoscdiiis tanctificados,
è um erime espiritual, o como tal deve ser punido com penas
espirituaes ; á Igreja e não ao poder civil compete fiscalisar
e promover a fiel observancia dos seus preceitos. (Apoiados.)

Sr. presidente, é um engano suppôr que os deveres da
religião podem ser impostos por meio de multas e prisões.
Se nossos costumes não se oppoem a quo to trabalhe uo3 do-
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rningos, se a Igreja tem até aqui tolerado esse uso, de certo

que não será o projecto que conseguirá alterar costumes

inveterados, fazendo com que se guardem os dias aanctifi-

cados ; o trabalho continuará ás escondidas, e teremos, em

vez de uma, duas leis violadas.
Se se quer satisfazer as re( lamaçOes que os caixeiros desta

côrte têm feito pela imprensa e em requerimentos dirigidos

ao corpo legislativo, restrinja-se a disposição do projecto aos

caixeiros ; determine-se que sómente os estabelecimentos

commerciaes se conservem fechados nos domingos e dias

santos. Estendendo a disposição do seu projecto a todas as

officinas e estabelecimentos iudustriaes, o nobre deputado

vai talvez sem querer prejudicar a uma classe numerosa de

cidadãos que vivem do sen trabalho diário.
Seguramente os operários das officinas e estabelecimentos

industriaes, não podendo prestar seus serviços nos domingos

e dias santos, não perceberão o salario desses dias, o o re-

sultado será sofFrerem privações, visto que diminuem os

meios do satisfazei suas necessidades. Por outro lado se, ape-

zar de não trabalharem nesses dias, os operários forem pa-

gos, o prejuízo recahirá sobre os donos das officinas e es-

tabelecimentos industriaes, e ninguém dirá que é isto justo,
nem mesmo conveniente.

Considerando agora a disposição do projecto como uma

medida de policia, perguntarei ao nobre deputado^ que o

apresentou á discussão, se ella se refere sómente á côrte, ou

se estende-se a todas as províncias doimperio....

Vozes :— E' geral.

0 Sb. Paes Barreto: —Se a medida è geral, creio que
adoptando-a invadimos de alguma sorte attribuições que
não no3 pertencem (nflo apoiados); parece-me que ás cama-
ras municipaes compete legislar sobre esta matéria, e algu-
mas já o têm feito....

Um Sr. Deputado : — Qual o fundamento deste opinião ?

O Sr. Brandão :—A religião <5 objecto municipal ou geral?

O Paes Barreto : — Então a questão é de religião ? Se-

nhores, eu digo<jue esta matéria é mais da competencia das

caniaras municipaes do que da assembléa geral, porque
muitas camaras têm legislado sobre este assumpto, e não

me consta que o corpo legislativo tenha até hoje revogado as

respectivas leis ou posturas.
Observarei ainda ao nobre deputado que o eeu projecto

tal qual está redigido não poderá ser executado sem acar-
retar gravissimos inconvenientes.

lia estabelecimentos cujos trabalhos não nodem ser in-

terrompidos sem grande perda, e outros que demandão um

trabalho continuo para que possão preencher o seu fim.

Citarei, por exemplo, o estabelecimento do gaz, que existe

nesta côrte; se acaso nos domingos e dias sanetificados não

houver trabalho na fabrica de gaz, acontecerá que o empre-
sario encarregado da illuminação publica não poderá exe-

cutar o seu contracto, e que deixará de haver illuminação
•m certas noites....

Um Sr. Deputado :—Não se trabalha num dia, trabalha-

se outro.

O Sn. Paes Barreto :—Eu vejo que esse estabelecimento
trabalha todos os dias, e sem duvida o faz porque necessita
desse trabalho continuo.

(Diversos apartes se cruz&o entre alguns Srs. deputados.)

Eu não me levantei, já o disse, para combater desde já o

projecto ; o meu fim foi chamar a attenção da camara sobre
este objecto, que tem muito interesse e maior alcance do

que á primeira vista parece. (Apoialos.)

O Sr. Caudido Mendes: — Apoiado; o interesse é inte-

resse social, é negocio de primeira ordem.

O Sr. Paes Barreto : — E sendo negocio de importancia
não deve passar desapercebido, como passou em 1" discus-

são; convém que as illustres commissões de commercio,
industria e artes, e de negócios ecclesiasticos, examinem
esta matéria e dêm sobre ella um 

parecer 
desenvolvido,

para que possamos deliberar com reflexão e acerto.
Neste sentido tenho a honra de propor o seguinte reque-

rimento.

Lê-se, apoia-se e entra em discussão o seguinte requeri-
mento :

« Requeiro que o projecto seja remettido ás commissões

reunidas de commercio, industria • artes, e de negócios ec-

clesiasticos, para interpor sobre elle seu parecer. — Pae,s
Barreto. »

O Sr. Brandão : — Respeito as intenções do nobre autor
do requerimento de adiamento ; mas não posso, Sr. presi-
dente, deixar de notar que elle, nas considerações que fizera

para justificar esse adiamento, cahira na mais deplorável

contradicção.
O nobre deputado principiou produzindo a seguinte argu-

mentação : < O projecto versa sobre matéria religiosa ; es-

tabelece regras e crea penalidade contra aquelles que con-

travierem ás suas disposições ; mas isto não é da compoten-
cia do 

poder temporal, logo o corpo legislativo o não deve
admittir. > E depois accrescentou : < O assumpto do pro-
iecto tem caracter municipal; por consequencia legislar so-
bre elle compete, não â assembléa geral, mas ás camaras
municipaes... »

O Sr. Paes Parreto : — Como medida de policia.

O Sr. Brandão: — .... disse ainda : c Diversas munici-

palidades têm-se occupado desta matéria, e legislado no
sentido do projecto; portanto a assembléa geral não se deve
intrometter em semelhante negocio, porque elle pertence 4
alçada das camaras municipaes. » Ora, pôde haver con-
tradicção mais palpavel do que essa que resulta do um tal
modo de'argumentar?

O Sr. Paes Barreto:—Não ha tal.

O Sr. Brandão : — Se não é da competencia da assem-

blóa geral legislar sobre a matéria do projecto, por isso que
na opinião do honrado membro ella entende com assumpto

espiritual, como é possivel admittir que as camaras muni-

cipaes possão exercer essa faculdade, que se diz ser vedada

ao corpo legislativo ? (Apoiados.)

O Sr. Paes Barreto : — Encarei debaixo dos dous pontos
de vista ; não sei como o nobre deputado o considerou, se

como medida policial, ou como medida religiosa.

O Sr. Brandão : — Ou a matéria do projecto é espiritual,

e neste caso não compete nem á assembléa geral nem ás

camaras municipaes legislar sobre ella , ou então é de

tal ordem que competindo ao poder temporal providenciar
a seu respeito, compete por isso mesmo á assembléa geral
considera-la e resolvê-la como mais conveniente julgar em

sua sabedoria.

O Sr. Paes Barreto : — Não, não se segue isto; lia mui-

tas cousas que pertencem ás camaras municipaes e não

á assembléa geral.

O Sr. Brandão : — Iíesta çrovar que a matéria do pro-

jecto se ache neste caso, e foi isto o que o nobre deputado

não fez.
Senhores, o projecto, além das razões economicas e hu-

manitarias em que se basêa, como mostrarei quando se

abrir a respeito delle um debate regular, tom por fim fazer

manter a religião do Estado, auxiliando ao poder espiritual,

afim de que cessem esses escandalos, essas profanações de-

testaveis que todos nós observamos (apoiados); e, pois, não

seremos competentes para legislarmos sobre isto, quando
a nossa constituição estabelece que a religião catholica

apostolica romana será a dominante no paiz?

O Sr. Paes Barreto : — A que vem isto ao caso ?

O Sr. Brandão : —Não virá talvez para oiiobre deputa-

do, mas vem muito para mim e para outros que mo acom-

panhão nas idéas que estou enunciando. Temos uma reli-

gião de Estado, sem pertencermos ao seu grêmio e jurarmos

que a faremos manter não podemos ter ingresso neste

rocinto; portanto é evidente que está na orbita das nossas

attribuições legislarmos para que não sejão profanados e

escarnecidos os seus preceitos. [Apoiados.)

O S*. Cândido Mendes E' um dos seus primeiros pre-
Ceit03.

O Sr. Brandão : — Sr. presidente, seria um contrasenso

repugnante excluir do numerodas faculdades concedi-las aos

representantes da nação, a que se refere á adopção de meios

adequados a fazer respeitar e guardar a sua religião....

O Sr. Franco de Alheida Apoiado; muito bem.

O Sr. Brandão : — Em tal caso fôra melhor quo nao ti-

vessemes religião alguma, do que darmos o triste espectacu-

lo que se observa nesta côrte. E, senhores^ admira que haja

quem ponha em duvida a nossa competencia sobre o as3ump-
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to de que sc trata ! Não vemos nós por ventura o nosso
codigo criminal estabelecer regras e prescripções rei a ti vh s
A observancia da religião do império ? não se ucliiio nelle al-

guns artigos que expressamente prohibem, sob coitas penas,a
propagação de doutrinas contrarias As verdades fundamen-
taes da existencia deDeos, o da immortnlidade da alma,

que servem de base ao christinnismo ? E não foi esse codigo

confeccionado pela assembléa geral da nação ? Como pois
duvidar-se da competencia do 

poder 
legislativo para pres-

crc-ver regras que tenhão por hm, não impôr umn crença

religiosa, mas fazer externamente respeitar aquell» que
sempre foi a do paiz, e que elle adoptou como a única do-

minante, quando se constituio independente ?
Além de qua , senhores , se as nações rjue marchão á

frente da civilisação, como a Inglaterra e aí rança, tem le-

gislado sobre esta matéria, se o poder legislativo de ambas

se tem occupado com o aseumpto da guarda do domingo,

prescrevendo regras a este respeito, e estabelecendo pena-
lidade, como sériamente se poderá dizer que nó» não pode-
nãos fazer ontro tanto ?

O nobre deputado tocou n'um ponto delicado, que eu nuo

posso deixar passar sem a devida resposta. Disse elle : « o

projecto vai exercer uma acção coercitiva, prohibindo o tra-

balno e impondo penas contra aquelles que infringirem esto

preceito ; desta maneira elle ataca o principio civilisador

da liberdade da consciência. » Ou o illustre membro não leu

o projecto, ou prevaleceu-se deste argumento como um re-

curso de momeíto para poder combater a sua utilidade.

Senhores, a medida cuja adopção vos é proposta não xe-

pousa na» mesmas bases em que estA formada a lei franceza

de 18 de Novembro de 1814 ; não se funda nos mesmos prin-
cipios que derão origem a diversas Ms inglezas sobre a

guarda dos domingos; naquelles paizes proliibia-se completa

e absolutamente o trabalho em semelhantes dias, mas o

projecto que se discute não consagra esse rigor, não penetra
o asylo doméstico, não investiga a consciência; exigo apenas

o respeito exterior & religião do Estado, proliibo o escandalo

prescrevendo que nesse» dia» resppitados por tantos séculos

se conservem fechados os estabelecimentos de commercio e

todos aquelles em que se não venderem objectos de primeira
necessidade....

O Sn. Paes Barreto :—Não se refere As lojas também ¦>

O Sr. Brandão: — Certamente. Ora, uma tal disposição

não tem semelhança com as das leis inglezas e francezas,

entretanto o nobre deputado as confunde de um modo sin-

guiar, accrescentando até que da doutrina do projecto terão
de seguir-se graves damnos para o commercio e industria !

E isto se diz neste paiz, onde a mór parte dos dias sanctiH-
cados se acbâo hoje dispensados! Onde aquelles que são

forçados a trabalhar incessantemente pedem repouso, soli-

citão descanso, recorrendo para este fim ao poder lagislativo!

Sr. presidente, não sei o que se passa no Sul do império

relativamente a esta matéria, porém no Norte estA estabe-

lecida por leis provinciaes a doutrina que se consagra no

projecto ; as praça» da Bahia, Pernambuco, Maranhão, e

creio que todas as outras do litoral obedecemao preceito re-

ligioso da guarda do domingo ; o todavia ainda não houve

fluem so lembrasse de dizer quejnellas o commercio sofiria,

e a industria definhava por causa da observancia daquelle

preceito.
ItnmenFO é o commercio, e a industria de Londres e de

muitas outras cidades da Inglaterra e da America do Norte;
mas até hoje não houve quem tivesse a lembrança de ata-
car nesses paizefa guarda do domingo como nociva aos in-
teresóes industriaes ; pelo contrario, observa-se entre esses
dous povos, e ontro outros que adoptão as seitas protestqn-
tes, um favor edificante na observancia do semelhante pre-
ceito. Só aqui é que se diz que a industria ha de mingoar,
«e as casas de commercio não continuarem abertas no do-
mitigo !

Si. presidente, desejo o maior desenvolvimento na indus-

tria do paiz, porém certamente o não quero com quebra da
moial social, com escameo da religião, qu« i no meu cn-

tendera mais solida base de toda a sociedade. (Apoiado*.)
0 nobre antor do requerimento quer que o projecto vA a

duas commissões, para sobre elle interporem o seu parecer,
como se a matéria seja obscura, ou se nós não sejamos os
representantes de um povo catholico,...

Um Sr- Deputado : — E' trica.

O Sr. Brandão :—... entretanto não attendeu que dare-
jbos uma triste idéa se tratarmos de adiar a decisão deste

negocio, se mostrarmos que não temos a procisa corapera

para resolví-lo sómente, porque contraria as vistas ambicio-
sas de alguns homens do commercio ; digo de alguns, por-
que a camara sabe que aqui mesmo muitos honrados ne^o-
ciantes ingleze», americanos, allemãos, e do outras nacio-
nalidades fechão aos domingos seus estabelecimentos sem

que com isto se julguem prejudicados. (Apoiados.)
O Sr. Paes IUrriíto :— Isto é espontâneo, o ahi é que

estA o mérito do acto ; mas deixando-se de trabalhar com
modo de uma pena, onde está o mérito do habito í onde &
religião é aqui respoitada ?

O Sr. Br as dão : —Eo nobre deputado sempre a confun-
dir a matéria I sempre a chama-la para um terreno que não
é o do projecto !

Senhores, já disse ligeiramente o que entendia em refu^
tação As consideraçõos feitas pelo illustre membro autor do
requerimento de adiamonto ; guardar-me-hei pura a dis
cussào principal: porém antes de concluir lembrarei A cama-
ra que mais ae uma representação no sentido do projecto
tem vindo a esto recinto por parte de um numero couside-
ravel de artistas, caixeiros, e operários de diversas indus-

trias....

O Sr. Paes Barreto: — E eu neguei aos caixeiros o di-
reito de representarem? Digo mesmo que se pôde fazer por
elles alguma cousa.

O Sr. Brandão:—.... e que portanto é de justiça que se
dê uma solução a taes reclamações, que aliás se fundão nos

princípios da moral publica, 
da roligião e dos verdadeiros

interesses da maioria da sociedade. Voto pois contra o
adiamento.

A disonssão fica adiada pela hora.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

SOCIEDADES EM COMMA>D1 l'A. 
'

Entra em 3" discussão o seguinte projecto n. 40 do aun»

passado:

« Art. 1.» O capital das sociedades cm commandita que
não for menor de l(0;00i& na capital do império, e de
50:000$ nas províncias, poderá ser dividido em acções,
estas porém não serão transferiveis sem que esteja reali-
sado metade de seu valor nominal.

« Art. 2.o Quando t*e» sociedades tiverem pur fim ope-
raçiie» bancarias, não poderàõ instituir-se sem autorisnção
do governo, e só poderáõ dividir o seu fundo capital em
acções depois de integralmente reali sado.

Art. 3.o A transferencia das acções das sociedades de

que trata esta lei será nominativa por inscripção nos rogis-
tros das mesmas «sociedades, o na fôrma estabelecida no
art. 297 do codigo commercial, ficando porém o cedente,

quanto ás acções do que trata oart. 1°, responsável pelas eu-
tradas que faltarem até sua integral reali sai; 5o.

« Art. 4.° São nullas as voadas a termo das acções de

qualquer companhia anonyma ou om commandita.
Art. 5.» Ficão revogadas as leis e disposições em con-

trario.
« Paço da camara, 27 de Junho de 185(5. — C. Carneiro

de Campo».—A. J. Henriqucs. — F. Pauta Santos. >

Acha-se presente o Sr. ministro da fazenda.

Lím-se, apoião-se e entrüo conjunctamente cm diacus-
são dous seguintes projectos substitutivos :

Projecto substitutivo ao projecto n. 40 de 1856.
« Art. 1 .o As sociedades em commandita ficão sujeitas

As regras seguintes, em additamento ao que dispõe o codigo
commercial, arts. 311 a 314.

«81.® Quando o seu capital não fôr inferior a 100:C00«
na cOrte, e a 50:000^ nas piovincias, poderá ser dividido em
acções ; estas porém não poderAõ ser de valor menor de 100#
no primeiro caso, nem de SOS no segundo.

« g 2.® Os titulo» ou acções que^epresentarem 
o capital

das sociedades em commandita serão nominativa» em-

quanto não estiver realisado integralmente o capital sooial;
depoi» disso é livre a taes sociedades fazer representar o sen
capital por acções ao portador.

« 8 3® As acções não poderio 
ser transferidas sem que

tsteja effectivãmente realisado metade do seu valor nomi-
nal, salvo os casos de succossão, doteu.ou execução judicial.

« § 4® Os socios gerentes, como responsáveis a terceiros
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Slllmitaáamíníe, per todos os seus bens podem ( recusar
annu:r a transferencia de acções quando entenderem que
o comprador não oflerece as necessarias garantias para a
integral realisação do capital subscripto. Com a approvação
dos gerentes pe-o.facto das transferencias, cessa a respcn-
sabiJidade do oedentâ pelas ulteriores prestações.

5.° A transferencia das acções se opera' por simples
registro nos respectivos eseriptoriog, e mesmo quando rea-
lisada a compra de taes acções por outro modo, valido em
direito, nao será reconhecido como socio commanditario o
possuidor de acções sem ter preenchido essa formalidade.

« Todas e quaesquer vantagens particulares estipu-
Jadas nos estatutos ou contracto social, em favor de alguns
dos socios não terá effeito sem que sejão expressamente
apprpvadas por todos os soei» s originários.

« § 7.® A- prestações oi^ entradas que não forem feitas
em dinkeiro só poderáõ serem admittidae depois de avalia-
dos os objectos pelo juizo commercial do districto e com
approvaçáo da aasembléa gorai dos accionionistas.

§ 8.° Taes sociedades não podeiáõ funccionar sem que
esteja nomeado pela assembléa geral dos accionistas um
conselho iiscal de tres ou mais membros a quem compete
mspecoionar e fiscalisar os actos da gerencia, examinar a
escripturação, inventários e balanços, conhecer e apreciar a
realidade dos dividendos, tendo em vista a legitimidade
destes, e finalmente convocar a assembléa geral dos accio-
nistas quando tenha conhecimento de abusos que aftectem
os interesses da soeidade.

« Os membi os do conselho fiscal incorreráÒ mesmo na
responsabilidade solidaria, quando com conhecimento de
Causa consentirem em abusos graves.

« § 9o Nenhuma sociedade em commandita poderá func-
cionar sem fazer registrar previamente no registro publico
competente o sen contracto. e sem ter feito publicar nos
jornaes de, maior circulação do lugar do estabelecimento,
ou po\oaçao mais próxima aonde os houver, os nomes dos
socios responsavois ilimitadamente o objecto da sociedade ,
a nnportancia do fundo commaiaditado e o modo da sua
rcaiisação.

§10. Nilo poderá também dar principio a suas opera-
ções ^em que esteja eíFcctivamentc realisada uma quarta
parte do capital social.

« § 11. E' nuUae de nenhum effeito entre os socios a
sociedade em commandita por acções que se estabelecer em
transgressão dos preceitos desta lei; mas esta nullidade não
aproveitará aos socios contra os direitos de terceiros.

« §12. Além da nullidade da sociedade, ficão os geren-tes sujeitos, na hypotliese do paragrapho antecedente, á
sralta de 1 a 10:000$, que será imposta pelo juizo commer-
ciai do districto, a requerimento de qualquer dos socios, de
terceiros prejudicados, ou da promotoria publica.

«13. São nullas as vendas a termo ou a prazo de
acções das companhias, tanto commanditarias como anony-
mas, t da a v z que os'vendedores não mostrem possuir as
acções que venderem, admittindo-se como prova de domínio
o titulo de deposito ou caução de acções em bancos autori-
sados.

«€ A.rt" Qnar.do sociedades commanditarias por ac-
ções tiverem por objecto operações bancarias, só poderáõ
instituir-se Com prévia autorisação do governo, emquanto
uma lei especial sobre bancos não fôr promulgada.

« Art. 3.o Ficão revogadas as disposições em contrario.
Paço da câmara dos deputados, 10 de Julho de 1857.—

Barão de Mauá. >

« Projecto substitutivo ao projecto n. 40 de 1856.
« Art. lo. As sociedades em commandita íicão sujeitas

ás seguintes regras em additamento ás que estabeleceu
codigo commercial nos arts. 311 a 314,
§ 1° Quando o 3eu capital fôr superior a 100:000$ na

corte, e a 50:000!$ nas províncias, pòderá este ser dividido
em acções, cujo valor nominal não seja menor de 100$ no
primeiro caso, e de 50$ no secundo.

§ 2.o As acções serão nominativas, e os subscriptores
responsáveis pelas prestações até a entegral realisação do
capital. Esta responsabilidade cessa todavia pelo facto da
transferencia, comtanto que o cessionário seja approvado
pelos socios gerentes.

« § 3.® As acções strao exaradas por inscripções nos re-
gistros das sociedades; e a sua transferencia se operará
por acto lançado nos mesmos registros, e na fôrma pres-
cripta no art. 297 do codigo eommercial.

§ 4.° São inadmissíveis e nullas as transferencias, an-
tes que esteja effectivamente realisada metade do fundo
social, salvos os casos de dote, successão ou execução ju-
dicial.

§ 5.» Todas e quasquer vantagens particulares esti-

puladas nos estatutos em favor de alguns dos socios não
terão effeito sem que sejão expressamente approvadas

portodos os socios originários.
§ fi.o As prestações ou entradas que não furem feitas

em dinheiro só poderão ser admittidas depois de avaliados
os objectos 110 juizo commercial do districto, e com appro-
vação da assembléa geral dos accionistas.

<§ 7.° Será instituído em taes sociedades, antes que co-
mecem as suas operações, um conselho fiscal composto de
tres a cinco membros nomeados pela assembléa geral, aos

quaes competirá inspeccionar os actos da gerencia, exami-
nar a escripturação e o estado das caixas, fiscalisar os in-
ventarios e oppôr-se á distribuição de dividendos fictícios,

podendo convocar a assembléa geral quando tenha sciencia
de abusos graves, ou quando julguem necessário propor a
diâsolução da sociedade.

<§8.° Nenhuma sociedade em commandita poderá func-
cionar sem inscrever previamente no registro publico com-

petente o sou contracto, e sem ter feito publicar nos jornaes
de maior circulação do lugar do estabelecimento os nomes

j dos socios responsáveis íliimitadamente, o objecto da so-
ciedade, a importância do fundo commajiditado, e o modo
de sua realisação.

« § 9.o Não poderá igualmente dar principio ás sun9 ope-
rações antes que estej ão subscriptas todas as acções e rea-
lisada pelo menos a quarta parte do seu valor, o que os ge-
rentes farão constar por acto authentico.

§10. A autorização do governo é necessária para que
se pos3ão incorporar sociedades em commandita por acções,

que tenlião por objecto operações bancarias, de deposito e de
desconto, ou operações commerciaes, relativas a gêneros
alimentícios. As decisões do governo recusando a autorisa-

çao deverá 1 ser motivadas, e dellas haverá recurso para o
conselho de estado dentro de 60 dias, contados da data da
notificação feita ás partes interessadas. Se no prazo de tres
mezes decorridos da apre-eutação dos estatutos nenhuma
decisão houver sido dada, serão as ditas sociedades como de-
finitivãmente approvadas.

« § 11. Nenhum banco, sob a fôrma commanditaria ou
anony ma, poderá emittir letras ou vales pagaveis ao porta-
dor, e a prazo maior de 30 dias, sem autorisação do corpo
legislativo, emquanto por lei não furem reguladas üs con-
dições e o modo com que o governo facultará o poder de
emissão ás ditas sociedades e companhias.

§ 12. São nullas as vendas de acções das companhias,
tanto eommanditas como anonymas, toda a vez que os ven-
dedores não mostrem possuir as acções que traspassão.
Admittiivse-ha como prova do domínio o deposito de taes
acções cm bancos autori sados.

§ 13. E' nullo e de nenlium effeito a respeito dos so-
cios a sociedade em commandita por acções que se consti-
tuir com tiansgressão dos preceitos desta lei, mas esta nul-
lidade não aproveitará aos 3oeios contra os direitos de ter-
ceiro.

§ 14. Além da nullidade da socielade ficão os gerentes
sujeitos, na hypothese do paragrapho precedente, ,'i multa
de um a dez contos de réis, que será imposta pelo juizo
commercial do districto a requerimento de qualquer dos
socios de terceiros prejudicados ou de promotoria publica.

« § 13. Os membros do conselho fiscal são responsáveis
solidariamente com os gerentes, quando com conhecimento
de causa deixarem commetter nos inventários inexactidoes

prejudiaes á sociedade ou a terceiro, ou quando consentirem
na distribuição de dividendos não justi'icados.

« Paço da camara dos deputados, 0 d~» Julho de 1857.—
Torres Uomem. — Sérgio Teixeira de Macedo,—Augu lo F. de
Oliveira. >

O Sn. Salathiel, em vista da importancia da matéria,

e de achar-se ella em ultima discussão, julga conveniente

que se adie até se imprimirem os projectos substitutivos ,
aíirn de que possão ser bem estudados e apreciados. Neste
sentido manda á mesa um requerimento.

Lê-se, apoia-se, e sem debate è approvado o seguinte re-

querimento :

Ilequeiro que se adie esta discussão por 48 horas, afim
de se imprimirem as emendas. — Salathiel. >
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o Sr. Presidente : — Estando esgotada a 2» parte da or-

deiú do dia, volta-se á l.a

O Sn. Paes Barreto obtendo a palavra pela

doCd\tSd8a'fetaaafi^E« projecío relativo

ás estradas de ferro.

Este requerimento é approvado.

fechamentos de portas aos domingos.

J^SSttSSCOatiUSttít
k°n 'sn 

Paes Barreto Sr. presidente, quando tive do

. V-c „,,„r;mpnto aue offereei ii consideração da ca-

justificar 0 re<l" - 
sabendo o que tinha em vista o nobre

mara, eu disse Pernambuco com o seu projceto,
deputado pela Provinf? 

de 
60 havia explicado a este rei-

por isso que e deJx0 
de donB poutos

peito, COBSldera",®;?J?o 
reli<noso, tendo por fim fazer execu-

tribuições que pertencem ao poder espiritual....

O Sr. IIerjioí.enes : — Apoiado.

O Sr; P aes Barreto : — - • »

xergar onde ella está.

o ^R V Tawres dá um aparte que não pudemos ouvir.

O Sr. Paes Barreto : - IuHige uma pena áquelles que,

«witr-i um principio religioso, traballiao no domingo. _"fnliorS 
nôsvamoa por esteprojecto converter em crime

lha nos dias santificados.

o C„ Santa Crez : - Essa falta não causa escândalo.

O ^i>' Hfrmocenes :—A constituiçãodo Estado prohibe que

alguém seja perseguido por motivo de religião. (Apoiado*.)

o Sr. Paes Barreto : - Estime muito ter em meu favor

a opinião do nobre deputado. Twl«mnii psta-
Senhores nós não somos um concilio, não podemos esta

belecer penàs para crimes espirituaes ; a nossa missão nao
beiecer p ' , relações do homem para cora Deos.
SCOurÍeritogp6de 

Ir aorolhos da religi/o aos olhos de

Deos oTcto daquelle que não trabalha no domingo, nao

porquê a isto O leve o seu respeito á religião, mas pelo receio

^AciteeãoquXte 
deputado fez da Inglaterra não me

parece muit<?proced ente. Ali o poder temporü confund ,

muitas vezes com o espiritual, o

aonde as attribuições de um o outro pode •

minados. Além disso, a guarda dos domingos na Inglaterra

é uma cousa que faz parte dos costumes da nação ; nes

dias cessão todos os trabalhos e divertimentos, todos se en-

trecão ao exercieio das praticas religiosas.

Entre nós o que acontecerá se for approvado este projec-

to' Pensará o nobre deputado que os caixeiros e operários,

deixando ai lojas e oflicinas, se dirigirão aos templos para,

ouvir mis*a, ou se encerrarão em suas casas para entro-
"ar.se 

A leitura da Biblia 1 Não de certo, elles empregarão

•ràlvez esses dias em prazeres e divertimentos mais offensi-

vos á religião e aos preceitos da Igreja, do que ao trabalho

honesto e proveitoso em que actualmente se occupao. _

Masse onobredeputadoentoi.de que e uma grande im-

pied'ide o trabalhar nos domingos e dias sanctihcados; que

offendemos a religião consentindo que nesses dias so conscr-

abertas as lojas o offlcinas, então proponha uma mo-

dX fferal que abranja também as fazendas ruraes esten-

dà a providencia a toJos os que trabalhão, e prohiba que

nesses dias habito bailes, theatros ou (jualquer outra occupa-

eL^ oue nao se aoexerèiciode praticas religiosas. Ora, o

nobre deputado não pôde deixar de reconhecer o absurdo de

uma tal disposição,...

O Sr. Franco de Almeida :—Absurdo não.

O Sr. Paes Barreto : — Seria impossível fazer executar

essa lei.

O Sr. Franco de Almeida :
mas não é absurdo.

-Será difHcil de executar-se,

O Sr. Paes Barreto :—Eu entendo que uma lei cujas dis-

posições não se podem executar, é absurda. Pensa o nobre
deputado que se passar aqui uma lei determinando que so
reze aos domingos fica-se por isso rezando nesses dias ?

O nobre deputado autor do projecto pretendeu demonstrar
a nossa corapctencia para legislar sobre esta matéria com
o artigo da constituição, que declara religião do Estado a
catholica apostólica romana, o que importa a necessidade

de que o Estado auxilie a tgrejp, e sustento a religião.

Não contesto a necessidade de manter a religião; entendo

porém que por 
outroâ e não pelo meio contido no projecto

deve o Estado vir em auxilio da Igreja. Esses meios são con-
correr para o esplendor do culto, fazer as despeza.s necossa-

rias com os seus ministros, etc., mas nunca erigindo os

peccados em crimes, e punindo a intracçno dos preceitos da
t grejnk isto 6 violentar as consciências quando a própria

constituição quer que ellas tenhão toda a liberdade.

Além disso se o nobre deputado quer entender até esse

ponto a intervenção do Estado era favor da religião, entãoS
necessário, como já ponderei, ampliar a disposição do pro
jecto a outras infracções; puna-se o que não ouvir missa, o

que não se confessar, etc.
Também não tem applicação A matéria de que tintamos

a disposição do codigo criminal, que o nobre deputado ei-
tou. E' cousa muito diversa o prohibir a ostentação publica
de outro culto que não seja o do Estado, e não pcrmttir a

propugnaçãodeprincipios subversivos dos dogmas e verdades
fundamentaes da religião que a nação adoptou, de sanccio-
nar com penas Ias prescripções da Igreja, invadindo assim
o fôro da couseieneia que deve estar fóra da nossa compe-
tancia.

Continúo, Sr. presidente, a votar pelo requerimento qt e
tive a honra desuhrnetter A consideração da casa. Entendo
como 6 nobre d* putado pelo Maranhão qve a matéria do

projecto é muito importante para que a decidamos sem
muita rofiexão e exame ; por isso insisto em que si-jão ou-
fidas as commissões mencionadas no requerimento.

O Sr. Cândido Mendes : — Sr. presidente, eu ouço na"basa 
pedir-so votos para docidir-se o adiamento que se acha

em discussão ; não teria duvida em annuir aos desejos dos
nobres deputados, so não entendesse conveniente arriscar
algumas palavras sobre o objecto, <• principalmente sobre a
matéria do projecto, que julgo de sunmm iuiportancia,

(Apoiados.)
Começo, Sr. presidente, felicitando o nobre deputado por

Pernambuco que se lembrou na legislatura passndarde otfe-
recer t consid&ração da camara dos Srs. deputados o pro-
jecto que ora se discute; fez S. Ex. com isto um serviço
real no paiz; mas, Sr. presidente, ao mesmo tempo deploro

que um projecto de tanta importancia não fossn iniciado

por nenhum dos gabinetes que se tem aehndo á frente da <

paiz; porquanto, além do ser a matéria do projecto de grande
intoresse religioso, é também do maior interesse social

(apoiados), e de ha muito contaria o paiz uma lei que faria
honra a qualquer gabinete; teriamos agora mesmo mais
esperanças pela sua sorte se se houvesse dado tal inicia-
tiva...

O áa. Pinto de Gami-os: — Apoiado.

O Sr. Cedido Mendes : — Tem-se dito, Sr. presidente,
para so combater o 

projecto (e foi e.-te o fundaraent > do
adiamento apiesentado pelo nobre deputado 

por Pernam-
buco que me precedeu), que havendo duvida sobre a compe-
tencia do corpo legislativo, pois este negocio ou era pura-
mente espiritual, c então cabia ao poder ecclesiastico a sua
dooisão, ou era de interesse municipal, e consepuinti;m<-nte

pertencia ás eamaras muuicipacs a sua solução; o mais
acertado seria remotter o projecto ás duas commis-ues
reunidas de negocios ecclesiasticos e de commcrcio, in-
dustria e artes, pura que meditando sobre a matéria des-
sem um parecer illustrando a camara, quer quanto á sua
competeneia. quer quanto á utilidade da medida. O quo.
se pretende é um estudo acurado sobre' a matéria, e cu
não teria duvida de também acompanhar o nobre depu-
tado que propOz o adiamento em seu JeiiJeratum, se iiifc-
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izmente .não sentisse do empenho do honrado memhro
vontade de adiar eternamente o projecto....

O Sr. Paes Barreto : — Essa é boa! não confia então
nas commissões ?

O Sr. Cândido Mendes : — Pela maneira por que o nobre
deputado se enunciou contra a doutrina do projecto....

O Sr. Paes Barreto:—Pelo meu voto caliia elle já; mas
isto niio importa nada que se ouçõo iib commissões, que a
câmara delibere ern vista do parecer delias.

O Sr. Cândido Mendes : — O aparte do nobre deputado
me favorece; como S. Ex. vioque a opinião da camara não
era hostil ao projecto, lançou mão deste meio, não com o fim
de adiar por alguns dias, mas eternamente, senuo abando-
liaria a medida ao seu máo destino.

Se as illustres commissões dessem seu parecer com bre-
vidade, se negocio de tanta importancia como me parece
este, pudesse ainda este anno ir para o senado, eu não teria
duvida, com já disse, de prestar meu voto ao adiamento,

porque desejo que esta medida seja bem estudada e medi-
tada, não é negocio de pequena monta para o futuro donos-
so paiz ; porquanto estou certo que depois de umadiscus-
são a mais ampla, e a mais esclarecida, um projecto desta
ordem seria approvado por grande maioria. [Apoiados.)

Sr. presidente, a questão suscitada pelo nobre deputado

por Pernambuco a quem respondo a respeito da matéria do

projecto, parece-me que não foi collocada no verdadeiro ter-
reno, creio que não foi a medida bem compreliendida. Em
verdade uma lei de repouso publico é negocio da comp»-
tencia de poder espiritual, ao menos naquelles paizes que
como o nosso tem religião privilegiada, do Estado; porque
os dias destinados a esse repouso são empregados em satis-
fazer aos preceitos do culto ; e tanto entre nôs é negocio da
competência do poder espiritual, que o governo imperial

quando quiz limitar o numero dos diaB santos solicitou da
Santa Sé um breve a este respeito....

O Sr. Brandão i: oltros semiorks : — Apoiado.

O Sr. Cândido Mendes : — .... não se julgou habilitado

para intervir só, o nosso governo que ninçuem dirá que é

pouco cioso de suas prerogativas. Por aqui já se vê que sen-
tio este negeeio da competencia do poder espiritual não se

pôde sustentar, amesquinhando-o, que as camaras munici-

paestenhão sobre elle jurUdicção; a sua importancia excede
as raias do direito municipal, cujo fundamento é todo tem-

poral; e se, como já o declarei, o governo imperial em
assumpto de tanta gravidade não se julgou com forças de

por si só resolvê-lo, solicitou da côrte dettoma as faculdades
necessarias....

Um Sr. Deputado :— Também para este caso é preciso
ir a Roma?

O Sr. Camhdo Mendes : — Neste caso não se precisa ir a
Iloma, attenda o nobre deputado para minba argumenta-
Vão; e já que me interrompeu, permitta que lhe diga : alei
do repouso publico para os catliolieos, ou melhor a santi-
fieação do domingo, já de ha muito que se acha decretada
no Decalogo, nos mandamentos da lei de Deos e nos da
Igreja; já é negocio resolvido, não é indispensável ir a
Homa.

O repouso dos christãos e*tá portanto declarado nas leis
de sua religi.ío, tanto divinas, como propriamente da
Igreja que rigorosamente exige a sua execução; o que se
pedio a Roma foi a limitação dos dias santos, e não a dos do-
mingos, porque Roma, quando mesmo talcousa se pedisse,
não poderia faze-lo, visto como para taes concessões não se
acha habilitada. A limitação do numero dos dias santos é
negocio simplesmente ecclesiastico, podia o summo ponti-
fico resohe-lo 110 sentido do dcsideralum do governo impe-
liai; mas outro tanto não podia íazG-lo a respeito do
domingo, ao menos permanentemente, porque a instituição
do domingo e de direito divino. Com isto não quero dizer
que o poder espiritual não possa dispensar uma ou outra
vez, havendo conveniência, a guarda de taes dias.

O Sr. Pinto de Campos : — Apoiado.

O Sr. Camhdo Mendes:—Portanto, Sr. presidente, sendo
evidentemente a lei dq repouso publico da competencia do
poder espiritual, sendo ella bem conhecida de todos os cliris-
tãos, não podia ser objecto de duvida para o nobre deputado
sutor do requerimento de adiamento, nem taes duvidas po-

demautorisar a approvação de semelhante proposta cuiohm e inutilisar o projecto. 1 
'oposta, cujo

ciu^S». 
Deputado : — Não se pôde tirar semelhante con-

O Sr. Cândido MendesMas,porque alei do repouso
publico seja da competencia do poder espiritual, eeiiuir-se lia, como pretendeu o nobre deputado por Pernambuco
que «ora semelhante matéria nada tenha o poder temporal'»
Ninguém o dirá; e nem sobre este ponto foi o govt-rno do

vuf„ ™; frnte' 
Pfstou semPre ao poder espiritual o au-xilio mais efficaz pela convemencia na moralisação da popu-

Jífj 
d? cert0 temP° rara cá é que tem havido frouxidão

da rellgfaT 
ma"utenÇSo de UIa d°* pnncipaes preceitos

r,r2^J,~K'M;SO 
: ~~ APP'ado ; ° que queremos é que essas

pi.uícas tao úteis se renovem.

O Sr. Cândido Mendes : —E, Sr. presidente, não arriscouma pioposiçao que nao possa provar; temos leis do Esta-do provendo, determinando a guarda do domingo. Além do
preceito religioso, que todos conhecemos, temos legislação

W 
" a0?0SE0 Pil!z' a constituição 3o aree-bispado da Bahia, que sobre eete ponto consignou dispo*i-

çoes que ainda nao forno revogadas, e obriga a todos ns ca-rholicos deste império ; temos o art. 5° da constituição man-

^ fJ !®S15laÇa° ecclesiastica, ou pelo menis toda a
que foi resolvida até a data da sua promulgação, visto como
declara o mesmo artigo, que a religião catiiolica continuará
a ser a religião do império, o que importa dizer, que é re-
cebula com o seu culto, no que implicitamente se acha con-
templada - a guarda do domingo

Um Sr. Deputado :—E quem duvida disto? O que se
quer saber é se se., deve impor penas temporaes.

O Sr. Cândido Mendes: — Não se impaciente o nobre
deputado; brevemente o satisfarei. Poitar.to, Sr. presidente,a doutrina do projecto não é nova; o que se pretende é reha-
oilitar uma medida que tende á moralisação do paiz; o queo projecto quer é a execução de um preceito consagrado em
legislaçao, o Estado se obrigou a defender e fazer respeitar.

O Sr. Fernandes Vieira : —Nada mais justo e conve-
mente. c

O Sr. Brandão:—Apoiado.

ÇA?D'"° ^.ENBES:-°ra. pergunto eu agora, deve ounao o Estado auxiliar as prescnpções da Igreia ? Eis a mmver como a questão deveria ser considerada ; p oproieeto damaneira por que se acha redigido a resolve affirmativamen-
te, e nao se podena de outra fôrma proceder havendo umareligião de Estado, a menos que se não queira tornar inútilesse privilegio. Para um catliolico tal questão não existenmica poderia entrar em duvida, visto as intimas relações
que existem entre a Igreja e o Estado, a necessidade econ-
voniencia desse auxilio, dadas as circumstancias como no
caso presente ; setia preciso desconhecer as leis da nossa
Igreja procedendo^de outra forma, alzrejaaque somos
obrigados a prestar toda a obediencia sob pena de sermos
riscados do seu grêmio....

Um Sr. Deputado : — Não apoiado.

O Sr. Caorào dá um aparte.

O Sr. Candi-o Mendes: - Oh ! isto é singular! de modo
que se pôde ser catholico sem pertencer áo grêmio daIgreja, e a despeito de suas decisões....

O Sn. Carrao : lfa muita lei ecclesiastica que se não
executa no Lrazil, então o Brazil todo era lieretico.

O Sr. Cândido Mendes : — Ignoro^quaes ellas sejão ; sei
quo lia entre nôs abusos, mas não sei que haja, ao menos
entre catliolieos, vontade decidida de transgredir as leis da
Igreja; sei que ha bullas que ainda não tem tido'o placet
imperial, mas nem por isso o catholico está dispensado do
prestar-lhes obediencia ; quando o nobre deputado quizerentrar no exame destas questões, estou muito prompto a
acompanha-lo.

(Trocão-se vários aparles.)

Cumpre ainda notar, Sr. presidente, que o auxilio do Es-
tado em defesa de um preceito divino, e não simplesmente
ecclesiastico, como é a guarda do domingo....

O Sr, Carrão : — Então muita gente está heretica.
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O Sr. Cândido Mendes:—.... torna-se ainda mais rigoroso

pelos resultados damnosos que a transgressão de semelhante

preceito pôde acarretar, e tem acarretado ú sociedade, tanto

do Brazil como na Euiopa. Este preceito consignado no de-

ealogo é, como acamara não o ignora, o mais antigo, o

mais universal, aquelle cuja execução é muitas vezcs^recom-

mendada nas sagradas paginas, e cuja transgressão é pu-

nida do modo o mais severo. E' pois um preceito importan-

tissimo e essencial, tanto para a manutenção da sociedade

religiosa, como civil; è o dia consagrado privativamente a

Deo*s e em que o homem individual, e o homem collectivo,

i»to é, o povo ou o Estado manifesta por acto* públicos 
e pa-

tentes o respeito e veneração que deve ao Omnipotente.

(Ho um aparte.)

E, senhores, importa ao, Estado a manutenção de uma

religião? Assim o devemoB crer....

Um Sr. Deputado dá um aparte.

O Sr. Cândido Mendes: — .... pois eue assim o declara

R constituição; e porque a religião tendo por fim a «oral i-

sação dos povos é da maior utilidade para o Estado....

Uji Sr. Deputado : — E quem põe isso em duvida ?

O Sr. Cândido Mendes:—.... logo o Estado tem o maior

interesse em que a religião do paiz se não reduza a uma sãa

theoria, seja geralmente praticada.

Un Sr. Deputado dá um aparte.

O Sr. Cândido Mendes Se isto fosse tão claro como pre-

tende o honrado ministro que me interrompe, _ o projecto

não soffreriu opposiçáo .alguma. Se, pois, a sociedade inte-

ressa em que a pratica da religião seja uma realidade, deve

osforçar-se pelos meios de que dispõe em auxilio aos da

Igreja, para que o dia consagrado a essa pratica, em que o

povo tem de dar testemunho publico de seus sentimentos

religiosos, não seja profanado. (Apoiados.)
E, senhores, não noa illudamos suppondo que a sociedade

se poderá manter profanando-se, calcando-se os preceitos
divinos; o desrespeito, em taes casos attrahe severas puni-

ções, e o desprezo das leis humana», eem as quaes é impos3Í-

vel a existência dos Estados. Portanto, da maneira porque
está organisada a noesa sociedade, catholicos como somos,

poderemos prescindir de dar um auxilio temporal á medida

do projecto, á guarda do domingo?

Um Sr. Deputado dá um aparte.

O Sr. Cândido Mendes : — Serão catholicos no gosto do

nobre deputado, porém não catholicos romanos, porque
estes 6ão os que lielmente observão as leis e preceitos da
Igreja.

O Sr. Martiniio de Campos : — E o poder temporal é

quem vai pugnar pelo cumprimento desses preceitos ?

O Sr. Cândido Mendes : — E porque não? A Igreja

faz o que lhe cumpre fazer cm sua esnhera ; mas o Estado

não fica desobrigado do cumprimento dos seus devores, por-

que, como não ignora o honrado membro, o Estado é o de-

fensor da Igreja. Eis porque quando é necessário deve o

Estado auxiliar a Igreja ; e este é um dos casos. (Apoiados.)

O Sr. V. Tavares E' por falta de respeito á religião

que o paiz se acha no estado em que o vemos.

O Sr. Cândido Mendes : — Perguntarei ainda : (jue mal

resultará ao Brazil do prestar o Estado o seu auxilio a um

preceito da Igreja, de cuja utilidade ninguém duvida ? To-
das as nações christãas geralmente reconhecem a necessi-
dade de manter-se um tal preceito, que outr'ora se obser-
vava entre nós ; apenas se nota o exemplo da França, que
faz excepção a esta regra, mas onde existe legislação con-
demnando a profanação do domingo, e onde quotidiana-
mente se fazem esforços para guardar-se o preceito divino ;
e«forços que não têm sido improticuos, graça* ao clero, e a

muitos homens eminentes daquella nação. Ao exomplo da

França, paiz por tanto tempo victima de revoluções, temos

infelizmente de accrescentar o Brazil....

O Sr. Carrão :—As autoridades ecclesiasticas não tôm

ineios para fazer executar suas leis ?

O Sr. Cândido Mendes:—Tanta obrigação têm asautori-

dades ecclesiasticas orno as civis, gyrando cm suas respec-

tivas orbitas, deexecutarem rsleisda Igreja, porque cilas im-

portão ao bem da sociedade; as penas espirituaes neste caso
só por ti não bastão. (Apoiados.) Não impOz o Estado um*

TC HO III.

pena ao que negasse a existencia de Deos, e o dogma da
imniortahdado da alma ? logo, que escrupulo se poderá ra-
zoavelmcnte manter garantindo o Estado o reipeito • «aneti-
licnçãododia consagrado ao publico repouso?

(//a um aparte.)

Senhores, dá-se a respeito de religião o mesmo que se dá
a respeito da justiça, da innocenciae da veidade, diz um
celebie escriptor. O que não a defende, atraiçoa ou oppri-
me-a. ^Portanto o governo que não defende a verdade, auxilia
a justiça, não protege a innocencia, e se mostra indifferente
á religião de povo que administra, conetitue-se inimigo de
todas esta* cousas.

O Sn. Martinqo Campos: —Não apoiado.

O Sr. Cândido Mendes : — E' a religião o principio fnn-
damental da sociedade civil? Parece-me indubitavcl. Se
assim é, o governo que assiste tranquillamente á ruina deste
principio torna-se complice dessa ruina, antes de ser a
victima...

O Sr. Carrão dá ura aparte.

O Sr. Cândido Mendes : —E' por esta razão que se está
reclamando que á manutenção de um preceito de tanta im-

portancia preste o Estado o seu valioso apoio ; porque o
listado interessa tanto como a Igreja na guarda do dia des-
tinado ao repouso, seja nas repartições publicas, seja por
toda a população, de modo que se não veja na desobediencia
de tão alto preceito os escandalo» que desgraçadamente so

praticão em nosso paiz....

O Sr. Pinto de Campos: —Nos domingos estão es tem-

pios despovoados.

O Sr. Cândido Mendes :—Senhores, nenhuma sociedade

pôde existir sem que se mantenha em todo o seu vigor o
principio de autoridade, que impõe e exige o respeito e
obediencia á lei humana. Ora, como sustentar-se uma tal

pretenção guando 
se consente que a lei divina, sobretudaem

seus mais importantes preceitos, seja constantemente des-
acatada ?

O Sn. Martin no Campos dá um aparte.

O Sr. Cândido Mendes : —Sr. presidente, a profanação
do domingo não é objecto de tão insignificante valor, como
á primeira vista poderá parecer. A religião impõe duras
penas, e grande numero de homens eminentes em Franca,
onde esta questão tem sido mui largamente discutida, attri-
bue a maior parte dós males que soffre aquella nação A
trasgressão do pieeeito divino.

Não mo refiro somente aos homens de opiniões religiosas,
aos concilios proviuciaes que se têm occupado com este
assumpto; refiro me principalmente aos escriptores de no-
meada, que não passão por professarem religião alguma, e
se alguma professão, não é por certo a cathulica.

Se taes factos «li se passão, se o clero, o governo e cida-
dãos importantes dedicão seus esforços por tornarem na-
quelle paiz uma realidade a guarda do domingo, porque
havemos do desprezar a experiencia alheia ?

O S*. Brandão : — Apoiado.

O Sr. Candid» Mendes : — Accresce, Sr presidente
que com o projecto em discussão nada vamos innovar no
paiz, restabelecemos apenas uma medida que outr'ora era
geralmente praticada entre nós ; vamos relabilitar uma lei
de moralisação publica, e de respeito á divindade, nestes
tempos tão esquecida....

Um Sr Deputado dá um «parte.

O Sr. Cvndido Mendes :—Deste crime são muitos os récs.
Sr. presidente, pelo 

art. 5» da constituição do império se
declarou que a religião catholica continuaria a ser a religião
do Estado. Por esta expressão — continuaria — bem se vê
que o Lstjido novamente constituido, e que hoje se denomina

império do Brazil — aceitou toda a legislação, ecclesfas-
tica e civil, que em matéria de religião vigorava 110 reino de
Portugal, a que se achava ligado. Isto ms parece fúra de
questão

(Ha um aparte.)

Perdoe-me o nobre deputado: se estos proposições _por
ninguém suo impugnadas, nem por isso se achuo em pra-
tica -,j> o abuso que tem prevalecido ; parece que entre nó3
o art 5o da constituição é uma disposição que não existe, poia
se não ndmittem entre todos os corolários de semelhante
legislação ; tis porque insisto cm tal argumentação.
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Uma voz : — Continue que vai bem.

O Sr. Cândido Mendes Se as proposições que enunciei

são evidentes, é claro que essa legislação não se pôde julgar

insubsistente sem posteriores declarações, sem que seja re-

vogada. Ora, taes declarações não existem; pelo contra-

iio~'na collecção de nossas leis o que se nota constantemente

são' decisões favoraveis á observância da guarda do domin-

rro o outros dias de repouso publico, tanto nas repartições

publicas como em estabelecimentos particulares.
Só ha uma excepçao, e que devemos deplorar, essa excep-

ção se aclia consignada na legislação eleitoral, quando
determina que os votantes e eleitores sejão convocados para
funccionarem no domingo, por occasião das eleições de

parochia. Mas este defeito vem de mais longe : semelhante

legislação <5 cópia fiel do que a semelhante respeito pres-

creveu a constituição hespanliola de 1812, cujos autores

nunca primarão pela orthodoxia de suas doutrinas. Esta

única infracção, que exj#te na nossa legislação, é um pre-

ceito divino tão importante, que deve ser quanto antes re-

vogada.

Ò Sr. Carrao dá um aparte.

O Sr. Codiuo Mendes : —Sr. presidente, a legislação

civil, ecclesiastica e religiosa, mantendo a guarda do do-

mingo por toda a populaçao, existia em vig^r antes da

nossa constituição, e posteriormente não foi revogada. Esse

preceito, a que hoje se procura tirar tjdo o valor, era Sobre-

modo respeitado pelos supremos poderes do Estado, ainda

quando os ministros que formavão o conselho_ do_ soberano,

erão dominados do espirito de josephismo, tinhão mesmo

opiniões oppostas aos principios de nossa religião, seguião o

v olteranisma, como desgraçadamente succedia com^ muitos

que servirão ao ultimo rei que governou o nosso paiz.
Paia comprovar o que venho de enunciar, consinta a ca-

mara que faça a leitura de Ulguns aotos do governo colonial,

quando ainda estavamos ligados a Portugal. Da leitura de

taes documentos veráõ os nobres deputados que impugnão o

projecto que o que se pede agora não é mais que a re-

novação de medidas com o lim de moralÍ3açãopublica, como

testemunho de respeito pelos dogmas de uma religião que o

Estado privilegiou; medidas a que o poder civil estava ha-

bituado a empregar em auxilio de um poder que tão forte e

eficazmente o ajuda na direeção da sociedade

O Sr. Pinto de Campos : — Vejamos os documentos.

O Sr. Cândido Mendes :— Nos fins do século passado já

a incredulidade tinha penetrado em Portugal, por effeito

de doutrinas e reformas de que neste momento me não oc-

cuparei ;o que é certo é que taes doutrinas começárão a

dar frutos, e um dos primeiros foi a profanação do do-

mingo, não na escala de hoje. O governo do Estado foi pela

sua parte tomando medidas para combater o mal, que por

vezes se repetirão.
No anno de 1799 requererão as adellas de Lisboa ao go-

verno portuguez o que o senado da camara de Lisboa nao

podia resolver, permissão para venderemos objectos de seu

commercio nos domingos. O senado da camara daquella

cidade, informando sobre esta pietenção, deu um parecer

desfavorável, porque a pietejição era contraria á legislação

do paiz. . .
Este facto mostra qual a ingerencia que as mumcipa-

iidades tinhão a respeito de medidas regulando o repouso

publico; no auxilio que podem prestar á manutenção dos

preceitos religiosos estão dependente» do poder de que fa-

zcm parte e estão subordinadas. O # governo de Portugal

indeferio a petição das adellas de Lisboa.^ O senado da ca-

mara daquella cidade fez publica essa decisão do soberano

por meio do seguinte edital, para cuja leitura invoco a

attenção da casa; a sua data é de 13 de Novembro de 1799.

« Tendo-se mandado proliibir pelo edital de 16 de No-

vembro de 1791 (o mal já vinha de mais longe) a toda a pessoa

de qualquer 
conaição que fosse, e ás adellas desta cidade

a venda de quaesquer trastes e roupas novas ou velhas em

lugares estáveis, ou andanáo volantes nos dias de guarda

consagrados aos aetos solemn,es da santa religião, recorre-

rão as^referidas adellas ae real throno para serem dispensa-

das desta justa prohibição ; e vindo consultar ao senado, o

principe regente nosso senhor foi servido por sua real re-

solução de 26 de Outubro proximo passado, tomada na

mesma consulta, conformar-se com o mesmo senado. Em

observancia da qual fica em todo o seu vigor o reterido

edital que prohibe as ditas vendas nos dias de guarda, de-

baixo das penas no mesmo declaradas.

t E para que chegue a noticia a todos, e não possão allegar
ignorancia, se faz publica a real determinação, ordenando-
se aos almotacés das execuções procedão contra os trans-

gressores com a maior exacção, impondo-lhes as penas no
mesmo edital mencionadas. Lisboa, 13 deNovembro de 1799.
—Pedi o José Caupers. >

O mesmo senado, em vista de dar a mais completa execu-

ção á resolução de 26 de Outubro, que cita o edital, publi-
cou outro em data de 23 de Dezembro de 1799, contra o
abuso praticado pelos algibebes na guarda do domingo. Os
termos em que se acha redigido este edital pouca differença
tem do que acabei de lêr; entretanto, como é pequeno, farei
também a sua leitura. (Lê.)

Estes editaes achão-se na collecção de nossas leis, o are-
solução tomada pelo governo da metropole em 26 de Ou-
tubro de 1799, estabelecendo ou renovando uma louvável

jurisprudência,, ainda não foi revogada.

Uma yoz : — Isso foi só para Lisboa.

O Sr. Cândido Mendes : —Engana-se o nobre deputado;
em objecto de tanta importancia como este, a decisão do

governo portuguez não podia ter essa limitação, sobretudo
dando-se em todo o paiz onde aquelle governo dominava
igualdade de eireumstancias. (J/ioiatios.) Note-se'que deter-
minaudo a lei 23 de Outubro de 1823 que se considere em
vigor no império toda a legislação da monarchia portu-
gueza anterior áquella época, que não for explicitamente
revogada, a doutrina destes editaes não se pôde considerar

derogada. (Apoiados).
Mas,como já disse, Sr. presidente, começava-se a destruir

pela base os princípios religiosos do paiz quando se publi-
cárão aquelles editaes; procurava-se destruir o fundo con-
servando-se a firma, até que as cousas chegassem a uma
época em que se pudesse desprezar ambas as cousas. Ora,
esse desideratum em grande parte se ha conseguido, e se
ultimará se infelizmente a educação da mocidade continuar
na marcha em que vai...

O Sr. Ferreira de Aguiar : — Ora, para que diz o nobre
deputado isto.

O Sr. Cândido Mendes : —Não faço mais que enunciar
uma verdade cujos fructos amargos se estão sentindo no

paiz, e continuarão a causar não pequenos damnos, e o fu-
turo dirá se minhas palavras não têm o cunho de verdadei-
ras. Da maneira por que marchamos com semelhante edu-

cação, outra cousa se não promove senão o descatholisa-
mento do) paiz, para o que muito concorre a profanação do

domingo....

Alguns Srs. Deputados ;—Não apoiado.

O Sr. Cândido Mendes :— Mas em summa ainda naquel-
Ias épocas procurava-se mais do que hoje conservar ao me-
nos a forma, respeitava-se um pouco mais a religião, em-

bora no fundo muito se offendesse. Eu vou ler á casa um

aviso d® tempo do governo colonial, quando j á se achava

installado no Brazil, por onde se mostra o respeito que ainda

o Estado conservava por esse santo e util preceito....

O Sr. Pinto Lima : —Tudo isso prova a existencia de

Deo3.

O Sr. Canido Mendes Entende o nobre deputado que
me interrompe que para 

esclarecimento da questão não é in-
dispensável a exhibição do documento que citei; eu enten-
do o contrario ; tanto mais quanto se a questão fosse tão
liquida não se poria em duvida o direito que tem o Estado
de intervir com o seu auxilio para a manutenção de seme-
lhante preceito nos limites de sua jurisdicção, até onde al-

cança o seu direito.

O Sr. Brandão : — Apoiado.

O Sr. Cândido Mendes:—Nessa época o governo por si só

não se julgava habilitado para autorisar o trabalho no do-

mingo; mas hoje quem manifesta taes escrupulos? Nas re-

partições publicas e officinas á cargo da nação trabalha-se

quando o superior j ulga conveniente

O Sr. F. Octaviano : — Até se faz os soldados montarem

guardas nos domingos!

O Sr. Cândido Mendes :—O nobre deputado quer levar a

questão até o absurdo,

OSr. F. Octayiano: — Oh! pois o nosso exercito não é

religioso?
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O Sr. Cândido Mendes : — Então a ir tão longe devia

também querer que não comessemos nesses dias.

OS, F Octavia.no : — De certo; o nobre deputado com

os seus sentimentos religiosos devia mandar cozinhar no

sabbado para SE?tó ^mingo, e não obrigar o seu criado

a cozinhar nesse dia.

O Sr. Cândido Mendes : — Perdôe-me, o nobre deputado

não sabe como procedo em minha casa, e de que forma

guardo o domingo....

o Sr. Brandao : — Para que trazer a questão a este ter-

r#no ?

O Sr. Cândido Mendes : — Porque se quer tornar im-

nossivel a guarda de um preoeito religioso. Eu colloquei_a

questão no terreno em que a colloca a Igreja C atholica; sao

seus preceito» que sigo: os apartes do nobre deputadopelo

Rio de Janeiro terião toda a foiça e cabimento so eu viesse

aqui sustentar a guarda do domingo com o rigor com que

resta parte procedem os seotarios da religião anglicana, ou

como fazem os Judios como sabbado. Logo que guardo

na minha these os limites traçados pela Igreja, a que vem

semelhantes objecções?

(Ha um aparte.)

Engana-se o nobre deputado ; eu defendo a idéa do pro-

iecto na sua mais larga escala, mas tanto quanto se nao

afastar da doutrina catholica ; penso pois estar em regra.

Accresce que o auxilio que se solicita do Estado é o que elle

pôde dar licitamente dentro da orbita em que gyra ; com a

doutrina do projecto não «e obriga ninguém a trabalhar ou

d ixar de trabalhar no domingo ; o que se nao qu»r é que se

trabalhe de publico, nullificando-se o respeito que o Esta-

do por sua parte se comprometteu a manifestar por um dos

mais importantes preceitos da religião que privilegiou ; o

que o Estado não quer é o escandalo....

O Sr. Pinto de Campos dá um aparte.

O Sr Cândido Mendes: —Ora, este direito não se pôde

contestar ao Estado, e deve ser respeitado pelo» particulares;

mas isto não importa para o homem individual a «bngaçSo

ou dispensa de trabalhar, pois põde-o fazer em sua casa com

j esponsabilidade sua, mas sem oífensa do direito do Lstado.

U.m Sr. Deputado dá um aparte.

O Sr. Cândido Mendes : — Com effeito! Donde veio esse

direito? Pôde o particular regular em sua casa o seu tra-

balho e o seu repouso, e não pôde o Estado na parte em que

legitimamente domina proceder da mesma sorte !

O Sr. Pinto de Campos : — Leia o aviso.

O Sr Cândido Mendes : — Vou pois ler o aviso a que me

referi sua data é de U de Maio de 1808. E' um documento

importante, por elle se mostra a maneira por que o poder

temporal, naquella época em que se julgava senhor de tudo

e até exigia obediencia cega....

0 Sr. Martindo Campos : —Não se julgava, era-o na

verdade.

O Sr. Cândido Mendes : — 0 nobre deputado está enga-

nado; ainda não tínhamos descido tanto.

(//a diversos apartes.)

Em summa, meus senhores, eu não venho defender aqui

o antigo regimen e o seu despotismo;oquedesejoé que res-

tabeleçamos os bons usosdaquellaépoca, como sejaa guarda
e sanctiíicação do domingo. (Apoiados.)

O aviso á que me refiro diz o seguinte :

« IUm. e Exm. Sr. — Ileiuetto a V. Ex. a inclusa túpia

do officio que me dirigio o bispo desta diocese, paia que
V. Ex. fique na intelligencia de que aquellc prelado conce-

deu as necessarias faculdades e dispensas para se poder tra-

balhar aos domingos e dias santos no armamento das em-

barcações reaes.

« Deos guarde a V. Ex. Paço, em 14 de Maio de 1808.—

Visconde de Anadia.— Sr. José Caetano de Lima. »

E' uma dispensa do poder competente para se poder tra-

balhar em domingo e dia santo no arsenal de marinha, e

quando havia tanta urgência, como a época o revela, e entre-

tanto hoje sto não ee observa....

O Sr. Martinbo Campos:—Não podemos observar porque
a constituição s» oppõe.

O Pr. Cândido Mendes: —Como se oppSe? A constitui-

ção privilegia a leligião catholica, compromette-so a defen-

der e seguir os seus preceitos, e oppõe-se a um dos pnnci-

paes ! Desejo que o nobre deputado tome a palavra e prove

a sua proposição.

0 Sr. Pinto de Campos : — Coníinua no desenvolvimento

da sua these ; vai muito bem.

0 Sr. Cândido Mendes : — Naquelle tempo, corno por ve-

zes me tenho enunciado, tanto cm Portugal como aqui abu-

sava-se não pouco deste preceito, porém nunca como hoje.

O Sr. F.Octaviano:—Veja emque abysmosestamos n6s 1

O Sr. Cândido Mendes : — Apezar do tom irônico com

que se pronuncia o nobre deputado, não s« engana no seu

aparte, não vamos bem. O descatholisamento do nosso paiz

data de época ura pouco remota, tem marchado por grada-

Ções- porém mesmo naquelle tempo houve momento em que

se reconhecerão os grandes males que a profanação do do-

mingo tão reiterada havia produzido...

(lia um aparte.)

O proprio governo de então não obstante estar cercado de

homens que se não estavão inteiramente dominai* do es-

pirito irreligioso, erão indifferentes e miu decididos Jos6-

phistas, reconheceu e estado deplorável de"*nossa sociedade

quanto <1 sua raoralisação, e com razão attribuio á profana-

ção do domingo parte desses resultados ; e com o proposito

de renovar e reviver a guarda do^ domingo e outros bons

usos, expedio uma circular aos bispo» tanto do I ortugal

como do Brazil reclamando toda a sua cooperação

0 Sr. M.uitiniio de Campos:-— Apoiado; assim estão as

cousas muito bem.

0 Sr. Cândido Mendes : — Mas note o nobre deputado;

nem por isso © governo, o poder temporal se julgava deso-

brigado de fazer de sua parte o possível para que um tal

pre"ceito se mantivesse, ao menos tantoquanto se pôdeesperar
dentro da orbita de suas attribuições. Eis aqui a circular,

é de 19 de Junho de 1817, não farei toda a sua leitura, mas

a de alguns trechos indispensáveis ao meu proposito; porque
ella é extensa :

c Exm. Rvm. Sr. Sendo a sagrada religião de Christoa

mais solida columna em que se firma a estabilidade dos im-

perios, e a segurança dos povos, etc...

(Expõe o estado de desmorilisação do paiz, que deplora, e

contintia desta sorte):

« E sendo evidente que esta lamentavel depr&vação, posto

que na sua origem fosse promovida por espíritos perversos,
só pôde penetrar até ás ultimas classes da sociedade pela
ignorancia dos dogmas, preceitos da religião em que vivem

muitos desses individuos, os quaes não oehão nas suas ia-

milias, como em outro tempo achavão, pais que lhes ensi-

nassem a doutrina christãa , nem exemplos que os edirí-

quem, nem um calto doméstico que os habituo a consagrar

algum momentos do dia ás obrigações que a croatura deve ao

Creador, etc »

Esta circular conclua clamando contra a falta de edu-
cação religiosa, que já naquelle tempo se fazia sentir, e
hoje como que tem totalmente desapparecido....

O Sr. Martiniio Campos:—O nobie deputado quer ler
a opinião do nosso poder temporal a esse respeito? Aqui a

tenho (mostrando um papel).

O Sr. Cândido Mendes :—E' parecer do conselho de Esta-
do i o que diz? Se trata de matéria religiosa, devo declarar
ao nobre deputado que a esse respeito nenhuma autoridade
reconheço acima da Igreja.

0 Sr. F. Octaviano :—Pois aV.Ex. cita-nos a autoridade
do governo portuguez, e não aceita a do governo do Brazil ?!

O Sr. Cândido Mendes :—O nobre deputado se tem inte-

resse em ler esse documeuto, pôde pedir a palavra e tomar

parte na discussão..,,

0 Sr. F. Octaviano :—Boa duvida !

O Sr. Cândido Mendes :—Além de que, por ora esse docu-
mento não passa de opinião individual, não é lei, nemacto
do governo....

0 Sr. F. Octaviano :—E' opinião do eonselho de estado do
Brazil.
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O Sr. Cândido Mendes :—E' uma opinião que, comquanto

respeitável pelos nomes ahi assignados, os poderes legítimos

c executivos podem desprezar.

OS*. F. Octaviano :—Esta opinião demonstia que as suas

citações de Portugal não servem para o Brazil. Autoridade

por autoridade, as nossas são melhores (apoiados), porque
são altoí funeeionario3 de um paiz representativo e livre.

O Sr. Cândido Mendes: —O 
que eu citei são actos do

governo do paiz, e que ainda não forão revogados ; as auto-
ridades do nobre deputado são por ora meras opiniões, ainda
não traduzidas em lei.

(Ha um aparte.)

Temos lei do paiz, e ainda não revogada, a respeito desta

matéria ; poderá, o nobre deputado pôr em questão ? Temos

o nosso codigo peculiar religioso, ou melhor ecclesiastico,

a constituição do arcebispado da Bahia, cuja parte precei-
tual, ao menos, somos em consciência obrigados a obedecer.

E iá que de novo fallei nesta legislação, permitta a casa que
leia aous pequenos paragraphos, relativos á guarda do

domingo; por elles se demonstra que nesta parte no6sa le-

gislação ecclesiastica ó completa, faltando tão sómeute o

auxilio, a cooperação do poder temporal, para a manutenção

de um preceito de tanta importancia, seja pelo lado religio-

so, seja pelo social. Eis os paragraphos :

< 371.—Como a obrigação de louvar a Deas é tão natural
aos homens que o mesmo lume da razão amostra, ti mui jus-
to que tenhamos alguns dias todos dedicados ao divino cul-

to, em que nos occupemos em render aDeos as graças pelos
innumeraveis benefícios que deste temos recebido, e conti-
nuamente recebemos. E porque para o fazermos é necessa-
ria a quieta ção de todas as obras lervis e perturbações profanas,
descansando e abstendo-nos de as exercitar, por direito di-
vino está dedicado algum tempo ao divino culto, o qual de-
terminou a Igreja, pondo-nos obrigação de guardar certos
dias e festas do anno, sob pena de peccado mortal, cm memo-
ria das mercês nellas recebidas de Deos nosso Senhor,

como são os domingos pela mercê da creação e da Resurrei-

ção de Christo, e outios dias por honra e veneração dos
Santos a que se dedicão. >

c 372. — E para satisfazermos a este preceito, é obri-

gação abster de todo o trabalho , e obra scrvil e mecanica, e
actos judiciaes, começando a guardar da meia noite até a
outra meia noite , e occupando o dia em exercidos louva-
veis, fugindo dos peccados e occasiões de os commetter, fa-
zendo obras de serviço , gloria e honra de Deos nosso
Senhor, e em louvor dos santos, em cuja memória setnan-
da guardar o tal dia. >

Uii Sr. Deputado : — Mas o que tem o poder temporal
Com estas disposições ecclesiasticas ? Elle não foi chamado

para auxilia-las.

O Sr. Cindido Mendes : — Pois para isto é preciso re-
clamação? Não conhece o poder temporal os 3eus deveres, o

que lhe convém ou não

O Sr. BrakdXo dá um aparte.

O Sr. Cândido Mendes : —Não ha duvida, o poder tempo-
ral é o defensor da Igreja, e dos seu» preceitos e doutrinas ;
mas eu satisfarei o honrado membro lendo mais um para-
arrapho da mesma constituição, onde se acha recommen
dado esse auxilio: eis o paragrapho:

« 390.—E ainda que aos príncipes seculares não pertence
mandar que alguns dias se guardem, por ser cousa perten-
cente privativamente ájurisdicção espiritual, comtudo, con-
forme a direito, podem punir os subditos c^ue não guarda-
re» os dias santos dados pela Igreja de preceito, e assim lhes
está encommendadoeenearregado pelo extravngantedoSanto
Papa Pio V, com que tlca sendo este crime mixti feri, e ha
lngar a prevenção. Portanto, encommendamos muito aos
ministros de S. M. attentem para isso, e castiguem os que
não cumprirem este preceito. »

Conseguintemente, Sr. presidente, estas citações provas
a existencia de legislação ecclesiastica regulando a guarda
do dia de repouso, o que somente falta é a «ooperação do

poder temporal. E nem se pôde conceber religião de Estado
sem o auxílio do poder civil, visto como tem este o maior
interesse na pratica, na raalisação das suas doutrinas.

Um S*. Depctado : —Dá um aparte.

O Sr. Cândido Mendes : — PerdOe-me o honrado meu-

bro, a sanotificação do domingo não é um preceito de peque-
na importancia, <5 um dos principaes de Dscalogo, e por
Deos mui recommendado; e tanto que quando sc trata da

guarda do domingo, ou melhor do sabbado, o dia do repouso
no antigo Testamento, não se diz simplesmente : guardai
o domingo ou o sabbado ; mas usa Deos da seguinte expres-
são—lembra-te de guardar o-dia do repouso, o sabbado em
suraraa.

O Sr. Pinto de Campos : — Apoiado ; é não só um pre-
coito muito recommendado na lei antiga, porém o mais co-
nhecidono universo.

O Sr. Cândido Mendes : — Diz muito bem o nobre depu-
tado; este preceito se acha consagrado na legislação de
todos os povos, tanto cultos como barbaros, e nenhum de-
sar resultaria ao nosso paiz mantendo-o por meio de medi-
das efficazes. Entre os christãos de qualquer seita, obe-
dient«3 ou adversos á Igreja, i o domingo o seu dia de re-

pouso; o sabbado 6 guardado ainda hoje pelos judCos; a
sexta-feira pelos maliometanos ; a quinta-feira pelos povos
da Mongolia ; a segunda-feira pelos negros da Guiné, e a
terça pelos idolatras de Ormuz e das vizinhanças de Gôa. E'

portanto uma instituição respeitável, e que merecia ter
entre nós outra veneração ; não temos como os outros povos
um dia de repouso publico....

O Sr. Martinho Campos : — Entre nós também ha.

O Sr. Cândido Mendes: —Mas não á um dia que se guar-
da com o respeito religioso que fôrapara desejar, com ara
destino certo e conhecido sob a garantia do Estado, como
os que citei, e comtudo nossa lei fundamental diz a quem a
consulta que ha no Brazil uma religião piivilegiada!...

U» Sr. Deputado : — E que importa isto ?

O Sr. Cândido Mendes : — Importa muito aos interessem
de ambas as sociedades, temporal e espiritual, que vivem 8

prosperão com mutuo accordo e auxilio....

O Sr. Pinto de Campos : —Muito apoiado.

O Sr. Cândido Mendes :—Senhores, a Igreja s o Estado
representâo duas sociedades, que, embora distinetas, vivem
intimamente ligadas; não se podem separar; haja ou não

privilegio para a primeira. Desta intima ligação resulta a
necessidade, ou melhor, o dever de auxiliar o Estado, que
dispõe da força, á Igreja tanto quanto ó pofsivel e licito.
Essa obrigação, parece-me, deverá crescer de importancia
se a religião é pelo proprio Estado privilegiada; o poder tem-

pornl não pôde ser indifferente aos interesses dessa religião.

O Sr. Martinho Campos dá um aparte.

O Sr. Cândido Mendes : — Não comprehendo o nobre de-

putado : o que entenderá S. Ex., que noção liga ú expressão
— religião de Estado?—Uma religião de Estado não se pôde
dizer aquella cujos empregados são pagos pelo thesouro

publico, nem tão pouco a religião a cujas festas tem obri-

gação de comparecer os empregados civis; seria um carac-

teristico mesquinho e injurioso para qualquer religião, a

principalmente para a que professamos; uma religião pri-
vilegiada destingue-so das outras, porque seus preceitos,
suas doutrinas, têm de dirigir e infiltrar-se nas leis do Es-

tado, não podendo haver em suas legislações o menor des-
accordo, sendo suas doutrinas ensinadas o protegidas pelo
poder temporal como a baso a mais solida da sociedade ci-
vil, privilegio sem protecção, leis civÍ3 om desharmonia com
as ecclesiasticas....

O Sr. Martinho Campos Segundo a sua opinião, devia-
se guardar todos os dias da semana para estabelecer o di-

reito de todas as religões permittidas no paiz.

O Sr. Pinto de Campos Isto não se responde.

O Sr. Cândido Mendes :— Se acaso a Igreja mandasse

guardar todos os dias da semana, razão teria o nobre depu-

tado em seu aparte; mas se a Igreja, se Deos ordenou que
apenas se guardasse o domingo e dias santos, mandando

que nos outros se trabalhasse

O Sr. Martinho Campos :—Todas as religiões são permit-
tidas, e se se manda guardar os dias de uma...

O Sr. Cândido Mendes ;—Mas essa é a do Estado. A cons-

tituição perraittindo a existência de outras religioos além

da catholica, nada mais fez que tolera-las, e os direitos que
de taes situações resultâo são mui limitados. Ha no paiz
uma leligião privilegiada, cujo complexo de doutrinas o
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Estado se obrigou formal c mui explicitamente a susten-

tar...

O Sr. Mrtintjo Campos dá um aparte.

O Sk. Cândido Mkndbs : — E3tá V. Ex. muito engana-

do ; no Brazil não ha liberdade de cultos, e só conheço dou»

paizes onde este facto se dá; os Estados-Unidos e a Bélgica ;
sendo uma tai situação o resultado de comprimissos de par-
tidos, uo momento de organisarem taes constituições.

Nos Estados-Unidos a lei dispensou o Estado de intervir

em favor ou contra qualquer religião, e na Bélgica consig-

iiou-se expressamente a declaração desse facto, o reconhe-

cimento da liberdade de cultos ; mas em rigor, verdadeira-

mente semelhante liberdade não existe cm parto al-

guma....

O Sn. rMiRTiNHO Campos : —Oh ! senhor !

O Sr. Cândido Mendes ; — Sc o que disse não é exacto,

, demonstre o nobre deputado o contrario....

O Sr. Martinho Campos : — Não quero saber disto; o que

quero saber é do que a constituição determinou.
* 

O Sr. Cândido Mendes : — Nos Estados-Unidos, que a este

respeito sempre se aponta, e onde as religiões de origem

christãa têm tido grande desenvolv imento, ha Estados onde
a circumstancia de ser catholico importa prohibição do

exercício de qualquer funeção publica, o que bem fraca idéa

dá dessa preconisada liberdade ; no nosso paiz não ha liber-

dade de cultos, ha simples tolerância....

O Sr. M.rtiniio Campos : —Ha liberdade para todas as
religiões.

O Sr. Cândido Mendes: — Para todas, não; pôde ser

qua liaja na mente e nos desejos do nobre deputado.

A opinião que o nobre deputado está defendendo, indepen-
dente de qualquer consideração religiosa, è insustentável, e
não mo refiro particularmente ao Brazil, onde o art. 5° da
constituição rege a matéria; estou persuadido que se o 110-
bre deputado a examinasse com mais meditação reco-
nheceria o absurdo de tal doutrina. Se a soita dos Mormões

quizesse estabelecer-se no nosso paiz, o Estado, o governo
poderia consentir em semelhante estabelecimento, ainda
mesmo segundo as condições declaradas na constituição ?
Poderia consentir na prfdica, e ensino do tão torpes e im-
moraes doutrinas? O governo, estou certo, proscreveria tal
religião, assim como todas as que prégassem immorali-
dadés. O bom senso publico, todo o paiz lhe larão justiça.

(Ha um aparte.)

Consinta o nobre deputado que lhe dirija uma pergunta:
se governasse, facultaria a entrada e o estabelecimento de
uma religião cujos dogmas autorisassem os sacrifícios hu-

, manos....

O Sr. Martinho Campos : — Não quero entrar nestas cou-
sas, não quero discutir isto.

0 Sr. Cindido Mendes :— E' porque Dão lhe faz conta,
6 porque está conhecendo que sustínta uma opinião que a
recta razão não patrocina....

O Sr. F. Octaviano : — Isso não é liberdade de culto; o
codigo criminal diz quo matar é crime.

O Sr. Cândido Mendes : — Mas se os dogmas dessa reli-

gião consagrão os sacrifícios humanos, embaraçar que es-
tes se fação é destruir a liberdada do culto....

Um Sr. Deputado : — Quando o nosso codigo diz que se
não pôde matar, o que tem uma cousa com outra ?

O Sr. Cândido Mendes : — Então já se vê que essa preço-
llisada liberdade de culto, com as largueza3 que se querem,
Iiaíia tím do racional, e que o bom senso a repelle. Mas sè
se nãoadmittem taes sacrifícios, consentir-se-h^ ao menos

que se pregassem taes doutrinas em escolas 
"blicas, 

ou
ainda em casas sem fôrma exterior de templo ? Ninguém o
dirá ; o governo com applauso do paiz proscreveria todas
essa» abominações. (Apoiados.) Se os Mahomotanos viessem
estabelecer-se no Brazil, toleraria o governo na manuten-

fão da polygamia ?

O Sr. F. Octaviano;—Ha tempos vi que se consentio isto.

O Sr. Cândido Mendes : — Ouvi também fallar nessa
historia....

O S11. Pinto de Cvwro9 : — Já sei ao que se refere; A no-

gocio mui diverso.

O Sr. Cândido Mendes : — E quando o nobre deputado

quizer tratar dessa questão, não duvidarei tomar também

parte na discussão ; mas se é nisso que quer doscobrir poly-
gumias, então muitos factos da mesma especie lhe poderia
ser citados, e praticados por autoiidades civis, cm França,

por exemplo....

O Sr. Pinto de Campos : — E' caso isolado que não tem
relação eom esta matéria.

O Sr. F. Octaviano : — Não tem.

O Sr. Cândido Miíndes :—E que tenha; que dezar poderá
resultar para a Igreja? Em summa, se alguma religião se
apresentar no paiz pregando immoralidades, o dever do go-
verno é oppôr-se ao estabelecimento de semelhante reli-

giSo....

O Sr. F. Octavia>o:—Então quando a religião admittir
um principio immoral o governo tem direito a intervir?..,

O Sr. Cândido Mendes : — Sem duvida nenhuma.

O Sr. F. 0ctavu>o : — Eu o emprazo para a discussão
do orçamento da justiça.

O Sr. Pinto de Campos: —Veja que não se engane nas
conseqüências.

O Sr; Cândido Mendes : — Nem poderia deixar de adon-
tar, por<jue é o principio da razão, do bom senso, c aa
boa politica. Entretanto aceito, e agradeço o seu convite.

A liberdade de culto com a latitude que se lhe dá em

parte alguma podará ser admittida; ha impossibilidade
de realisar-se; nenhum governo bem intencionado, illus-
trado, nJ5o a supportará. A Fiança ó hoje um dos paizes
conhecidos por admittir mais franquezas nesta matéria, e
comtudo só ha liberdade para as religiões cuja existen-
cia é pelo governo autorisada. Gozão desse favor na
Franca, propriamente dita, apenas quatro ; a catholica, qua
ê a da maioria da nação, a reformada ou de Calvino, a
Evangélica ou Luthcrana, o finalmente a Israelita; todas a.)
outras por ora não tem sido admittidas, nem um templo

podem levantar, abrir uma escola no sentido de suas dou-
trinas. Para que qualquer religião possa ser autorisada
depende de certas condições. Portanto, meus senhores, a
opinião que sustenta como uma verdade a liberdade doa
cultos não tem fundamento na razão, e nem na experiencia,
e para o catholico essa doutrina deixou de ser qualificada
opinião, é um erro condemnado pelo Igreja....

O Sk. M ip.tinho Campos :—E a nossa constituição?

O S(í. Cândido Mendes:—E que tem com isto a nom
constituição? Ella é a melhor prova contra o principio da
liberdade do cultos, na accepção lata em que se toma. O
principio admittido por nquelle código ê o de simples tole-
rancia civil para qunesquer religiões que dentro das condi-
ções traçadas pelo art. 5» entender o governo conveniente
autorisar a sua existência no paiz; esses limites são indis-
pensaveis para o bom governo da nação.

O Sr. Martinho Campos : — Pormitte todas, ha liberdade
para todas.

O Sr. Cindido Mendes : — Perdôe-me o nobre deputado
a expressão permittir, de que usa o legislador no art. 5o
ê na acepção de tolerar: são synonymos ; recorra o nobri
deputado a qualquer diccionario, e verá quo permittir qual-
quer religião significa tolerar qualquer religião ; não 

'ha

entre nós essa liberdado franca...

O Sr. Martimio Campos i — Para saber o que é permittir
não preciso ir ao diccionario.

O Sr. Cândido Mendes :—E' porque não lhe faz conta ;
já sabe que não encontraria noa diccionarios fundamento
para essa interpretação de verbo — 

permittir.—Ha pois no
nosso paiz tolerância civil, isto 6, do Estado pura os cultos
ou religiões, cuja existencia não prejudiquem a ordem e
moralidade publica. Se houvesse para todas as religiões
essa liberdade que imagina o nobre deputado que me honra
com seus apartes, o legislador constituinte não usaria da
expressão —permittir; seria mais explicito; diria simples-
mente—«a liberdade 

para todRS as religiões.—Cumpre po-
rim que se note que entre a liberdade de consciência eadi
cultos a differença è grande, e para a primeira ha toda a
liberdade, desde que s» limitar sómente ao domínio da con-
sciencia.

(Ua um aparte.)
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Eu estou foliando em presença de uma camara que sup-
ponho, que creio catholica, porque a constituição diz que
aão p/kie entrar aqui indivíduo que não seja catholica..í.

O Sr.. MAmi.Mto Campos : —Sem duvida nenhuma.
O Sr. (^v\üir>o^ Mendes : — Isto prova que a liberdade

religiosa mio é tão extensa como pretende o nobre depu-
tado; e admira que S Ex. sendo como se diz catliolico sus -
l nte um. semelhante principio.....

O Sn. Martinho Campos:—Talvez seja mais catholico
que o no ore deputado.

Candiuo Mendes:—O pensamento que enunciei
nao importa dezar para o honrado membro; mas sempre
curei em resposta ao seu a parte* que tenho ouvido dizer quena no mundo lobos vestidos com pelles de ovelhas, mas
nunca me constou que ovelhas andassem vestidas com pel-les de lobos; não comprehendo...

Um Sr. dkputado :—Em matéria de religião é isto o que
acontece mais vezes.

O S_R. Cimiico Mendes :—Ora, sobre o ponto que estamos
discutindo existem decisões da Igreja; a liberdade de cultos
com a latitude que quer o nobre deputado já não é para o
catholico uma opinião, é um erro condemnado pela Encvcli-
ca de Gregurio XVI, de 1832...

Um Sn. Deputado Não vem nada para o caso.
O Sr. Cândido Mendes-:—O nobre deputado não sabe o

m a que pretendo attingir. Temos essa Encvclica quecondemna como um erro a opinião dos que sustentão como
racional, licita e verdadeira a doutrina da liberdade com-
pleta de cultos, a indifferença p ira todas as religiões

\ Um Sr. Depetapo dii um aparte.

O Sp. Cândido Mendes:—  mas de que senão pôdeconcluir cue nío seja licito em um Estado a tolerância,>e
fi.nc.a a li.ierdade de diversos culto», dadas certas condições,
em presença cei certas circumstancias, que o governo do paiz
pode e esta mais habilitado para apreciar....»

^ 
Os Sis. F. Octaviano e Martinho de Campos (rindo-se):—

O Sr. Cândido Mendes : — Perdoem-me os nobres de-
putaaos; que contra dicção podem notar entre estas duas
doutrinas ? I "leraneia de religião debaixo do ponto de vista
religioso e catliolico nao existe, não é sustentável; a verdade
nunca pactuará nem fará compromissos com o erro ; tole-
rancia de religião sob o ponto de vista temporal, e ainda
mesmo liberdade de cultos dentro dos limites que a razão
aceita, isto í, quando as circumstancias do paíz impõem,
exigem em vista da existencia no paiz de grande numero de
sectários dessas religiões, e em vista da paz e segurança
publica; e muito admissível, & muito razoavel, e tal opinião
nao condemna a Encylica que citei, mas é o governo quem
pode apreciar essas circumstancias, autorisar a existencia
de qualquer religião que não traga damno ao paiz, que lhe
nao seja nociva ; realmente não comprehendo esse riso....

Um Sr. Deputado: — Melhor é a inquisição para quei-mar toda essa gente que não seguir esses princípios.
O Sr. Cândido Mendes: —Em verdade o aparte dono-

bie deputado tem muita applicação para a questão, deve
esclarecê-la bastante; nem sei mesmo como o nobre depu-
tado por Pernambuco não veio citando também as cruza-
das, a revogação do edicto de Nantes a S. Barthélemy! Se
a discussão pudesse tomar a direcção que promette o aparte
do nobre deputado, eu também poderia citar os altares da
Ueosa i.azao, os horrores da revolução franceza, e as atro-
zes perseguições que nos paizes heterodoxos soffreu e ainda
soirre o catholicismo, superiores aos excessos que o nobre
deputado aponta; isso é matéria vastíssima e....

O Sr. Martinho Campos : — Os extremos se tocão.

O Sr. Cândido Mendes :.— O que porém maravilha, Sr.
presidente, o que contrista é que sejão catholicos os que em
dezar de sua religião apresentem taes citações, quando os
excessos notados, ainda acompanhados das já tão conheci-
dassexagerações, não podem offender a Igreja ; ella está
muito acima de taes aggressões

O Sr. Pinto de Campos ; — Apoiado, muito bem.

O Sr. Cândido Mendes:—Que os protestantes recorrão
a taes meios, que o fação todos os que são inimigos do ca-

tholicismo, muito bem, comprehende-se, explica-se. E de-
mais, Sr. presidente, a que vem a inquisição para este de-
bate; parece-me que não tenho defendido doutrina que es-
teja em desaccordo com os principios da Igreja catholica ;
são 09 seus preceitos o que me propuz sustentar; ora, é esta
Igreja, são esses preceitos que o Estado, que o governo do
nosso paiz se obrigou a defender; a que vem portanto a
inquisição?...

O Sr. Martinho Campos : — O que digo é que a este res-

peito não quero dar contas senão ao meu confessor, e não
aos fiscaes e subdelegados.

O &r. Cândido Mendes : — Passarei, Sr. presidente, a exa-
minar se no ponto de vista social e econômico ha utilidade

publica na manutenção do preceito religioso da guarda do
domingo; farei sobre este objecto poucas considerações,
visto estar adiantada a hora. Já mostrei que o Estado podia
ordenar a manutenção do dia de repouso consagrado pela
Igreja....

O Sr. Martinho Campos : —Não mostrou, quiz mostrar.

O Sr. Cândido Mendes :—Mostrei a legitimidade da inter*
venção do Estado neste negocio, legitimidade resultante dos
deveres a que se acha obrigado, e de proprios interesses ; e
senão, ainda perguntarei: ha ou não utilidade, prescindindo
de qualquer consideração religiosa, e tendo-se sómente em
vista o bem da sociedade, na guarda do domingo ?...

O Sr. Martinho Campos :— E' preceito santo.

O Sr. Cândido Mendes : — Logo é de conveniência so-

ciai, porque a religião foi feita para o bem da sociednde; logo
o Estado, tanto quanto é possível, deve intervir....

O Sr. Martinho Campos: — Não apoiado.

O Sr. Cândido Mendes: — Com effeito! esta consequen-
cia não se contém no principio estabelecido pelo nobre de-

putado. Se a guarda cio domingo é preceito santo, deve ser

conservado, mantido, defendido pelo Estado , porquanto
não pôde deixar de trazei* utilidade para a sociedade civil,

pois que a Igreja e seus preceitos forão creados para este
mundo como um preparo para ganharmos o outro....

O Sn. Martinüo Campos: — negocio espiritual, não
temporal; já disse que não quero dar contas a este respeito
aos subdelegados e fiscaes; quero dá-las ao meu confessor.

O Sr. Cândido Mendes:—E quem pretende isto? Mas
argumentemos encarando por outro lado a questão. Convém
o nobre deputado em que se deva punir áquelle que prégar o
atheismo?...

O Sr. Martinho Campos : — Já lhe disse que não sou
theologo ; não quero entrar nesta questão.

O Sr. Cândido Mendes:—Não tem razão o nobre depu-
tado; attenda que não ha questão ou principio social, por
menos importante que seja, que se não prenda a um princi-
pio , a uma verdade theologica ; ainda os maiores inimigos
dalgreja o reconltecem....

O Sr. Martimio Campos : — Não quero entrar nisto.

O Sn. Cândido Mendes : — Porque então dá apartes? Se
o nobre deputado reconhece que o Estado não deve consen-
tir no ensino e pratica de doutrinas....

O Sr. Paes Barrf.to Não deve obrigar forçosamente a
uma pratica que deve ser espontânea.

O Sr. Cândido Mendes :—Essa não é a idéa doprojecto;
com a sua passagem o Estado não vai obrigar a ninguém a
seguir o preceito, a guardar o domingo....

O Sr. Paes Barreto :—Obriga.

O Sr. Cândido Mendes : — Está enganado ; compre-
henda be# o honrado membro o alcance do projecto : quem

quizer trabalhar aos domingos em suas casa, profanando o

dia consagrado a Deos, pôde faz® lo, corre por sua respon-

sabilidade, mas não tem o direito de nulliticar com o seu

exemplo, de menosprezar o testemunho publico e patente
do respeito que o Estado consagra a um preceito tão impor-

tante creado pelo mesmo Deos, e cuja guarda é tão recom-

mendada pela Igreja

( Ha um aparte.)

O Estado, Sr. piesidente, não impõe, nem determina ao
homem individual que trabalha ou deixa de fa2ê-lo no dia
consagrado ao repouso publico, o que não quer, o que não
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deve permittir 6 a liberdade doe seandalo, o que nao <1 evei sa

tisíazer são os oaprichos da avidez e dos interesses íllegiti

mol E demais, Sr. presidente, 
se os que reclamao aubcr-

fura das loias nos dias de repouso publico querem ter ga-
tuiaaabiojas nosaias i 

^ importar a opinião

r^rve^drETtdtSalCdade 
esse'direito não deve

Òffender outros direitos; também reclamamos, e para uma

população mais

bem-estàí°èS direi mais, a sua própria dignidade ; tão bom

<5 o direito de uns com o direito de outros....

O Sr. Jaocaribe Apoiado; o contrario seria uma injus-

O Sn. Cândido Mendes :—O Estado <5 o natural defensor

do pobre e das classes subordinadas; seus direitos e scti® "»-

teresses devera merecer-lhe a maior solicitude; na lei que

astamos discutindo estão em boa parte attend.dos esses di-

reitos e esses interesses

Um Sr. Deputado E as outras classes nada merecem ?

O Sr. Paes Barreto:—Apoiado.

O Sr. Cândido Mendes : - Vamos_ fazer uma lei. Sr.

presidente, a beneficio da parte a mais numerosa da popu-

facão cuio repouso merece ser garantido; essa popu

lação' nãoJ temPa liberdade de dispôr de si como as outra

classes a que se refere o honrado membro que me mter
* 

é por isso que o Estado deve irem seu afilio. Nao

se trata portanto, daquelles que podem dispor de sua pos-

soa Que trabalhão e repousão a seu arbitno; e os nobres de-

putàâos quo impugnão a idéa do projecto nao podem deixar

§e reconhecer que o trabalho continuo e permanente estra-

o-a t saúde, torna precoce a velhice, augmenta as moles-

Ias e apressa a morte ; e que um dos

do Estado (5 assegurar a todos os cidadãos, ainda os menos

afortunados, o gozo de sua saude.

(Ha um aparte.)

Loco di»o eu, so a parte a mais numerosa da população

necessita nl semana de um dia de repouso, e nao pôde gozar

desse benehcio porque lh'o embargão os que a dirigem e

governão, o Estado tem .obrigação, é do seu lnto™S5e ulter"

vir para que o beneficio do repouso seja garantido a ossa

população, para que se lhe toriw effectivo. A sorte da »

cidade, que é a esperança da sociedade, eiyeita íl

trabalhos, não pôde ser indiferente ao Estado; os me-

ninos.,...

Sr. Deputado: — Esses não vão á escola ao domingo.

O Sr. Cândido Mendes : — Não trato desses, mas dos que

são logo empregados em serviços penosos, nos estabeleci-

mentos de commercio, nas fabricas e officinas; ns mulhe-

res os operários, os mesmos escravos, emfim todos os que

não dispõem de si, não têm vontade própria, são os que a lei

deve procurar attender, assegurando-lhes na semana um

dia de repouso.

Ujia voz- - Em nosso paiz os operários guardão os domin-

gos,'á excepção dos officiaes de duas ou tres typogiaphias.

O Sr. Cândido Mendes : — Em geral não_se guarda; os

operários lutão com seus patrões, que ameaçao com despedi-

los ; ê um facto muito commura em r rança^ o no nosso

paiz lia também exemplos; e a camara comprehende quanto

6 triste collocar um homem, e sobretudo um necessitado,

entre o seu dever c o seu interesso. Se estas causas actuao,

não pouco, contra a guarda dos domingos, porque não deve-

mos providenciar para que cessem por uma lei? Por meio

dessa lei vamos garantir a liberdade do operário, do cai-

xeiro, em summa de todas as classes subordinadas, vamos

com ella restituir ao pobre a sua dignidade de homem, que

mal entendida avidez acabrunlia...»

O Sr. Paes Barreto : — Então amplie a toda® as classes.

O Sr. Cândido Mendes : — E quem diz que não ?

O Sr. Paes Barreto : — O projecto faz excepções.

O Sr. C ândido Mendes : — Por ora o que está em discus-

são é o adiamento, sustento em tliese a idéa do projecto ; se

elle tem defeitos, estamos ainda a tempo de emenda-lo. E,

senhores, porque 
a lei não pôde abranger tudo, nao se devo

fazer cousa alguma ?

O Sr. F. Octavi.oo : — Se a lei consagra como principio

a guarda do domingo, como estabelecer ao mesmo tempo
excepções ?

O Sr. Cândido Mfndes Nisto não vejo inconvenientes,
antes utilidade publica; o projecto manda guardar o do-
mingo por grande parte da população, cujo repouso ,'não

pôde deixar do merecer a solicitude do Estado ; ns excep-

ções são em pequeno numero, e comtudo não fco deixa de re-
commendar a guarda do preceito ; para as excepções ha só-
mente dispensas, não se impõe. Mus porque não 6 possível
estender o beneficio a todos os indivíduos, deve-se privar o
maior numero do seu gozo ? O bom senso, a boa politica
aeonselhão que se faça o bem que está em nossas mãos, e
quando não se possa fazer o que desejamos, limitemos nos
a querer o que é possivel, e eonteiitemos-nos. No projecto
apenas se garante o repouso dos que não têm liberdade de
dispor de si....

(Ha algum apartes a que o orador responde.)

Não vejo portanto qual o interesse que valha a pena sus-
tentar, alim de que ae profane o domingo....

O Sr. Paes Barreto: — O que ha no nosso paiz <5 muita
vadiaçlo.

O Sr. Cândido Mendes : — E, Sr. presidente, para que
insistir mais na defesa da idéa do projecto com raciocinios
e considerações moraes ; a experiencia é a prova mais cabal
e <jue cumpre invocar. Attendão os nobres deputados, nos
paizes mais industriaes do muudo, 6 onde mais so respeita
o domingo; ha o maior riçor na guarda de tão importante

preceito. A lei é ali obrigativa, não 3e limita a recommendar
essa observancia, impõe penas. Portanto, não tem funda-
incuto o dizer- se que na Inglaterra e nos Estados-Unidos
a guarda do domingo é cousa espontânea. Está sem duvida
esse preceito inoculado nos hábitos dnqnellas nações, assim
como antigamente entre nós ; mas 3e o Estado não inter-
viesse, de ha muito quo taes usos terião acabado.

Entretanto, Sr. presidente, quaes são os males que tem
soífndo a Inglaterra cora a guarda desse preceito? Que
desfalque tem tido em sua riqueza com a perda de 32 dias
no anuo? Qual a vantagem que sobre essa nação tem tido
os paizes onde o domingo é profanado, onde incessante-
mente se trabalha ? A experiencia pois demonstra....

Um Sr. Dkputado : — E o nobre deputado pensa quo cem
a passagem do projecto se guardará religiosamente o do-
mingo 1 Deixaráõ as lojas para irem divertir-se ao Jardim
Botânico.

0 Sr. Cândido Mendes : — Para os homens profunda-
mente vícios^ por certo que esta lei nada aproveitará ;
toda a importancia desta medida resulta dos benefícios que
tem de fazer 110 faturo rehabilitando a guarda de um pre-
ceito tão util e santo ; a medida também aproveitará aquella
parte da população que não dispõe de si, e que ainda não
está prevertida. E não se diga que os indivíduos que tem
interesse na passagem do projecto empregaráõ mal o seu
tempo, em passeios, dissipações, etc., etc,; porque nem todos
assim procederáõ, além de que os interessados na rejeição
do projecto não edificão muito, com seus exemplos, e um tal
interesse bem revela o espirito que os domina e guia....

Um Sr. Dkputado dá um aparte.

O Sn. Cândido Mendes : — Fique o nobre deputado
certo que se os patrões quizerem, reformaráõ suas casas e
não terão receio dos dias de repouso aproveitados 

por seus
caixeiros ; nem por isso seus negocios deixaráõ de medrar

Accresoe, Sr. presidente, que por mais quo se faça ó
homem não dará senão o quo permittem suas forças seaSo
repousar no domingo, repousará em outro dia, r.ias sem pró-
reito seu, porque não poderá convenientemente empregar o
seu tempo, e Buas forças physicas e intellectuaes soffreráõ.

[Ua um aparte.)

E, senhores, desenganemo-nos, abra ou não o commercio
suas lojas nos domingos e dias santos, uem por isso suas
operações augmentaráô : o consumo ha de ser o mesmo,
porquanto as despezas serão correspondentes ás neeessida-
des e recursos da sociedade: nem um coitil se gastará de
mais haja ou não dentro do anno 52 dias de mais ou de
menos....

O Sr. Marumjo Campos:—Intervenha V. Ex. para que o
clero com a palavra e com o exemplo edifique melbor a
população
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O Sr. Cowbo Mendes:—Sinto grande desgosto em

acompanhar o nobre deputado nas censuras que faz ao

nosso clero por não ter concorrido eficazmente em favor da

guarda de tão santo preceito; desgraçadamente é isto uma
verdade; mas. esta falta, comquanto grande, não desculpa
os particulares, nem dispensa o Estado, de cujos deveres
estamos agora tratando....

O Sr. F. Octwiano:— Deve principiar pelo clero ; se o

olero não cumprir o seu dever, intervenha o Estado.

O Sr. Cândido Mendes : — Os deveres de ambos são
mui distinctos, porque pyrão em orbitas diflerentes; todos
devem concorrer para o bem da sociedade; agora a questão
dô que nos occupamos é saber se o Estado deve prejudicar a
liberdade, o bem-estar, a dignidade e a saúde dos cidadãos,
só porque uma pequena porção de indivíduos quer ter a li-
berdade de profanar o dia consagrado ao repouso publico e
ao culto...

Uma voz : —E nada vale a liberdade do trabalho?

O Sn. Cândido Mendes : — A isso respondo : e nada va-

lerá o repouso da população ? Mas em que essa liberdade ó

ofíendidn'? A medida do projecto não alcança o interior das

casas e das familias ; limita-se apenas ao exterior , que ,
como não ignorão os nobres deputados, está, sujeito á acçã

da administração publica , do Estado finalmente. Ora, o
trabalho exterior ou publico não pôde deixar do ser regula-

do pela lei. Trabalhe quem quizer no interior da sua habi-

tição; mas não queira por meio de um escandalo menos-

prezar a guarda de um preceito a que a religião e o Estado

ligão a maior importancia. Creio que o Estado deve evitar

que hajão escandalos, assegurar o bem-estar dos cidadãos...

O Sr. F. Octaviano: — Quem nega isto?

O S«*. Cândido Mendes: — .... garantir ao pobre tanto
como ao rico o pleno uso de sua liberdade, para que a sua
dignidade de homem não seja fictiGia, e estas cousas se não

garantem não existindo uma lei de repouso publico.

O Sr. F. Octwiano: — Isto não se garantirá, emquanto
o clero não quizer.

O Sr. Cândido Mendes: —Não desconheço 06 recursos
do clero, mas para estes casos, e nas nossas actuaes cir-
fjumstancias, o auxilio efíicaz do Estado é indispensável;
sejamos razoáveis.

Já vê portanto a câmara qual o alcance da medida em

questão; servirá muito no futuro pelos hábitos que vai crear,
e no preeente minora em não pequena escala a sorte da
mai«r parte da população nacional....

O Sb. Paes Barreto: —O nobre deputado deve completar
* lei.

O Sr. Cândido Mendes:—Por ora só me occupo com a
idéa, com o pensamento do projecto, e é o que me basta

para justificar minha opinião contra o adiamento pro-
posto....

Uma voz:— O projecto é de diííicil senão impossível
execução.

O Sr. Cândido Mendes . —Mas, porque uma medida é de
diííicil execução, devemos abandona-la, sacrilicando inte-
resses tão importantes? Não me parece isto razoavel, justo;
o que convém examinar é se ha utilidade na medida

Um Sr. Deputado ; — Não ha; offende a liberdade de con-
sciencia.

O Sr. Cândido Mendes : — Eis o que resta provar: Se al-

guem quer trabalhar aos domingos, faça-o em sua casa

particularmente; quem o priva ? Mas não dê o escandalo de,
com o seu procedimento, offender, desacatai um preceito
r jligioso, uma lei santa, uma lei de cuja guarda a socieda-
dí. representada pelo governo, se obrigou a uma lei de

g-ande interesse social, porque, como já disse, a sua não
execução prejudica o bem-estar e a saúde dos cidadãos ;
cravem pois que ne_ste_ sentido alguma cousa se faça, que
não nos mostremos indifferentes

O Sr. Paes Barreto : — O projecto também abrange as
fazendas de café, de algodão, e de assucar ?

O Sr. Cândido MkndesA lei deve abranger o que fòr

possivel, attendendo na mais larga escala os direitos einte-
resses das classes subordinadas e desvalidas; 

pelo menos, eu
não darei o meu voto se não a uma medida em taes condi-
ções.

Sr. presidente, a hora já está muito adiamtada, e eu não
tomarei mais tempo á casa. Podia fazer muitas outras cou-
siderações sobro a matéria, que é vasta; mas aguardo a dis-
cussão do projecto, e então entrarei, se fôr indispensável,
em maiores desenvolvimentos...

O Sr. Paes Barreto: — Pois discutio-seoutra cousa que
não fosse o projecto?

O Sr. Cândido Mendes: — Perdôe-me o nobre deputado,
eu discuti a procedencia e utilidade do seu requerimento
de adiamento, e para isso tive necessidade de considerar em
these geral a idéa do projecto ; este ainda não foi discutido.
Parece-me, pelas reflexões que tiz, que não ha necessidade
de adiar a discussão de um projecto que ha dons annos foi
apresentado na casa; tanto mais quanto a medida proposta
tem por fim sustentar uma lei religiosa mui conhecida, em
que o Estado tem o maior interesse, pois lhe cumpre prover
ao repouso dos cidadãos.

Entretanto não duvidarei votar pelo adiamento se as com-
missões a que o projecto tem de ser remettido se obri-
garem a apresentar o seu parecer eobte este objecto dentro
de pouco tempo, era prazo razoavel. O que eu receio é que
se não mate o projecto, adiando-se indefinidamente a sua
discussão.

Tenho concluído.

O Sr. Dias Vieira e Alguns Senhores : — Muito bem.

O Sr. Pinto de Campos :— Se fôr á commiesão de negocios
ecclesiasticos, ha de receber nova vida o pensamento do

proj ecto.

O Sr. Cândido Mendes : — Desta sorte votarei pelo reque-
rimento.

Não havendo casa para se votar, encerra-se a discussão do
requerimento.

Dada a ordem de dia, levanta-se a sessão.

Süssão em 13 <lc «lullio.

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY.

Summario. — Expediente.—Redaeçòes. Votação.—Negocios de
Serinhaem. Discurso do Sr. Cunha Figueiredo. — Ordem do
dia. — Estrada de ferro de D. Pedro II. Approvação.—Fe-
chamento das portas aos domingos. Adiamento.— Licença.
Votação.— Aposentadorias. Approcaçdo. —Estrada de ferro
de Pernambuco. Votação.—Comarca do Rio Bouilo. Eiicer-
ramento.

A's 11 horas da manhãa, feita a chamada, eachando-se

presentes os Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto, J.
Marcondes, Salathiel, Machado, Domingues da Silva, Fer^
nandes Vieira, Cerqueira Leite, César, Vilella Tavares,
Costa Pinto, Ilermogenes, Gomes de Souza, Sérgio de
Macedo, Gavião Peixoto. Cunha Figueiredo, Athaide, Fer-
reira de Aguiar, Dias Vieira, Silva Miranda; Borges For-
tes, Landulpho, Paranaguá, Sampaio Vianna, F. Octa-
viano , Cunha Mattos, Brusque , Sá e Albuquerque ,
barão de Camaragibe, Rego Barros, Augusto de Oliveira,
Mendes da Costa, barão de Porto Alegre, André Bastos,
Bretas, Dantas, Bulcão, Peraira Franco, Gonçalves da
Silva, Salles, Pederneiras, Serra Carneiro, Fiusu, Silvino
Cavalcanti, Barbosa da Cunha, Madureira, Pinto de Cam-
pos, J. de Mendonça, Cruz Machado, Barbosa, Flavio, Diogo
Velho, Tobias de Aguiar, Garcia de Almeida. Araújo Jorge,
Calheiros, Belfort, Oyrillo,Toscano Barreto, e Almeida I e-
reira, abre-se a sessão.

Lê-se e approva-se a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. baruo de
Mauá, Al#hntara Machado, Francisco Campos, Franco de
Almeida, Lima e Silva, Barros Pimeutel, Pereira Pinto,
Rodrigues dos Santos, Paiva, Monteiro de Barros, Coelho
de Castro, Ferraz da Luz, Pinto Lima, Fernandes da Cu-
nha, Augusto Corrêa, Araújo Lima, Torres-IIomem, Costa
Morüira, Aregão e Mello, Brandão, bilveira Lobo, Martinlio
Campos, Benevides, Nebias, Baptieta Monteiro, Jagnaribe,
Viriato, Carrão, Teixeira Júnior, Cândido Mendes, Antu-
lies de Campos, Delíino de Almeida, Souza Leão, Henriques,
Fausto, Bello, Vasconcellos, Paulino, Santa Cruz, Luiz
Carlos, Bezerra Cavalcanti,Paranhos e Castello-Branco.
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Sr. 1° Secretario dá conta do seguinte

expediente.

Officio do ministério da guerra, remíttendo por cópia os

requerimentos dos Africanos livres em serviço na fabrica da

poívora, segundo foi requisitado pela camara.— A quem fez

a requisição.

Requerimento dos empregados do thesouro, pedindo

augmeato de seus ordenados. — A' commissao de pensões

e ordenados.

Outro de Luiz Emílio Vieira Lisboa, bacharel formado

em direito pela Universidade de Coimbra, pedindo para

ser admittido a fazer exame das matérias das faculdades de

direito do império. —A' commissão de instrucção publica.

Outro do tenente da armada reformado Manoel Maria Ri-

calde, pedindo ser admittid» ao serviço activo. —A' com-

missão de marinha e guerra.

Outro do capitão do 3» batalhão de artilharia Francisco

Nunes da Cunha, pedindo ser transferido para o corpo de

engenheiros. — A' commissão de marinha c guerra.

REDACÇÕES.

Lêm-se, entrão cm discussão, esem debate são approva-

das, as redacçõesdos seguintes projectos:

° Autorisando o pagameiito^a Manoel Antonio liastos

' 
2.° Mandando passar carta de naturalisação ao subdito

hespanhol José Benito Nunes. .

3:0 O mesmo ao subdito portuguez Henrique Corrêa

Moreira. _ _ _ , T.
4.0 O mesmo ao subdito portuguez João Uonçalves l'e-

r<í5.o 
O mesmo ao subdito britannico Jorge Patchett.

6.* O mesmo ao subdito fiancez Bernaido Urbano de Bi-

'^7í 
Concedendo 2 loterias a favor das obras da igreja ma-

triz da villa do Pillar, província da Paraliyba do Norte. _
8." Concedendo 4 loterias a favor das obras das matrizes

da província do Piauhy. .

9.0 Concedendo 4 loterias para as obras das matrizes do

Bonito, Altinho, eCaruarú, província de Pernambuco.

IO.» Concedendo 4 loterias para o reparo das differentes

matrizes da província do Amazonas.

NEGOCIOS DE SERIMIAEM.

O Sr. Cusn» Fiijueiredo pede urgência para apresentar,

um requerimento sobre negocios exteriores.

Consultada a camara, <5 approvada a urgência.

O Sr. Cimu Figueiredo Sr. presidente, bem que o

nobre ex-ministro dos negocios.estrangeiros, em seu rela-

torio apresentado a esta camara no corrente anno, houvesse

dado como terminada a questão de Serinliaem, e de um

modo que de certo me não 6 dcshonroüo, e que deve ter satis-

feito a expectativa publica, principalmente á vista do que foi

registrado na falia do throno e no voto de graças, comtudo

não me julgo dispensado de voltar ainda ao assumpto, por-

que o consiaero da maior magnitude. (Muitos apoiados.)

Circumstancias mui notáveis occorrerão, senhores, depois

que eu nesta casa, na plirase do nobre ex-ministro da iusti-

ça, puz em pratos limpos os negocies de Serinliaem. Feliz-

mente foi publicada a correspondência do cônsul inglez, Mr.

Covvpcr ; e esta correspondência. 6 provável que tenha sido

apreciada e commentada, quer em relação a mim, ex-presi-

dente de Pernambuco, quer em relação ao governo, por di-

versos modos, segundo as prevenções, e talvez segundo 33

«lixões de cada um....

Além disto, Sr. presidente, a camara dos Srs* deputados

se acha renovada em quasi um terço da totalidade de seus

membros que não me ouvirão. O nobre deputado pelo Pará,

por exemplo, tratando de uma questão suscitada entra o

cônsul inglez dessa província e um juiz municipal, roçou

pela exoneração do presidente do Pernambuco.... E final-

mente, seahores, na discussão ha pouaj havida na camara

dos coramuns de Inglaterra, um dos homens mais eminen-

tes daquelle paiz é ainda a esta hora o éclio das oalumnias

do cônsul Covvper. (Muitos apoiados.)

Todas estas circumstancias me arrastão, por assim dizer,
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pelos cabellos, a dar novas e ulteriores informações á ca-
mara e também a convidar, a provocar mesmo a cada um dod
membros desta casa que por qualquer motivo duvide de
minhas anserçõe», a entrar comigo cm uma discussão
franca, leal e ampla; desejo ser julgado pela minha conducta
e não pelo meu caracter

Vozes : — Faz muito bem, muito bem.

O Sr. Cunha Figueiredo :— Quero que a camara e o paiz
fação justiça a quem a merecer, de modo que se extirpe de
uma vez por todas esse gerraen do intrigas tão cuidadosa-
monte alimentado por inimigos desleaes, tanto internos co-
mo externos. (huitos apoiados.)

O Sr. Dantas : — Havemos de sustentar a nossa honra e
brio a todo o custo.... (Apoiados.)

O Sr. Cunha Figueiredo : — Assim pois, Sr. presidente,
tenho todo o direito para solicitar e alcançar a attenção da
camara por alguns minutos. Estou que o governo não le-
vará a mal que eu, procurando não repetir o que disse em
outra occasião, d8 todavia ás minhas idóas aquella expan-
são que a verdade exigir, visto que não se trata mais de um
negocio pondente. Conto com a paciência da camara, e in-
voco desde já o testemunho e attenção do nobre presidente
de Pernambuco.

Senhores, a fonte impura, muito impura donde emanarão
todas as noticias que forão transmittidas a lord Clarendon

pelo cônsul inglez Cowpcr, deu origem a profundos desgostos

que difficilmente serão dissipados, e foi a causa efliciente de
todas as proposições dissonantes e acerbas que se nota no
discurso de lord Palmerston e na correspondência diplo-
matica entre o Brazil e a Grãa-Bretanha ácerca do negocio
da Serinhaem, como evidentemente provarei, recordando os

pontos mais culminantes dessa negra historia. A camara
me permittirá fazer uma ligeira narração para que eu possa
ser bem entendido.

Sr. presidente, depois de um boato mui vago que chegou
aos meus ouvidos, de haver ^uem pretendesse dar um deB-
embarque de Africanos pelo lado do Rio Formoso, e de ter
eu dado todas as providencias preventivas, taos boatos forão
considerados «em fundamento. Mas no dia 11 de Outubro,
de 1855 aportou á ilha de Santo Aleixo um palhabote,
defronte da barrado rio de Serinhaem, nas açuas da comarca
do RioFormo80. O capitão saltando immodiatamente á ter-
ra deparou com o coronel Vasconcellos de Drummond,e com
clle praticava, quando nodia 12 de Outubro, por volta da tar-
de, receiando-se o palhabote da perseguição de uma barcaça

que ia do Recife, suspendeu precipitadamente o ferro, e
varou pela barra de Serinhaem, e ó logo conhecido pelos
moradores da praia como negreiro e não como quarentenurio,
conforme se havia inculcado.

Levada esta noticia ao coronel Drummond, resolveu-se elle
então (sum duvida estava com o capitão do palhabote em sua
oasa)a mandar apprehendê-lo por um inspector de quartei-
râo morador em suas terras; e ás 8 horas da noite ofiiciou ao
commandante do destacamento volante em Rio Formoso

para auxiliar a diligencia, devendo-so observar que a força
estava muito mais longe do lugar do palhabote do que o có-
ronel Drummond.

O commandante, sem perda do tempo, poz-se em marcha
forçada, e na madrugada do dia 13 fez eflfectiva a apprehcn-
são do 162 Africanos, não achando mais a tripulação. A's
2horas da tarde deste mesmo dia 6 que o coronel Drummm I
veio-se chegando com o seu lillio Dr. Antonio Drummon 1
para lavrar os termos do achada ; o dirigio-rae uni odicio
dando parte da appreheuaSo, e accresccntando 

(note bem a
camara) que suspeitas havia do terem-se alguns Africanos
coadido com a tripulação, mas que ia proceder nas mais ri-
gorosas pesquiza^ o diligencias para a captura delles e
dos criminosos. Tudo isto se passava em terras do coronel
Drummond

Esto officioque foi redigido pelo Pr. Drummond,
aclia-so transcripto no appenso ao relatoiio do Sr. ex-minis-
tro dos negócios estrangeiros ; i5 assaz extenso, e por isso
deixo de lê-lo para não fatigar a camara. Foi-mo clle entre-

gue no dia 16, ás 4 horas da tarde, por mão do chefe ue

p:)licia,etres dias depois do facto. No dia 17 appareceií logo
no Diário de Pernambuco n. 240, e no Liberal fiern.mbitcano
n. 907, a noticia da appreliensão do contrabando, dada no
mosmo sentido do officio depirticipação; escripto de letra di
Dr. Drummond, no qual se inculcava que a comarca estava
acepliala, sem autoridades policiaes, 

etc. Foi o Sr. Antonio
Drummond quem, pir efíeitssem duvida do mais acrisolado
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patriotismo, mandou a noticia para os jornaes, e não

contente com isso, foi denuncia-la ao cônsul inglez, a

quem particularmente contou (não a mim, nem á policia !)

que tinhão sido furtados 76 Africanos. Ao depois declarou
cm juizo apenas conhecer com seu pai o extravio de 46 Afri-
canos, porque o capitão tinha communicado a seu dito pai
quantos trouxera.

Com effeito, de posse o cônsul da denuncia dada pelo seu
amigo, e não sei se seu devedor, em lugar de m'a vir com-
muniear, e informar-se, tira-se de seus cuidados, e 110 dia
27 dirige-me uma nota (como elle chamava os seus officios),

que vou ler á camara, porque tenlio necessidade de referir-
me a esse documento mais de uma vez :

< 0 abaixo assignado, cônsul de S. M. Britannica na

província de Pernambuco, tem a honra de dirigir-se a S. Ex.
o Sr. José Bento da Cunha Figueiredo, presidente da pro-
vincia de Pernambuco, etc., etc., a respeito do recente caso
notorio de trafico de escravos africanos que tão infelizmente
ha occorrido na embocadura do rio berinhaem.

« Consta da columna ofíicial no Diário de Pernambuco de 5
de Julho ultimo, que o governo de S. Ex. estava de posse do
facto de se esperar um navio negreiro que desembarcaria a
sua ijlicita carga naquella localidade ou na sua vizinhança,
t que expedio as ordens necessários por intermedia do chefe
de policia ás autoridades locaes para estarem vigilantes, e

prevenirem essa infracção da lei; o que não obstante, lê-se
no Diário de Pernambuco de 17 do corrente, que quando effec-
tivamente appareceu o negreiro nenhuma daquellas autori-
dades estava no seu posto.

« A consequencia desta culpavel e inexplicável negligen-
cia foi, segundo as informações que o abaixo assignado
tem recebido, que de cerca de 240 Africanos que compu-
nhão o seu carregamento humano, 76 forão furtados e re-
duzidos a perpetua esciavidão com a sua posteridade.

«vO abaixo assignado está longe de querer embaraçar o
overno de S. Ex., e nada lhe poderia ser mais satisfactorio
o que ter a certeza de que as asserções contidas no Diário,

e as informaçOes recebidas pelo mesmo abaixo assignado,
são errôneas ; mas, até que isto se dê, elle julga de seu de-
ver, como representante do governo de S. M. Britannica nesta

província, revocar á lembrança de S. Ex as obrigações con-
trahidas entre o seu governo e o do Brazil na convenção de
23 de Novembro de 1826, e protestar contra a negligencia
das autoridades acima mencionadas, como uma quebra ás
suas estipulações, como um acto discordante des leaes es-
iorços do governo imperial para extinguir o trafico de escra-
vos, e como um incitamento á renovação desse infamo tra-
fico, ha muito abandonado nesta província. »

Sr. presidente, este officic causou-me tamanha estra-
nlieza, nem podia deixar de causar conhecendo eu muito
bem o dedo do Dr. Antonio Drummond, que considerei
o cônsul hostil, e disposto a sustentar uma discussão
diplomatica paia a qual eu o não reputava autorisado; mal
pensando eu que o valor diplomático do cônsul Cowper era
maior do que o do ministro inglez o Sr. Jerningham.

Vozes : — Oli! oh !

O Sr. Cunha Figueiredo : — Assim pois respondi-lhe:
« Tenho nas mãos o ofiicio, em fôrma de nota, que

V. S. me acaba de dirigir, dizendo constar da columna offi-
ciai do Diário de Pernambuco de 5 de Julho ultimo, que
achando-me de posse do facto de se esperar um navio ne-
greiro, que desembarcaria a sua illicita carga na desembo-
cadura do rio de Serinhaem, ou sua vizinhança, expedira as
ordens necessarias, por intermedio do chefe de policia, ás
autoridades locaes para estarem vigilantes e prevenirem
essa infracção das leis; o que não obstante, lê-se no Diário
de Pernambuco de 17 do corrente que quando effectivamente
appareceu o negreiro, nenhuma daquellas autoridades es-
tava no seu posto.

« Que a consequencia d.esta culpavel e inexplicável ne-

gligencia foi, segundo as informações 
que V. S. recebera,

que de cerca de 241 Africanos que compunhão o carrega-
mento, ao menos 76 forão furtados e reduzidos a perpetua
escravidão com a sua posteridade.

« Finalmente, que estando V. S_. longe de querer emba-
raçar-me, nada lhe poderia ser mais satisfactorio do que ter
a certeza de que as asserções contidas no Diário, e as infor-
inações recebidas por V. S., são errôneas; mas que, até que
isto se dê, julga do seu dever, como_representante do go-
verno de S. M. Britannica nesta província, revocar a lem-
trança desta presidencia as obrigações contrahidas entre o

governo britannico e o do Brazil na convenção de 23 de
Xovembro de 1826, e protestar contra a negligencia das au-
toridades acima mencionadas, como uma quebra das suas
estipulações, como um aeto discordante dos leaes esforços
do governo imperial para extinguir o trafico de escravos,
e como um incitamento á renovação desse infame trafico ha
muito abandonado nesta provincia.

Em resposta, cumpre-me communicar que considero de
tama»ha gravid ide a questão que V. S. suscita, que me
não parece congruente aceitar sobre ella uma discussão diplo-
maüca,, que me parece sómente dever ter lugar na corte do
império, entre o ministro de S. M. Britannica e o governo im-
perial, a cujo alto conhecimento costumo sempre levar, com
a maior fidelidade, tudo quanto se passa na administração
provincial

Accresce que, não enxergando V. S. no proprio facto da
apjirehauüo do negreiro, e na correspondência ofíicial pu-
blicada no Diário de Pernambuco, a prova mais exuberante
da sinceridade com. quo procuro desempenhar o meu dever,
e assim satisfazer os leaes esforços do governo, imperial; e
antes, sem procurar ter V. S. comigo a mais ligeira con-
íerencia sobre tal assumpto, nem ao menoe por mera bene-
volencia, mostrando-se p<»lo contrario tão preoccupado com
as informações que recebera, e com uma carta particular
transcripta no Diário de 17, que reputo astuciosa, eu não
posso nestas cireumstancias contar com a felicidade de o
convencer e tranquilisar, parecendo-me portanto infrueti-
feras quaesquer explicações minhas, por mais fáceis e claras

que ellas sejão. Assim limitar-me-heí a declarar a V. S. que
sem necessidade de ser instigado, lisongeio-me de não ter
sabido até hoje descuidar-me do que devo á minha honra, á
honra do meu paiz e ao meu governo. >

Na data em que ^rão trocados estes ufíicios, attenda se
bem, e muito antes disso, desde 5 de Junho, já eu tinha
dado todas as providencias em relação aoobjecto, como o
proprio cônsul confessou; já havia mandado ao RioFor-

moso o chefe da estação naval com ordem de empregar com
o coronel Drummond todos os esforços para a capturada tri-
pulação do palhabote e dos Africanos extraviados; já aquel-
Je ofíicial tinha voltado com a presa, jâ o chef' de policia
tinha recebido ordem para seguir para o Rio Formoso ; já
muita parte da correspondência ofíicial sobre o caso tinha
sido publicada no Diário de Pernambuco; e conseqüente-
mente eu podia, se quizesse, dar explicações cabaes ao
cônsul, responder á sua nota de uma maneira mais positi-
va ; podia declarar-lhe até o que pretendesse fazer, abar-
rota-lo com muitas pataquadas, porque para muita genteellas valem mais do que serviços reaes.... (Apoiados.)

O Sr. Sérgio de Macedo : —Seria descer de sua di^ni-
dade. °

O Sr. Cunha Figueiredo Entendi, porém, que assim
me apartaria dos meus hábitos, e desceria de minha dignidade,
que exigia que eu duvidasse das credenciaes do cônsul....
Repito; não pensei, não sabia que o cônsul Cowper tinha
tanto valor diplomático....

O Sr; Virivto: — Era parente do Cupido inglez. (Riso.)
O Sr .Cunha Figueiredo :—Mas elle replicou-me do mo-

do seguinte:

« Illm. e Exm. Sr.—Tenho a honra de accusar a recepção
do officio de V. Ex. de 29 do corrente, e sinto que V. Ex.
tenha feito da minha nota um negocio inteiramente pessoal;e quando V. Ex. appclla para a sua consciência do dever,
para a sua honra e para a do seu paiz, só posso responder
que ellas nunca forão postas em questão.

rt ?*G^erenc^a a essanota verá V. Ex. que ©protesto
delia limita-se áquellas autoridades ppliciaes por cuja ne-
gligencia tantas creaturas, seus semelhantes, forão redu-
zidas á escravidão ; e como me pareceu ser este facto incon-
testavel, não coneebi que a cortezia para com V. Ex. (á qualconfio que nunca faltei) exigisse que eu procurasse expli-
cações pes3oaes que ex post facto não produzissem resultado
algum.

« I-amento tambern profundamente que esse facto se
confirme no meu espirito, primeiramente pelas circumstan-
cias da apprehensão, que foi feita por um indivíduo parti-
cular, e em segundo lugar pela recusa de V. Ex. em pres-
tar-me alguma explicação. »

Em frente de tamanha obstinação julguei acertado cortar
immediatamente a minha correspondência com o cônsul
ácerca da questão, porque estaca convencido de que elle não

a
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procurava e nem queria saber a verdade dos factos; mas

que mancomunado com seu amigo, que ora essa pessoa par-
ticular que elle considerava o apprehensor, não tinha em
vista senão fustigar-me, consignando logo em sua nota os

capítulos de censura que o Pr. Drummond lhe havia sugge-

rido quando lhe fora dar a denuncia do roubo dos África-

nos, e da supposta arephalia da comarca. Então não lhe po-
dia fazer conta ter comigo alguma conferência, ou transmit-

tir-me as informações que havia recebido; julgou mais pro-
veitoso á causa do seu amigo tomar immediatamente um

ar diplomático, t do insultuoso....
E se assim não fôra, Sr. presidente, porque não espera-

ria o cônsul informações minhas, que ex post facto, como
elle se exprime, llie pudessem valer para alguma cousa?
Haver-lhe-hia eu n'algum tempo negado quaesquer infor-
mações tendentes ao serviço ? ou teria elle o mais ligeiro
motivo de suppór em mim tibieza na repressão do tralico ?

Não, por maneira alguma. Em Pernambuco nenhum caso

de desembarque se havia dado no tempo d® minha adminis-

tração ; o mesmo cônsul confessava, como a camara ouvio,

que o trafico estava extincto ; que razão pois justificaria
esse procedimento do cônsul para comigo ? Se quizesse elle

recorrer aos meus precedentes, quando administrei a pro-
vincia vizinha, a das Alagoas, acharia que nenhum presi-
denre havia sido mais severo na repressão do trafico do que
eu. Appello para os nobres deputados das Alagoas....

[Apoiados dos deputados das Alagoas.)

O Sr. Cl mia Figueiredo :  clles forão testemu-

nlias de que eu em própria pessoa apprehendi no mor-

ro de Camaragibe um contrabando de setenta e tantos

Africanos, que forão distribuídos por diversos empregados

públicos na capital (apoiados); que fiz appreliender duas

embarcações nagreiras, e que persegui vigorosamente, quasi
cruelmente, o desembarpue dado na Pituba (apoiados dos

deputados das A lagoas), mandando fazer um cerco naquellas

matas por toda a força que tinha disponível, á testa da qual
foi o então chefe de polieia Ilerculano Pereira da Cunha,

que voltou gravemente enfermo por ter exocutado a dili-

gencia no tempo de rigorosíssimo inverno; mandei varejar

muitos engenhos pertencentes ás pessoas importantes do

lugar, do que me resultárão não poucos eompromettimcn-

tos. Os Africanos que puderão escapar do cerco, e que fo-

rio conduzidos para Pernambuco, tiverão de serappr.-hen-

didos por ordem do Sr. Souza Ramos, presidente daquella

província, em virtude de communicação minlia ; qus diga

o Sr, Souza Ramos se a respeito da repressão do tralico não

marchámos 3empre e sempre no melhor accordo.

Não havia portanto facto algum que autorisasse aquelle

cônsul a portar-se como se portou.
Porém, senhores, elle tinha já traçado o caminho por

onde desejava seguir; estava ligado ao plano dos seus ami-

gos, e estes com a opposiçao, como os factos dão a entender...

Como rallei na opposiçüo, Sr. presidente, convirá fazer

sentir á camara que 6empre que eu pronunciar a palavra
opposiçüo, não me refiro de modo algum á antiga parciali-
dade política denominada praieira, não; esta parcialidade
não me hostilisou; devo fazer-lhe justiça. Os homen3

mais notáveis delia, se por acaso não estavão contentes com

o meu governo, não fugião de mim, não o guerreárão, e

uma das pennas mais bem aparadas dessa antiga parciali-
dade, o Sr. general Abreu e Lima, defendeu actos de minha
administração, provando assim a sua generosidade Quan-
do, pois, eu citar a opposiçüo, quero sómente' fallar de al-

guns redactores do Liberal Pernambucano, meus inimigos

pessoaes, e sem duvida alguma gratuitos.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Apoiado.

O Sr. Cunha Figueiredo : — Já vê portanto a camara a

razão por que o cônsul não esperavade mim informações que
ex post farto lhe servissem; tinha o seu plano, queria aggre-

dir-me. Mas sejão bem fixados os elementos de que servio-

se o cônsul para firmar as suas reclamacões e o seu protesto.
São dous, como a camara ouvio, quando li os seus officios,

quero dizer as suas notas, (/liso.)
Primo: que apezar de minhas ordem á policia (que elle vio

no jornal) tinlia-sc effeetuado o desembarque, e 76 Africanos

havião sido entregues ao captiveiro pela culpaoel negligencia

das autoridades policiaes, que não se achavtlo no seu posto.
Secundo : que a apprehensão tinha sido feita, não por au-

toridade policial, mas por um particular. Não admira, pois,

que loid Palmerston diisesse agoiana camara doa com-
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muns que o cônsul Cowper foi quem fez a apprehensão
auxiliado por seus amigos. (Riso prolongado.)

O Sr. Vi hiato:—Queria que lhe dessem a Ordem da
Jarreteira. (Risos.)

O Sr. Cijniia Figueiredo.— Todas estas arguições são
inteiramente falsas; nem as autoridades policiaes tinhão

pensadamente deixado de estar no seu posto na oceasião do
desembarque, nem a apprehensão tinha sido feita por um

particular, e muito menos pelo cônsul com alguns de seut
amigos: mas ordenada pelo delegado de policia e effectuada

pelo commandante do destacamento volante, como está
exuberantemente provado, tanto no discurso que proferi o
anno passado, como na correspondência annexn ao relatorio
do nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros que aqui
está. (Apontando para um impresso.)

Mas o cônsul, ou por macliiavelismo, ou pela repugnância

que tinha de incrcpar-me abertamente, parecia no seu ofíi-
cio de protesto querer escusar-me da accusação, limitajfdo-se*
a queixar-se das autoridades policiaes. A opposiçüo porém,
explorando a mina do palhabote, seguio um methodo algum
tanto diverso. Desfechando contra mim todos os golpes da
sua malevolencia, derramando todo o fel dacalumnia, pou-
pava ainda assim o chefe de policia, que naquelle tempo era
tido e havido por ella como o prototypo da magistratura,
sem lembrar-se de que, se alguma censura com apparencias
de verdade se podia fazer, recahiria Bobre elle, a quem aliás
havia eu com muita antecedencia recommendado vigilancia,
e a elle cumpria acautelar para que as autoridades policiaes
estivessem vigilantes e no seu posto. A opposição poupava-o
talvez porque perante elle estavão sendo agitadas duas im-

portantes causas, de uma das quaes não faüarei, mas a ou-
tra era a causa doe Africanos, ambas apatrocinadas por
meus inimigos que redigião o Liberal Pernambucano.

Eis como se explica a perfeita harmonia entre os artigos
do Liberal Pernambucano daquella época, e que sem duvida
erão logo remettidos para o foreign ofíice, e a correspondei)-
cia do Sr. Cowper a lord Clarendon.

Não mortificarei a camara com a leitura e citação textual
de taes artigos; porém não posso deixar do ler palavra por
palavra a correspondência do cônsul inglez Cowper, porque
iizerão ellas a grande base das subsequentes exigencias do
ministro inglez nesta curte, o Sr. Jerningham, e de lord
Clarendon, como a camara verá, e para isso reclamo do
novo a sua paciência, ouvindo-me neste negocio, que para
mim é negocio de honra (muitos apoiados); não tenho outro
remedfo senão abusar de sua attenção....

O Sr. Dantas :—Temos o maior prazer em ouvi-lo.

(Apoiados.)

O Sr. CtNiiA Figueiredo (lendo):

€ N. 3. O cônsul Cowper ao conde de Clarendon. (Recebida
em 12 de Abril.

t Pernambuco, 9 de Março de 1856.

Tenho a honra de accusar o recebimento do despacho
de V. Ex. de 18 de Janeiro passado, autorisando-mea apre-
sentar os cordiacs agradecimentos do governo de S. M. ao
coronel Va&coneellos Drummond, no caso de entender eu

que a sua exposição ácerca do desembarque de Scrinhaem é
exacta.

« Nenhuma razão tenho para duvidar da exactidão das
informações do Sr. Drummond, mas diíferentes considera-

ções me induzião a demorar a expressão da approvação dada
por V. Ex. ao seu procodimento.

Em primeiro lugar, não se pôde negar que a opposifào
se aproveitou da desintelligencia que existe entre mim e 0

presidente para atacar o governo e promover suas vistas poli-
ticos. Desejava, pois, evitar a apparencia de auxilia-la poi
um acto qualquer, tendente a embaraçar o governo, por
muito que eu desapprovasse a sua acção.

« Em segundo lugar, o processo do Dr. Antonio Drum-
m ond está ainda pendente, e bem que eu crêa firmemente
na sua innocencia, pareceu-me que obraria com prudência
e critério demorando a transmissão dos agradecimentos do

governo de S. M. a seu pai, pois que a minha_carta seria
seguramente publicada, e poderia ter sido interpretada
como uma tentativa da minha parte para influenciar a mar-
cha da justiça no que diz respeito ao filho.

« Em terceiro lugar, corria de plano que o governo tinha
motivos para suspeitar do proprio coronel Drummond.

« finalmente o presidente , por intervenção de um umigo
commum, maniiestftra o desejo de que nossas relações c.e
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çollocassem em um pé mais amigável, e, parecendo-me qne
era isto de indubitavel vantagem para o serviço publico, pedi
hontem a S. Ex. e obtive uma eonferencia em palacio, onde

me recebeu com muito apparentecordialidade.

Comecei a nossa conversa pedindo-lhe que acreditasse que
o meu maior desejo era o de conservarmos nossas relações

publicas em harmonia e benevolência; que eu confiava que
elle tomaria esta entrevista como uma prova desse desejo,

pois que eu tinha recebido instrucções positivas de V. Ex.

acerca do desembarque de Serinhaem; que essas ordens de-

terminavão que eu me dirigisse outra vez a S. Ex, seenten-

desse, que elle não executava as leis do império , ou níio cum-

pria as obrigações deste pais para com a Grãa-Bretanha,

e que manifestasse ao coronel Drummond os agradecimen-

tos do governo de S. M. por seu procedimento naquella occa-

siâo. Que entrtanto, antes de pôr em execução estas ins-

trücções, procurava aS. Ex. para obter informações sobre

um ou dous pontos.
^ < Primeiro tomei a liberdade de perguntar se o governo
tinha motivos para suspeitar que o coronel Drummond, di-

recta ou indiiectamente, estivesse implicado naquelle crime,

pois que eu não podia deixar de manifestar a minha sorpre-

sa, de que o homem que capturára o negreiro e recebera os

agradecimentos do governo imperial poir aquella apprehen-

são fosse demittido do seu posto honorífico de delegado de

policia, e, segundo todas as apparencias, tivesse cahido sob

o desagrado do governo de S. Ex.
< O presidente agradeceu- me, @ disse que quando recebeu

o officio do coronel Drummond, annunciando a apprehensão

do negreiro, se enthusiasmára tanto por elle que não só dera

conta do seu procedimento para o Rio de Janeiro de modo

tal que lhe assegurasse os agradecimentos do governo,
senão que escrevera confidencialmente ao ministério, suggerin-

do-lhe a conveniência de nomea-lo barfio de Serinhaem. En-

tretanto acontecimentos subsequentes tinhão modificado,

senão alterado cs sua opinião.
« Não o accusava da porcaria de roubar escravos ; mas á

medida que certas circumstancias se ião revelando, o seu

procedimento tornava-se de dia em dia mais inexplicável.

Em primeiro lugar descobrira-se que elle não apprehendêra

o negreiro senão no terceiro dia depois da sua chegada, e

que durante todo esse período teve o capitão em sua casa,

de onde fugira. Qual o motivo desta demora ? Não era

exacto, como elle assegurava, que tivesse mandado chamar
•os agentes de policia. Se os tivesse mandado chamar teria

encontrado dous, bem queS. Ex. sentisse ter de confessar

que todos os mais estavão ausentes.
« O artigo que appareceu no Diário annunciando este

facto foi escripto pelo Dr. Antonio Drummond, homem in-

grato, que fora discípulo de S. Ex.; mas porque S. Ex. lhe

recusára o lugar de juiz de direito, sevingára escrevendo

«sta falsidade. S. Ex. acreditava que antes do processo do

doutor obteria provas de que elle tinha recebido dez dos me-

lhores negros roubados. O coronel Drummond tinha recu-

sado auxiliar a policia ou dar -lhe a menor informação ; e

bem que não pudesse capitular precisamente o seu crime, o

procedimento desse homem era suspeito e mysterioso.
Assegurou-me que impossível me seria conceber a in-

quietação e anxiedade que esta questão lhe tinha causado.

Respondi que o coronel Drummond não me occultára

o facto de ter hesitado a principio na apprehensão ^ do
negreiro. Drummond antevira que crearia inimigos, e isso

proiuzio alguma-demora; mas parecia-me injnsto que o

governo condemna3se um homem que indubitavelmente
tinha prestado um serviço valioso, e até hoje desconhecido

no Brazil, e cujo exemplo devia ser acoroçoado.,só pelo mo-

tivo de o não ter prestado com a promptidão com que o podia
fazer. Conhecia de lik muitos annos os sentimentos do coro-

nel Drummond a respeito do trafico africano, e não podia
acreditar que elle o auxiliasse, nem mesmo indiiectamente.

« Perguntei então a causa da prisão e da demora do pro-
cesso do Dr. Antonio Drummond.

« O presidente respondeu que o governo procurava provas.
« Finalmente pedi algumas explicações sobre o não appa-

recimento dos Africanos roubados.

i S, Ex. respondeu qne tinha mandado ao districto um

delegado militar muito activo, masque só tinha conseguido
úpprchender dez, o que dava um^ total de deianove-, que
,uão lhe tinha sido possivel descobrir onde os outros estavão
escondidos.

« Repliquei que me parecia poder dar-lhes sobre isto
iaformações.
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« O presidente rio-se,e disse-me_ que muito desejava assim
fosse ; desejo que eu prometti satisfazer se obtivesse a per-
missão do meu infoimante confidencial. _

Julguei pois conveniente, mylord, não transmittir por
ora a appiovação de V. Ex. ao coronel Drummond. Se-

gundo todas as probabilidades, aguardnrej o resultado do

processo de seu filho, se não for inconvenientemente demo-

rado, afim de melhor julgar quem è innocente e quem é cri-

minoso.
Desagradou-me muito o procedimento do governo nesta

matéria, a demora do processo e a inércia da policia na

apprèhen?ão dos Africanos roubados. Por outro lado estou

convencido não só da innocencia, senão também dos servi-

ços meritorios dos Drummonds ; mas parece-me, pelas ra-
zões expostas, queoeffeito doacto qua tenho de praticar
nada perderá se aguardar por algum tempo a marcha dos
acontecimentos e se conciliar assim a energia com a mode-
ração.

« Confio que V. Ex. entenderá que eu procedi judicio-
samente. >

Sinto que não fossem publicadas também as primeiras
noticias que o Sr. Cowper dera a lnrd Clarendon no prin 

•

cipio da questão, e que o induzio a mandar apresentar os
cordiaes agradecimentos de S. M. B. ao coronel Drummond;

porque estou certo que e»sas communicações offerecerião
matéria vasta para que ficasse bem manifesta a má fé e o
espirito insidioso com que o Sr. Cowper procurou' embair o
seu governo. (Apoiados.) Creio que a principio diria que
elle e seus amigos particulares forão os que fizerão a appre-

hensão, segundo lord Palmerston. Mas esta nota que acabo

de ler, comquanto contenha algumas verdades, está recheia-

da de falsidades, que bem provão que o cônsul Cowper,

quando a escreveu, estava possuído de odio, prevenção....

O Sr. Vi ri ato ; — E má fé.

O Sr. Cunha Figueiredo : — .... e má fé. (Apoiados.)

O Sn. Dantas : —Felizmente na mes'ra Inglaterra temos

quem nos faça justiça. (Apoiados.)

O Sr. Cuisiia Figueiredo = — Sr. presidente, considere a

caniara que depois que eu cortei a correspondência official

coin o cônsul Cowper, nunca mais me entendi com elle a

respeito do negocio de Serinhaem, porque, convenci-me de

que elle estava prevenido e alliciado....

O Sh. Yibiato : — Fez muito bem. (Apoiados.)

O Sr. Coitut Fictr.intiio: — Mas aconteceu que as dili-

gencias policiaes ião apresentando face desfavorável aos

Drummonds; o filho já se achava pronunciado, o pai em ris-

co de ser processado ; mas o cônsul queria protegê-los, e já
estava convencido de que não me amedrontava com os seus

arrufos diplomáticos; e nesta conjunctura tentou captar a

minha benevolencia, procurando ter uma conferência co-

mi"o. Não fui eu que a provocou, para conciliar-me com o

Sr. Cowper, como maliciosa e falsamente o disse o Sr. Jer-

ningham a lord Clarendon, em nota de 12 de Maio de 1856.

Como andavão bem informados!...

O Dr. Lopes Netto, que é o amigo commum de que falia o

Sr. Cowper, dirigindo-se a palacio para tratar de um nego-

cio seu, chamou a conversa, sem que da minha parte hou-

vesse iniciativa, para a questão de Serinhaem, dizendo-me

que o cônsul inglez se achava extremamente desgostoso por
entender que eu lhe era desaffecto, e tanto que tinha mu-

dado o estylo da correspondência official, negando-lhe o

tratamento de senhoria; que pois elle Lopes Netto desejava

que eu reentrasse nas relações amigaveis com o cônsul, para
o que esperava que eu permittisse que elle me fizesse uma

visita.
Não expliquei ao Sr. Dr. Netto arazão por que não 3e

dava ao cônsul o tratamento de senhoria; mas respondi-lhe

que nada tinha com o cônsul, e posto que me houvesse elle

tratado de uma maneira insólita, estavão abertas as portas
de palacio, e eu disposto sempre a reçebê-lo com a urbam-

dade do costume.
Com effeito honrou-me logo o cônsul com a sua visita,

na qual me protestou a sua cordialidade ; mas o seu lim era

fallar-me no negocio de Serinhaem, dizendo-me que achava

se apoquentadissimo por ver que os Drummonds, os homens

que havião feito a apprehensão, e que tinhão merecido lou-

vores do governo imperial, estavão sendo processados ; que
elle acabava de receber do seu governo 

instrucções para
apresentar seus leaes agradecimentos e louvores ao coronel

Drummond pela parte activa que tomou na apprehensão dos
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Africanos ; mas c^ue, desejando dar uma prova de deforen-
cia para com a minha pessoa, vinha communicar-mo confi-
dencialmente etc.

Suppuz, Sr. presidente, qne essa visita do cônsul seria
um indicio de achar-se elle agora convencido de me haver
a principio tratado não convenientemente: mas semelhante
comprimento não era senão o parto de uma nefanda diplo-
macia, romo os factos posteriores o demonstrárão.

Agradecendo ao cônsul a sua benevolência, disse-lhe que
os Drummonds, por quem elle tanto se interessava, e por
quem eu tanto me havia enthusiasmado, tinhão-se tornado

gravemente suspeitos, porque havião recolhido o capitão
negreiro em sua casa, dando-lhe depois escapula ; que ti-
nhão demorado a apprehensão, e que se negavão a coadju-
varem o chefe de policia no cmpeuhode capturar os crimino-
sos ; que não obstante não pensar eu qne o coronel se qui-
zesse aproveitar do contrabando, circnmstaricins se davão a
respeito do seu filho, que convinha examinar e nttender
muito ás informações que chegavflo ao meu conhecimento.
Nessa occasião confc-ssou-me o cônsul que cr m effeiro o co-
ronel Drummond tinha dado escapula ao capitão negreiro,
mas considerava que isto era um lance de cavalheirismo.
No entretanto respondi-lhe que julgava que elle praticaria
um acto muito imprudente se auticipasse esses auradeci-
mentos e louvores ao coronel Drummond, emquanto os lie-

gocio3 não fossem br-m averiguados e esclarecidos.
O cônsul separou-se de mim sem me replicar cousa al-

guwia, e eu communiquei tudo isto immediatameutc no

governo imperial pela fôrma que a camara verá 110 seguinte
officio, dirigido ao Sr- Paranhos em data de 19 de Março de
1858 :

< Depois das ultimas correspondências ofíiciaes entre
mim e o cônsul inglez, o de que dei jii conta a V. Ex., creio

que elle reconheceu que não tinha razão; e a isso attribuo
á conferencia particular que ha tres dias veio ter comido,

procurando o meu accordo sobre o seguinte:
• Disse elle que havia recebido do ministro inglez cm

Londres insinuação paru agradecer ao coronel Drummond
a parte que tomára na captura do contrabando negreiro em
Serinhaem, no caso delle cônsul entender que Drummond
o merecia.

« Respondi-lhe que eu retribuía a bondade com que elle
me consultava, fallando-lhe com todft a franqueza, isto é,

qt-e eu mu havia enthusiasmado pelo coronel Drummond n«
luooaento em que recebi delle a participação da captura do
Contrabando, e tanto que lhe fiz logo os maiores elogios; e
que participando 

isso mes-mo ao governo geral, tinha este
mandado também elogia-lo de uma maneira muito honrosa,
mas que as informações e pesquizas posteriores me haviüo
feito mudar de conceito, e ter o Drummond sob amais grave
suspeita, que difr.cilmente se podia dissipar. O cônsul, bem
que se mostrasse mui favoiavel ao Drummond, e me reve-
lasse que este lha confessára ter dado escapula ao capitão
do palhabote, retirou-se sem me declarar se estava ou não
disposto a elogia-lo, e nem eu insisti em qua elle m'o de-
clarasse. 0 que tenho a honra de communicar a V. Ex.
para seu conhecimento e governo. Deos guarde, ete. »

Foi o que em substancia se passou na conferencia entre
mim e o cônsul ; ella não se alongou tanto quanto o cônsul
a enfeitou no seu orotecolo. Não me declarou elle que o seu
governo lhe ordenara que se dirigisse outra vez a mimy se
entendesse que eu ntio cumpria com as obrigações a que es-
tava Bujeito para com a (Jrãa-Bretanha ; nem o diria,
porque já tinha elle bastantes provas da energia com que
cm,tanlemente repellia as suas insinuações. Não lho disse,
como elle inculca, que havia confidencialmente escripto ao
ministro sur/gerindo a conveniência de nomear o coronel
Drummond barão de Serinhaem ; nem qne elle não mandára
chamar os agentes de policia. O que declarei foi que se o
ceronel Drummond tivesse avisado os demais agentes de
policia, e mesmo a mim, sem duvida aapprehensão se teria
feito cabalmente ; assim como que, se na occasião em que
recebi a noticia da apprehensão eu o pudesse, tê-lo-hi a feito
barão de Serinhaem.

nu ic*' : 
— Repito o que já aqui disse uma vez.

r* 
e.° capado pelo péssimo caracte- que tem tomado estenegocio.

O Sr. Ci \et Ficueiredo: — Não disse também ao cônsul
que sentia confessar-lho que todos os mais agentes da policiaestaoilo ausentes-, é falso; a correspondênciaofficial protescacontra o que elle escreveu.

Sempre sustentei que as autoridades locaes não forão
nem estavao, como se dizia, distrahidas dos seus empregos-eu remetto os nobres deputados para o relatório do nobreex ministro dos negócios estrangeiros, onde vem o meuOfficio ao Sr. ex-ministro da justiça, dando conta do factominuciosamente.

A'vista de minhas manifestações ue.,sa co:s furericia na
qual da certo o cônsul não me achou duetil paru arruinar
os negócios de seus amigos, julgou ellu mais prudente
procrastinar a manifestação de agradecimentos ao coronel

não porque não quizesse apimentar m/lutucia

OSr. Brandão:—0 cônsul é causa de tudo, elle atrapa-
lliou tudo....

O Sr. Cimia Figueiredo ; — E' uma verdade o que acaba
de dizer o nobre deputado ; se não fosse o cônsul inglez ha-
ver-se intromettido neste negocio de uma maneira tão cap-
ciosa, talvez houvesse elle tomado direcção mais conve-
niente e efficaz; foi elle quem atrapalhou tudo com a sua
intervenção 

para allegar serviços.

Drummond
na marcha dos negoeios internos do paiz , porque elle
iiao tinha o menor escrúpulo de ostentar protecçâo ao seu
amigo a quem freqüentava todo* os dias na prisão, como
bem sabe o nobre presideutede Pernambuco....

O Sn. Sfrmo ni- Macedo:— E' verdede.

O Sr. Clnh v Figceiredo :—Não também por evitar aapparencia de auxiliar a opposição e embaraçar ao governo,
porque contra tal hypocrisia se levanta o fraternal accordò
que reinava entre ello, os Drummonds e a opposição, a quemfogo lio começo da questão ministrou a arma mais terrível
com que os inimigos do governo costumão guerreá-lo
[apoiados); mas sim para não entortar a causa dos seus
amigos; não foi outra a razão genuína da demora dos lou-
vores. Ainda outra razão genuína ; elle pretendia por esse
tempo que eu mandasse soltar de rainha autoridade a umsubdito inglez de nome Carlos Lucas, que estava processadoe preso por crime de ferimentos; ao que resisti vigorosamen-
te pela maneira constante dos meus officios que se achãonos appensos ao relatorio do ministro dos negócios esti-m-
geiros. O Sr. Cowper queria poisj;rm:.r <* pé de nossas mni-
gaveis relações diplomática* na absolvição do se.u amig-j
Ljrummond, e na soltura illegal do auMito inglez C. Lu«us.
i-ra no que se cifrava toda a sua l;e::ev lencia. de certo inaN
qpparente do qne a que ello percebe:'. j!n mim, iulgando-ir. ,•
por si i beuevolencia com effuito m,, .,„pa-tnt« 

quo quando
j. 

» niettia pelo rosto, escrevi rara lord Clareudon
dizendo que não estava satisfeito ,. m o procedimento do
governo, e queixava-se da ilcm-.ri do processo o da intrt-h
da policia !...

K em que época, senhores, esse homem escrevia assim?!!. .
quando a província estava tela contaminada pelo choltrc•
mo,-lu.< (apoiados), quando elle v!:1 que a attenção do presi-dente da província e do chef - de policia estava toda absor-
vida 

por essa calamidade, e que se lutava com amigos e
inimigos, com a peste que tantas vidas ceifava, e quandoassim mesmo já as achavão pronunciados e presos os tom-
promef tidos e indiciados no delicio do roubados Africanos
e destes já estavão capturado.-10. O Sr. Gnvpcr bem sabij
que em taes circumstancks não era humanamente possívelavançar-se mais em negocio tão complicado ; a consciência
assim lh o dizia; mas elle só queria accíroçoar a opposição
laurear a seus amigos, campar de homem energico, affec-tando prudência, que nunca teve e nem tinha (apoiados) e
preparar lord Clarendon para receber uma outra nota aue.exigir a demissão do presidente da província
o decidisse a
e do chefe de policia.

Mas a verdade á tão poderosa, senhores, que sesiorebri-lha mesmo através da espessa nuvem da calumnia omesmo cônsul quem declara duas circurnstandas essen-

rde :r;srcm -attcnder ^ 
* pS™ x.

d9on for" Drummonds
- • -rtías TZSBZiSL

írZtTL, 
"TT ' 

l'r°»"»<r «ua, tM/ai política, Em
' . ,3 

declarações do cônsul inglez não devo mais
commentar esta nota ; passarei i do 21 de Abril.

^ opposição de Pernambuco não Berve
nem nunca servio de instrumento de paixões alheias.

O Sr. Cunha Figueiredo : — O nobre deputado assim oaiz ; mas não «abe de que opposição estou fallando 1 Pois io propno cônsul 
que aaccusa.

(Ha um aparte que nil» ouvimos.)
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Sr.. Comia Ficceikedo : — Lerei á. ramara a nota ou
ofílcin do cônsul a lord Clarendon em data de 21 de Abril:

« Depois da data do meu despacho dè 19 do passado, oc-
correu um acontecimento importante era relação ao desem-
barque de Serinhaem.

« No dia 2 do corrente acompanhei a palacio um cava-
lheiro inglez, recentemente chegado, afim de apresenta-lo
ao presidente. Ao levantar me para despedir-me, S. Ex. to-
mou-oie polo braço, e levando-me para o fundo da sala,

perguntou-me se eu lhe queria fazer um grande favor. Res-

pondi que se fosse possivei muito estimaria. Perguntou-me
então se eu queria ir a Serinhaem, e perguntando-lhe para
que íinv respondeu-me: apara auxiliar o governo nas pro-
vas que quer obler contra os vrdadeiros criminosos; que
vas que quer obter contra os verdadeiros criminosos; que
eu tinha influencia com o coronel Drummond, e poderia
talvez obter delis as informações que recusara communicar
ao governo.» Respondi-lhe que mal julgava compatível com
o meu dever o cumprimento de devores que pertencião á

policia.
< Desfez esta objecção observando que, como a politica de

ambos os paizes era a mesma a respeito do trafico, auxilian-
do assim ao seu governo servia também ao meu. Repliquei

que se tal era a opinião de S. Ex., partiria immediatamente

para Serinhaem. »

Não me lembro, Sr. presidente, se o cônsul inglez, quando
me fez a segunda visita, levou em sua companhia algum ca -
valheiro, nem se o tomei pelo braço para lhe pedir umfa-
vor ; elle não me podia inspirar tanta familiaridade; o que
porém posso affirmar á camara é que o Sr. Cowper voltou
segunda vez para dizer-me que estava decidido a louvar os
Drummonds, que estavão sofírendo injustamente.

De novo lhe fiz ver a má posição dos Drummonds ; mas
elle me respondeu que o coronel João Manoel era o verda-
deiro criminoso. Declarei-lhe que João Manoel estava muito
sob as vistas do governo, e que o cheíe de policia não o pou-
paria, segundo as ordens que eu lhe tinha dado ; mas que a
dMiculdade estava nas provas, que só os Drummonds pode-
rião ministrar; que eu assegurava que o coronel João Manoel
seria preso e condemnado se apparecesse a correspondência
do palhabote, e se mostrasse por cila ou por informações
dos Drummonds que elle era culpado ; que em tal caso tica-
rião estes menos responsáveis. Ao que acudiologo o cônsul
dizendo-me : < Pois se V. Ex. quer, vou ver se obtenhodos
Drummonds as probas de que elles tiverem noticia. »

Aceitei com ambas as mãos o offerecimento, porque eu
queria que o Cônsul mesmo fosse também inquiridor, e se
convencesse de que de minha parte não havia senão desejo
de punir o crime. Foi o cônsul, portanto, ao Rio Formoso.

Os Drummonds de ha muito me tinlao pedido que ali
fosse para julgar dos factos por mim mesmo ; mas por muito

que eu desejasse annnir ao seu pedido pareceu-me prudente
evitar a menor apparencia de intervenção nos negocios in-
ternos da província ; mas quando o proprio presidente me
fazia o pedido, deixava de existir aquella objecção, econse-
guintemente parti quinta-feira de manhãa ; eapós 11 horas
de uma f.itigante viagem a cavall", cheguei aoTrapiclie,

que é um dos engenhos do coronel Drummond. >
Note a camara que não foi-me necessário rogar muito o

cônsul para elle ir ao Rio Formoso ; elle já desejava fazer
essa vontade aos seus amigos. Vejamos porém o que foi
buscar.

« Na manhãa seguinte expuz-lhe o objecto da minha visi-
ta. A ssegurou me debaixo de palavra de honra que nada ab-
solutamente tinha a communicar-me ; que a exposição que
anteriormente me íizera era exacta em todos os pontos ; que
a única razão que o governo tinha para queixar-se de lhe ter
elle occultado algumas informações provinha da recusa que
fizera de retirar o o/fibioque dirigira ao presidente annunciando
o roubo dos Africanos ; e em segundo lugar por se ter ne-
gado a denunciar como ladrões a indivíduos a respeito dos
quaes não tinha prova alguma, e apenas o boato geral; que
npprehendêra o negreiro instigado por seu filho Antoni», a
quem tudo era devido ; que a demora na sua apprehensão
foi ecasionada somente peta ausência das autoridades policiaes e
da força militar ou policial; por isso detivera elle o capitão
no seu engenho como um estratagema, até que este lhe asse-
gurára que os Africanos morrerião por falta de mantimentos
e agua se não fossem promptamente seccor ridos* >

Vê bem a camara que o cônsul inglez não foi a Serinhaem
com animo sincero de colligir as provas contra os verdadei-
ros criminosos, po;s que elle não insistio na entrega dos

papeis do polhabote, ou por qualquer outra prova ; foi só-
mente receber dos seus amigos as informações, para com-
bater perante lord Clarendon as arguições que eu havia
feito aos seus clientes.

Foi portanto mui fácil o cônsul em acreditar nas deseul-

pas que lhe dera o coronel Drummond, dizendo que o go-
verno da provincia se queixava delles, primeiro, por não
terem consentido na retirada do o/Jicio de participação
da apprehensão; em segundo ltigar, porque elles não
se tinlião prestado a denunciar homens contra quem não ha-
vta senâv boatos vagos; e finalmente, que não se fizera
logo a apprehensão pela ausência das autoridades policiaes
e da força militar.E fez o cônsul de tudo isso remessa a
lord Clarendon, quando sabia que a trocado officio era uma
verdadeira patranha; que ninguém tinha mandado aos
Drummonds que denunciassem pessoas que não fossem os
verdadeiros criminosos: e quando elle sabia que o coronel
Drummond era o delegado de policia,que quando quiz chamar
a força essa correu, voou immediatamente e effectuoua dili-

gencia,e que,se quizesse, podia ter chamado também a guarda
nacional, e até podia servir-se da fabrica do engenho, que não
é pequena. O cônsul sabia mui bem de tudo isso ; mas o
seu intuito não era outro senão defender ao seu amigo e
atanazar o presidente da província, apezar do grande-' es-
crupulo de S. S. de não se intrometter nos negocios internos
do paiz.

No dia seguinte acompanhei o coronel á Barra, e ali ob-
tive as provas necessarias de que, se o governo tivesse for-
mado o processo de accordo com a lei, no lugar do crime,
e não em Rio Formoso, que está na distancia de seis le-

guas, teria obtido abundantes provas para condemnar os cri-
minosos. >

Neste topico falia o cônsul em abundantes provas, porém
mais adiante vai elle dizer que as únicas testemunhas que
havião para depor sobre o facto estavão incluídas no pro-
cesso. Na mesma nota calie em perfeita contradicção ! Mas

prosigamos .
« Voltei para Serinhaem na mesma noite, e para Per-

nambuco no domingo.
c Segnnda-feira fui a palacio, e o presidente perguntou-

me pelo resultado da minha visita.
c Disse-lhe que »ie conftrmára na opinião que tinha da

innocencia dos Drummonds, dos 3eus valiosos serviços e da
in justiça com que tinhfio sido tratados pelo governo ; que
por isso tencionava transmittir os agradecimentos do go-
verno dtí S. M. ao coronel Drummond sem mais demora.Pe-

diome que o não fizesse, porque isto lhe traria grandes em-
baraços •, respondi-lhe que tanto a justiça como o meu dever
me inhibião de demorar por mais tempo aquella manifes-
tação. Disse-ma então que tinha tomado a liberdade de
communicar confidencialmente aos ministros no Rio de Ja-
neiro o teor das minhas instrucçZtes, e que elles lhe pedirfto
procurasse arranjar ess ponto comigo e evitar a sua exe-

cução. Confiava portanto que pelo menos aguardaria eu a
chegada do vapor inglez, esperado do Rio ; e como devia
chegar dentro de poucos dias, annui a isso. Entretanto re

digi a carta que é minha intenção expedir ao coronel

Drummond, e da qual ora remetto a V. Ex. uma cópia. »

E' com eífeitode grande calibre a falsidade, que encerra

a proposição de ter eu communicado ao governo o teor das
instrucções do Sr. Cowper, e de haver elle me pedido que
eu procurasse arranjar esse pfcnto com dito Sr. cônsul ....
Apre ; appello para os nobres ex-ministros, ellc3 que digão
se houve alguma idéa a semelhante respeito , se por ven-
tura me officiárãe nesse sentido ; sinto que nenhum delles
esteja na casa ; porque estou que protestarião contra tal in-
venção.

S. Ex. observou então que o negocio apresentava um
aspecto serio no Rio de Janeiro, e que em meu poder estava
accommoda-lo por meio de uma simples expressão de appro-
vação dos actos das autoridades, approvação que immedia-
tamente deixaria satisfeito o meu governo. Respondi-lhe que
disso não tinha eu a menor du\ida, mas que infelizmente
sendo as minhas opiniões inteiramente oppostas ao procedi-
mento dessas autoridades, impossivei me era fazê-lo. >

E' outra falsidade. O cônsul aqui trocou os papeis ; quan-
do elle reconheceu que eu não dava agasalho ás suas preten-

ções a respeito dos Drummonds, principalmente emquanto

não me quizes&em estes fornecer as provas do delicto, disse-
me que , se eu os mandasse absolver, daria tudo por acaba-
do, e que officiaria ao seu governo neste sentido. Foi o cônsul

que me propôz essa troca de benevolencia ; mas eu lhe res-
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pondi: tudoquanto não fôr darem os Drummonds os meios

de se conhecer e punir os delinqüentes e^tã lóra detoao

o próposito, porque sómente elles podem e devem apontar os

erdadeiros criminosos.

O Sn. Prksíbente : — Tenho de observar ao nobre depu-

tado que a hora destinada para a apresentação e discussão

de requeriméíftos está finda. ,

O Sn. Cunha FiuininíDO: — Neste caso, Sr. presidente,

peço a V. Ex. que tenha a bondade de consultar a câmara

se consente em que eu continue a faltar para concluir o

meu discurso. (Apoiados.)

Consultada a camara a este respeito, decide pela affir-

inativa.

O Sr. Cunha Figueiredo : — Agradeço á camara tama-

nha benevolencia. Proseguirei na leitura da correspon-

dencia Cowper. (Riso.) _ _
« 0 presidente disse que se eu insistisse 110 processo dos

accusados, lançaria sobre meus liombros toda a responsa-

bilidade da absolvição que inevitavelmente ce seguiria, e

terminou pedindo-me que lhe suggerisse oque entendesse

conveniente praticar-se, porque sendo possível elle o faria.

« Disse-lhe que receiava que a jnarcha seguida pelo go-

verno tornasse hoje difficil, senão impossível, toda e qual-

quer acção efficaz; mas que na Barra, onde desde o pnnci-

pio deviao ter tido lugar as indagações, ainda existião pes-

soas que provavelmente podião jurar sobre a identidade <. os

ladrões. Disse-me S. Ex. que se eu lhe pudesse dar os no-

mes, ordenaria ao chefe de policia que para ali se dirigisse

e as interrogasse. >
Tocando-meo cônsul na pressa do processo, lembra-me ter

dito que eu não queria sacrificar a punição do delicto áoeleri-

dade do processo, e foi nessa occasião que elle mepromctteu

mandar uns normes de testemunhas; porém depois de tres

dias veio dizer-me que todos tinhão medo da faca de ponta.

(0/1! oh!) Então observei-lhe que agora saberia elle por ex •

periencia própria quaes as diííiculdades em que se achava o

governo. O cônsul sahiodescontentissimo com a minha dou-

trina, e posso asseverar á camara que elle não me pergun-
tou o que se acha no seguinte trecho:

« Perguntei-lhe se a compra dos Africanos roubados

tinha sido por elle ordenada; respondeu-me pela affirmati-

va, mas justificou este procedimento com a impossibilidade

de recupera-los á força. Respondi-lhe que, se este acto era

de conveniência inevitável, as pessoas a quem elles tinlião

sido comprados devião ser conhecidas, e asairn por que mo-

tivo as não mandam processar? A isto nenhuma resposta
obtive. >

Ora, Sr. presidente, se o cônsul inglez foi tão horrível-

mente infiel nas informações que deu a lord Clarendon, a

camara não se admirará de que elle tivesse tirado a favorjla

causa dos seus clientes e contia mim as pérfidas conclusões

que vou ler, e para as quaes peço toda a sua attenção.

Diz o cônsul concluindo :
« V. Ex., creio eu, admittirá que ha fortes razões para

chegar ás seguintes conclusões relativamente ao procedi-
mento do presidente nesta questão . _ ,

<Primo.—Que premeditadamente 
removeu as autoridades

policiaes do districto de Serinhaem antes da chegada do

ftigroiro. .
Senhores, não removi autoridade alguma de Serinhaem

antes da chegada do navio negreiro, nem mesmo arranquei

autoridade alguma daquella comarca. (Apoiados.) O anno

passado apresentei aqui na camara documentos irrecu-

saveis a este respeito. A correspondência official que se acha

publicada nos annexoS do relatorio do Sr. ministro de nego-

cios estrangeiros prova exuberantemente a falsidade desta

conclusão do Sr. Cowper ; o cônsul portanto, senhores,

não fazia mais do que repetir ao seu governo aquillo que

lhe dizia o Dr. Antonio Drummond.

A segunda conclusão é a seguinte _ _ .
« Segundo.—Que tendo em seu poder a noticia ofheial do

roubo dos Africanos, negou esse facto na sua resposta ao meu

nrotesto, e que para sustentar essa sua negativa mandou o

chefe de polúia a bordo do Ilamara^d para obter um cerhfi-

cado, e procurou 
induzir o coronel Drummond a retirar o

MO 
cônsul tinha tanto interesse em desacreditar-me pe-

rante lord Clarendon, que chegou a affirmar-lhe que eu

tinha negado o roubo dos Africanos. Ja li á camara o meu

officio de resposta ao protesto 
do cônsul, e delie se nao colhe

uma só palavra que signifique negativa de roubo. Lcomo

podia eu negar ofacto do roubo, senhores, quando já tinha
liado todas as providencias para serem appvehendidos os la-
drões, quando já a presa se achava na capital da província,
e quando o mesmo cônsul já accusava o íurto ue 76 Afri-
canos?

Mas elle ainda foi adiante ; disse que pa.;i justificar
a minha negativa havia eu mandado o chefe de policia a
bordo para arranjar um crti/lmdo. Que miséria!! O chefe
de policia logo que chegou o Itatnaracd com a presa vinda
do Kio Formoso foi a bordo para fazer o auto de apprehensão
dos Africanos, e deposita-los, arsim (Oiro vistoriar o palha-
boto para conhecer a sua lotação, aliin de poder conjccturar

quantos Africanos poderia elle transportar, e assim calcular

quantos podorião ter sido roubados. Esta 1 oi adiHgonciaa

que o con.-ul pòz o nome de arranjo de crrtificado. Não soube
dar a lord Clarendon o recado do que lhe ineutnbio o Drv
Antonio Drummond. (Apoiados.) A probidade do Sr. Paiva
Teixeira resiste muito ao embuste do cônsul (Apoiados.)

Disse também que eu tinha mandndb o chefe do policia
trocar o ofpcio da participação da apprehensão dos Africanos

para êccullar o roub t. Esta história foi inventacla não sei
se pelo Dr. Drummond, ou se pelo cônsul Cowper; foi publi-
cada em uma correspondência que sahio no Liberal, assigna-
da pelo coronel Drummond. O Sr. Paiva Teixeira desmen-

tio-r. logo no Jornal do Commercio do anno passado.
Quaiido fallei sobre este assumpto provei nesta camara

com documentos incontestáveis que essa solicitação para tro -
ca do officio não ora possível, porque quando o chefe do poli
cia foi para Serinhaem esse officio tinha sido mandado por
cópia ao governo, como se pôde ver no relatorio do Sr. ex-
ministro dos negócios estrangeiros que aqui se acha (apon
ta); além disso delle forão extrahidas algumas cópias e logo
mandado para o tribunal respectivo; como pois troca-lo por
outro ? E para que ? Isto é mais uma estrategia do quem se

quer defender por qualquer modo...

Ter tio.—Que comquanto a lei ordeno terminantemen-
te qua os processos em taes casos sejão instaurados no
lugar do crime, onde se deve suppôr que mais fácil será
obter o depoimento do testemunhas oculares, o maiulnu ins-
taurar no Rio Formoso, distante seis léguas. »

Senhores, o Rio Formoso não dista 6 léguas de Serinhaem,
e sim 2 léguas, e do lugar do delicto dista 5 léguas ; deixo-
mos esta oircumstan cia, e pergunte-se; quem disse ao cônsul

que eu havia mandado que o chefe de policia fosse para o Rio
Formoso e não para Serinhaem 

'? 
Ai únicas ordens que lhe

dei forão as seguintes. Lerei o officio e instrucçõcs respec-
tivas :

Illm. Sr. — A' vista do que tenho communicado a V.
S., o/pcial e particularmente, acerca do proximo desernbar-

que e apprehensão de Africanos buçaes r.o Rio Formoso,

julgo de urgente necessidade, agora que já estão conclui-
das as primeiras diligencias de investigação o deposito dos
mencionados Africanos e dopalhabote, que V. S. passe tem-

porariamente á referida comarca, onde julgo necessária a
sua presença, afim de proceder A mais oscrupulosa averi-

guação Acerca do delicto, e dos indivíduos que o commettè-
rão, emesmo para o fim do fazei apprehendcr quaesquer
Africanos que por ventura houvessem sido subtrahidos do
palhabote antes da apprehen3ão, como se suspeita, e tam-
bem o capitão emais pessoas da tripulação , que, segundo
os últimos boatos, se aclião abrigados no termo de Seri-
nliaem. Para o seu transporte edagento <^ue V. S. julgar
nccessaria, acha-se prompto A sua disposição o brigu^de

guerra Capiberibe, que sahirá ás horas quo V. S. designar. »
InstrurçTies.—Que chegando a Serinhaem se entendesse

com o coronel Drummond, fazendo-lhe sentira ii"orosa
obrigação em que elle se achava do coadjuvar a apprehensão
dos Africanos extraviados, e captura da tripulação; que
quando nada por si quizesse fazer, por temer comprometti-
mentos, désse informações exactas das circumstancias do
delicto, para que o chefe de policia pudesse obrar com pro-
veito_; que dissesse ao coronel Drummond que a sua dili-

gencia^ estava defeituosa, e que eu estimaria muito que elle
se sahisse mui bem nesse negocio, tanto mais quanto era
autoridade ; que se infelizmente o coronel Drummond não
prestasse a necessaria coadjuvação, então deveria o chefe
de policia isolar-se deÚe, e proceder com toda a energia
contra quem quer que fosse, podendo cobrir logo toda a
comarca de destacamentos, varejandu todos os engenhos
suspeitos, e finalmente usando dos meios mais-efficazeâ
ainda que parecessem despc-ticos, porque o caso não era

para menos. >
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Forão estas as rsv.:cas ineí moções que dei ao chefe de po-
licia ; mandei-o pura a comarca do deÜeto, eelle foi eaten-
der-se logo com o ,coronel Drummònd ; e dalii passou-se
para o Rio Formoso por conhecer que o coronel Drummònd
núo o auxiliava. Eis o que tanto o chefe de policia como
o Dr. Theodòro me mandarão dali dizer :

« Que havia recebido as minhas cartas acompanhadas da
cópia de um trecho da carta do Sr. Nabuco, acerca do negocio
negreiro, e que reconhecia que era isso negocio de vida e de
morte, mas' que elli até ali pouco tinha conseguido, porém
que continuava a taxer muitas diligencias; que o Antonio
Drummònd tinha feito muita tratantice, e que o pai tra-
tava de encobri-lo,e por isso não descobria quaes as pessoas
que havião &ubtrahido os Africanos, e onde se achavão
elles; e que as testemunhas que havião erão da Barra, e
creaturas dos Drunuaonds; que ia dar varejos no. engenho
Guerra, pertenejüte á viuva filha do coronel Menezes, que
estava em vésperas de romper com elle, visto que lhe tinha
faliado a verdade rua e crua; e concluia recommendando a

prisão do capataz de Serinhaem se íjpparecesse no Rjcife, e
dando alguma noticia da fuga do capitão do palhabote, etc.»

Do juiz municipal Theodoro:

« No dia 25 do corrente mez reassumi o exercício de meu
cargo, e desde então me tenho occupado com o extravio dos
Africanos ultimamente importados. Sempre suppuz que
houvesse alguma exageração no que ouvi por ahi, e que
talvez não fossem mui exactas as informações que tive
de V. Ex.; mas enganei-me, porque infelizmente tudo ê
verdade.

Houve com effeito extravio de Africanos; isso porém
não admiraria tanto, se a própria autoridade, por si, u por
algum de seus filhos, não tivesse tomado parte nelle. Per-
dôe-me portanto V. Ex. se tomo a liberdade de dizer-lhe

que quem assim procede deve ser apeado da posição official

que occupa, e da qual abusou em detrimento dos interesses
do paiz ; do contrario será essa mesma autoridade um es-
torvo com que ter-se-ha de lutar.

Entretanto o que resta hoje a fazer-se, visto que tal ex-
travio se deu, é apprehenderem-se os Africanos extraviados,
e obterem-se os precisos esclarecimentos para a organisação
do respectivo processo ; disso me occupo eu.

« Quanto á apprehensão desses Africanos, fique V. Ex.
certo de que diffieil e só parcellariamente poder-se-ha ella
effectuar. Toda a freguezia de Serinhaem está mais ou me-
nos compromettida no extravio delíes, porque já têm sido
vendidos, e os seus compradores têm1 sem duvida o cuidado
de pô-los a bom recato. Só o tempo portanto e a discrição
da autoridade publica é que poderáõ fazer alguma cousa ;
ou então, com mais presteza, a espionagem em grande es-
?ala. '

« Se pois por este lado não ha remedio por ora senão es-

peràr, por outro quasi que animo-me a assegurar a V. Ex.

que dentro em breve terei colligido alguns esclarecimentos
ácerca de quem sejão os interessados e compromettidos no
contrabando e extravio daquelles Africanos. Para isso basta
somente que sejão capturados e devidamente inquiridos al-

guns moradores da barra de Serinhaem , que, por ordem do
coronel Menezes, conduzirão e guardárão ali o palhabote, os

quaes, além disso , são também mais ou menos compromet-
tidos nesse negocio. Sei que por alguns dias conservárão-se
elles oceultos , em consequencia de uma diligencia que por
ali fez o commandante do destacamento volante, com o que
(note bem V. Ex ) muito se incommodou o coronel Menezes,
tanto que representou contra este ao juiz de direito (!); mas
tem-se-me informado de que já tornârão piles para suas ca-
sas, presuDpondo talvez que seja duradoura e estável a posi-
çào official do mesmo coronel Menezes, seu protector. >

Ainda o chefe de policia :

Hontem fui entregue do favor de V. Ex., acompanhado
da confidencial de 5 do coriente a que ora respondo. Penso

que o coronel Menezes deve ser exonerado da delegacia,

porém não jâ, e sim depois que o chefe ahi chegar e mostre
á presidencia que o delegado de Serinhaem foi frouxo e
omisso, senão connivente e complice, no furto dos Africanos
tirados por Chico Caçador, e que por isso deve ser responsa-
bilisado pelo juiz de direito, em vista das peças que dos
autos serão extrahidas e passadasás mãos de V. Ex., afim
de fazê-las chegar ao juiz de direito. Do contrario poderá
ser V. Ex. taxado de precipitado, como querem dizer que o
foi para com o Wencesláo, que é tido por bom empregado, e

que, comquanto estivesse doente na occasião do desembar-

que, não havia passado a jurisdicção de atibclelegado, e sim
assim mesmo ia servindo. >

O chefe de policia pois estava em seu direito íixando-se
no Rio Formoso onde tinha jurisdicção. [Apoiados.) Conti-
núa o cônsul:

<Quarto.—Que incluía no processo ao Dr. Antonio Drurn-
mond, e a todos os outros apprehensores do negreiro, com o
fim de annuHar o depoimento das únicas testeniuuhaB ocu-
lares do crime, pois que o depoimento de um accusado não

pôde ser aceito. »

Ora, senhores, onde constaria ao cônsul que eu mandei

que o chefe de policia • comprehendes.se no processo o Dr.
Antonio Drummund? Pois poderia eu dizer no magistrado:
< Inclüa 110 processo a esse ou áquelie » ? Podia eile, pro-
cedendo ás indagações necessarias, deixar de incluir no
processo queoi quer que se considerasse suspeito? E o presi-
dente da província poderia dizer-lhe < não > ? Só um Cowper

poderia enunciar tal proposição.
Nem o procedimento do chefe, incluindo os Drummonds

no processo, poderia annullar as declarações que elles qui-
zessem fazer; mas porque as não íizerão antes do processo
e depois do processo ?

Não só as não íizerão, como deixárão de indicar teste-
munhas, e apadrir.liárão as que erão apontadas como conni-
ventes, e que, ou tinlião medo de dizer a verdade, ou de

perjurar.
Quer a camara saber de que natureza erão as únicas tes-

temunhas do crime de que falia o cônsul, esquecendo-se da
abundancia das provas de que antes dera noticia ? Pois bem;
lerei um officio do commandante do destacamento volante

que fez a apprehenâão, remettido ao proprio coronel Drum-
mond.

t Tendo vindo a este lugar por ordem superior, com o
destacamento do meucommando, aíim de observar o que por
noticia tive parte, aconteceu que logo na minha cnegada
mandei chamar a Manoel Elias Salgado, que na qualidade
de inspector deste districto devia constar-lhe alguma cousa
a respeito do que indagava ; comparecendo Manoel Elias,

propuz-llie o fim para que o tinha mandado chamar, e res-

pondendo elle não saber, disse que á noite voltaria a fallar
comigo, pois tinha muito que dizer-me, e retirou-se. Sendo
a minha missão bastante melindrosa, não me dirigi a mais
ninguém, e tanto mais devia acautelar-me quanto entendi
de importante o segredo que o referido-Manoel Elias tinha
a relatar-me. Anoitecendo e não tendo apparecido Manoel
Elias mandei-o chamar e fiquei sorprendido quando voltou o

portador dizendo-me não o ter encontrado em casa., e ter tido
a, noticia que não só Manoel Elias, como também Antonio
Pereira da Silva, um Viceute de tal, Antonio Caetano, Ma-
noelRomão, Manoel Fidelis, o íilho e o genro se tinhSo eva-
dido deste lugar. O procedimento desses indivíduos deixou-
me na vacillação, o que teria obrigado-os a isso, e não tardei
fraber serem elles complices no roubo do Africanos que se
deu no palhabote ultimamente appreliendido.

Finalmente já estou de tudo informado, e não podendo
eu persegui dós ptfrque a minha missão é outra, communico

a V. S. para que na qualidade de autoridade policial deste

termo de as providencias convenientes.
Deos guarde a V. S. Acampamento em marcha, na

barra de Serinhaem, ás 5 horas da tarde do dia 22 de Oatur
bro de 185-5.— Illm. Sr. coronel Gaspar de Menezes Vas-
coneellos de Drummònd, delegado do termo deSerinhaem.—
Felix José da Silva, capitão commandante do destacamento
volante do Rio Formoso. — Conforme. —O official archivis-
ta, Jo"io Valentim Villela. >

Senhores, quem tiver a pachorra de cotejar e combinar
as notas do cônsul inglez com o discurso que proferi o anno

passado (aqui tenho alguns exemplares, que deposito sobre
a mesa para serem examinados por quem quizer); quem com-
binar, digo, essa correspondência com o que eu disse e com-

provei muito antes de ler a correspondência do gr- Cowper,
oonhecerá evidentemente que não disse senãp a pura ver-
dade (apoiados) ; conhecerá que as informações do cônsul,
com algumas excepções, são as mais falsas e mutiladas.

(Apoiados.) Entretanto, senhores, foi sobre essas informa-

ções que o ministro inglez na côrte fundou a celebre nota
de 7 de Março ; foi sobre taes informações que lord Claren-

don avançou a mais ; ousou propor ou suggerir em nota de
() de Junho a demissão do presidente e ao chefe de policia
de Pernamouco ! (Sensaçio.) Lerei A camara essa nota, por-
que ella é o transumpto fiel das informações Cowper :
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« Foreign-Oflice, 6 de Junho de 1856.

« Transmitto-vos uma cópia do despacho que recebi do
. iransmitio vo» u« r 

Pernambuco, n respeito do
Sr. Cowper.'tn^Òresidéntõ 

daquella província na questão

ctrr &CST2-3.-1Í 
- *«*» -

°UttUOr?X0nrd°ePs! 
M.? tendo cuidadosamente examinado

tnl» ns fâctõs ligados a este deshonroso negocio, chegou
todos •. 

rtrtnpTnsão de aíie o presidente 6 a pessoa sobre
oompezar /er 

p, emeditadammte deixado de

ZZr deures 
nesta matéria. Os pnnopaes mo-

, Jós em que o Sr. Cowper funda esta accusaçao, sao :

Primo Que a presidência, afim de afiançar a segu-

rança do negreiro, e de occultar este criminoso negocio,

emprehendido poi amigos seus, nao se descuidou de remo

ver do antemão as autoridades policiaes do districto de Sen-

nh«esWo.-Que 
muito de proposito ordenou queopro-

í-esso preliminar do interrogatório legal dos factos occorri-

dos fosse feito no Rio Formoso, lugar distante seis léguas

do ponto onde forão desembarcados os escravos,

Barra, onde, e não no Rio Formoso, se achavao pessoas que

pomo estabelecer a identidade dos homens que roubárao os

^Trlio. -Que para o fim de tornar impossivelo depoi-

accusação ao Dr. Antonio Drummond e a todos, os outros

CafcommünÊ' 
esta accusação no ministio brasileiro

dos negS estrangeiros, e direis a S. Ex. que o governo de

S. M. feposita plena confiança na boa fé do governo impe

rial e 110 seu desejo de perseverar_nessa política sábia e

humana de opposição ao trafico africano que segue desde

18ò2; que o governo de S. M. está convencido de que o gove 
-

110 do Brazil se mostrará prompto a fazer exemplo condigno

em um criminoso, cuja categoria e posição aggravao a cri-

minalidade do seu procedimento, e reconhecerá a necessi-

dade de conter assim o renascimento do trafico africano,

oois que a impunidade do presidente de Pernambuco nao

pôde deixar de acoroçoa-lo; e conscguintemente o governo

deS M. suagere que esse funccionario seja demittido do lugar

de Vresidente ; que o chefe de policia de Pernambuco seja Iam-

bem 1'mUtidò;o que oDr. Antonio Drummond e os ou ros

captores do negreiro, ou sejão mimediatamente julgados,

ou postos em liberdade. , .
tíu não farei sobre esta nota senão mui ligeiras observa-

cões. porque as suas conclusões são do mesmo quilate da-

quellas que contem osofficios do Cowper, que li á cama-

ra com a difTerença de que nas do lord Clarendon foi re-

ousada a 2a conclusão do Sr. Cowper, em que este dizia :

que o presidente tinha negado o facto do roubo dos Africano»,

e que tinha mandado engendrar um documento para justificar

essa negativa e que havia também mandado trocar um v/ficio

relo chefe de policia.
E o proprio lord Clarendon que nesta parte a mais

importante e mais calumniosa das conclusões do Sr.

Cowper, não acreditou no seu cônsul; e se esse ministro

quizesse ser mais justo e um pouco generoso, devia dali

tirar argumento para duvidar de todas as conclusões do br.

Cowper, e não commetter o excesso e a temeridade de c°n~

siderar peremptoriamente o presidente como a pessoa sobre

quem recalie o crime de ler premeditadamente deixado de cumprir

os seiui deveres nessa matéria. (Apoiados.)
Mas se o cônsul, Sr. presidente, perdeu uma pollegada

do terreno que havia conquistado perante o seu ministro

contra mim, clle ainda sustentou-se assaz para conseguir a

victoria que almejava, isto é, que o ministro inglezsugge-

risse a demissão do presidente c do chefe de policia de

Pernambuco. O que importa porém, senhores, a 1« e o

prestigio de um alto funccionario brazileiro ? Que importa

o prestigio, a fé de um gabinete inteiro ? Que importa tudo

isto diítnte de um cônsul inglez ? 1 Poder-se-ha, quando se

trata de força e de poder, estabelecer-se comparaçao entre

deão e a orelha 1 (Pausa.) Ouça a camuia ainda o que diz

lord Clal-endon : « 1.° Que o presidente, afim de occultar este

criminoso negocio emprehendido por amigos 
^eus, 

mio se des-

cuidou de remover de antemão as autoridades policiaes do

districto de Serinhaem.... > (Sensação.)

Um Sr. Deputado : - O que é preciso é fazer patente ao

paiz que o presidente de Pernambuco não foidemittido em

consequencia dessa nota.

tUílU Ul.

,)*0 Sr. Cuniu Figueiredo : — Eu lá irei; é necessário pri
meiro descobrir o veneno desta proposição, 

— negocio feito

poramigos stius. l£u chamo aattenção da camara, porque es-

tas palavras constituem a clave que lixou os signos cm que
me entoarão os maiores vituperios em prêmio das fadigas

de sete annos.... Como é doce servir a patria !

lieflicta-se que, quando o palhabote desorieutadaunente
varou a barra, o capitão estava tratando ou conversando

com o coronel Drummond ...

O Sr. Brandão : —E' forçoso confessar .que o coronel
Drummond e seus filhos se portárão dignamente, não podem
ser taxados de conniventea na introducção de Africanos.

O Sn. Ci*nu a Figueiredo :—Mas estou chamando-os agora

conniventes! O nobre deputado fará as considerações que
julgar convenientes. Mas, como dizia, achava-se o capitão

desse palhabote em casa do coronel Drummond. Ora, a noti-

cia chega-lhe por perto das 8 horas da noite ; elle manda

chamar um inspector de quarteirão, e também o comman-

dante do destacamento para procederem á apprehensão. O

commandante do destacamento na madrugada do dia 3,

apresenta-se no ponto, e faz effectiva a appreliensão; me-

diou muito pouco tempo; entretanto nãos e encontrou nem

o capitão, nem a tripulação, nem papeis de bordo, e jã se

suspeitava que alguns Africanos se tinhãc desencaminhado

com a tripulação.
Porém, senhores, que é desse capitão? que 6 da tripula-

ção? o que fez o inspector de quarteiião? quem avisou os
roubadores de Africanos 1 que é da correspondência de bor-

do ? de nada se sabia, entretanto o capitão acabava de estar
com o coionel Drummond. Este é que poderia saber de tudo ;
mas nada quiz dizer, nem quando me airigio o officio depar

ticipação a que me referi, nem ao chefe de policia quando
especialmente veio proceder a indagaçOespoliciaes. Paliava

se muito vagamente no Chico Caçador, uma voz sumida

apenas sussurrava o nome do tenente-coronel João Manoel;
mas dos Drummonds nada se ouvia. E'preciso que a camara
saiba agora que João Manoel e Chico Caçador são parentes
do Dr. Álvaro Barbalho Uchôa Cavalcanti, antigo membro
desta camara, ecuja probidade atéhojenão foi contestada...

O Sr. Si e Albuquerque e outros Srs. Deputados :—

Apoiado.

OSr.CuniuFicieirudo:—Ora,quando as diligencias poli-
ciaes se forão adiantando, a culpabilidade dos Drummonds

ia-se manifestando ; dahi a necessidade de defenderem-se;

maselles não querião graças com o chefe dopolicia, porque
emhm era o juiz da causa ; lançárão-se pois sobre mim, e

gritárão 
—que eu os queria perseguii. E porque ? eu que ti-

nlia zombado da invenção da acephalia 1 Arranjárão um pre-
texto—que eu os queria perseguir para roteger a JoãoJIa-
noel e Chico Caçador, parentes dos Cavalcantis.

Eis aqui quaes aão os meus amigos de quem falia lord

Clarendon em sua nota.
A opposição e os Drummonds calculavão que com esta

palinodia do nome Cavalcanti, ou ou recuaria nas diligen-
cias, ou então alguém que me não conhecesse, e que fóra
da provinciaentendesse que a família Cavalcanti ó ura tutti,
um obstáculo a tudo, acreditaria no embuste ; e neste caso
minha demissão era intallivel, visto como «stava eu jungido
ao carro dos meus amigos Cavalcantis. A opposição batia pai-
mas com isso. Convença-se porém a camara do que a mi-
nha primeira desconfiança recahio logo sobre o coronel João
Manoel; foi a respeito dellc que fiz ao chefe de policia c ao

juiz municipal Tlicodoro recommendações especiacs para
que procedessem a todas as pesquizas, e que não poupas-
sem ao coronel João Manoel. Quando o chefe de policia
se dirigia para o llio Formoso, ainda lhe escrevia dizendo

que se não esquecesse do coronel João Manoel, que não «e

importasse com o Dr. Álvaro.

O chefe de policia recebeu em caminho a minha carta, e
respondeu o que vou ler ; não é documento no^o ; já estevo
oanno passado em mão do nobre ex-ministro da justiça ;
é da própria letra do Sr. Paiva Teixeira, conhecida por
muitos Srs. deputados por Pernambuco. (Mostra a carta e
iepois lê )

Vêm pois os nobres deputados que não poupei a João
Manoel, e que o chefe de policia me promettia que não se
importaria nem com Alvaios, nem <som Joilo líanocis, nem

com Gabrieis, para deixar de fazer o seu dever ; que elle era

pobre, mas bem conhecido dos Srs. Eusebio e Paulino, etc.,

etc., etc.
Pensando e obrando deste modo estava bem longe de

[ perseguir os Drummonds, a quem eu ainda considerava os

32
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heróes da apprebensão, e porquem mehavia.enthusmsmado.

Foi posteriormente, quando o chefe de policia seguio para o

Rio Formoso, que tive sérias informações que lhes erão desfa-

voraveis. Mas com0vnão atei as mãos ao chefe de policia para
não tocar nos Drummonds, aqui d'el-rei, mandava-os per se-

guir para favorecer aos meus amigos Cavaloantis; quando
todos sabião que não tinhão sido poupados os Chicos Caça-

dores, e os Lins, que são Cavalcantis.
Nenhum interesse poderia eu ter de perseguir os Drum-

monds, nem como homens políticos, porque nunca osrepu-

tei como taes. E que o fossem, não ma accuso até hoje de
me ter servido da menor partícula da autoridade para vin-

gar offensas minhas pessoaes. O meu digno collega actual

presidente de Alagoas ainda ha pouco exhibio um teste-

mnnho desta verdade, trazendo ;'i oollecção o facto c'e não

tereu querido deportar naquslla época um Portuguez, que
aliás, a titulo de política, fôra o homem que mais me insul-

tou pela imprensa na provincia das Alagoas, onde, assim

como na de Pernambuco, nenhum dos inimigos dessa or-

dem se queixou de perseguição minha por vingança.

O Sr. Sérgio de Macedo :—Apoiado.

O Sh. Cl:mia Figueiredo s — Como o serviço publico já
não exigia a deportação do indivíduo^ não usei da autorisa-'

ção que tive. E pois porque havia eu deperseguir aos Drum-
monds ? Para proteger aos meus amigos Cavalcantis'?

Se eu os quizera proteger o melhor meio não seria accu-

&ar os Drummonds, mas sim fazer diplomacia com edes e

com o cônsul inglez. E visto como voltei o rosto ao cônsul,

não apadrinhei os Drummonds, nem poupei aos Chicos Ca-
'çadores, 

dei a prova mais irrefragavel de que eu procurei
punir o crime, partisse de quem pattisse. [Apoiados.)

Entretanto sou eu aquelle homem sobre quem pesa o crime
de não ler premeditadamente cumprido as suas obrigações!

Quanto é bom serlord I!... (Apoiados.)
Sr. presidente, tudo, quanto tiz em Pernambuco para ap-

pretender os Africanos roubados, e para punir os crimino-
sos, consta da exposição fiel que fiz á camara o anno passa-
do. Nas criticas circumstapcias em que me achei, ninguém

(posso dize-lo sem basoíia) podia fazer mais do que fiz."Quando 
larguei a presidencia, estavão já apprehendidos

21 Africanos buçaes. Deixei pronunciados todos aquelles

sobre quem havião recahido suspeitas do crime; as diligen-

cias policiaes continuárão até a ultima hora ; nellas empe-

nliava eu todos os meus amigos: poderia apresentar muitas

provas disso se não temesse fatigar a camara.
Fui substituido pele nobre deputado omuito digno Sr. con-

selheiro Sérgio Teixeira de Macedo, pessoa mais hábil, mais

respeitável, de maior prestigio no paiz do que eu. Entreguei-

lhe todos osdoçumentos tendentes ao negocio de Serinhaem;

todas as circumstanciasdo delicto estavão exploradas ; com-

muniquei tudo quanto sabia ao meu digno successor, nada

lhe occultei; e até pedi-lhe que me permittisse em sua pre-
sença uma conferencia entre mim e os dous chefes de poli-
cia e o cônsul para tratar-se da questão, porque eu não que-
ria deixar duvidas.

O Sr. Sérgio de Macedo :—Entendi que o nobre deputa-

do não precisava disto. (Apoiados.)

O Sr. Cunha Figueiredo: — Nada mais portanto se desço-
brio de novo, nada mais se adiantou que autorisasse, nem por
sombra, as accusações do cônsul inglez e de lord Clarendon.
Invoco o testemunho imparcial do nobre deputado piesi-
dente de Pernambuco ; elle que diga se sou aquelle contra

quem recahe o crime de não ter cumprido o seu dever nesta

matéria....

O Sr. Sérgio de Macedo : — Não, não.

O Sr. Cl.mii Figueiredo : — Elle que diga se são verda-

diras estas palavras de lord Palmerston : « Todas as auto-

ridades devião estar dispostas a contraria-lo ; mas estava

ausente a principal autoridade do lugar, e os agentes do go-
verno tinhão recebido instrucçães para irem d outra parte.
Todas as facilidades forão dadas ao desembarque e á distri-

buição dos escravos pelas fazendas.... »

O Sr. Sérgio de Macedo : — E' falso.

O Sr. Cunua Figueiredo : —O Sr. presidente de Pernam-

buco, tomando conta da administração, envidou todos os

seus esforços, toda a sua actividade pára chegar ao fim

desse triste negocio.

O Sr. Sérgio de Macedo : — Apoiado.

O Sr, Cunhí Figueiredo ; —E todavia é verdade que nãe

podendo seguir outro caminho senão aquelle que eu trilhei,
o da honra, o da consciência, elle deparou com as difficulda-
des que eu encontrei, quer em relação ás provas, quer em
relação ao cônsul, e quer em relação á opposição.

Em relação ás provas, sabemos qtfe todos os que estavão

pronunciados forão solto3....

O Sr. Sérgio de Macedo E' questão pendente.

O Sr. Cuniia Figueiredo :—Em relação ao cônsul; quan-
do o nobre presidente chegou a Pernambuco, teve lugar a

absolvição do Dr. Antonio Drummond : então o cônsul can-
tou mil hosannas, diàse mil finezas ao nobre presidente;
mas com a prisão e pronuncia do coronel Drummond, qurt
também logo se seguio, o cônsul gritou ás armas, teve a
animosidade de se dirigir pessoalmente ao nobre presidente
de Pernambuco, a tomar-lhe contas....

O Sr. Sérgio de Macedo :—Mas eu o puz em seu lugar

O Sr. Cuniia Figueiredo :—O nobre presidente, deu-lhe
o conselho de não intervir nos negocios do paiz. Não esteve

por essa correcção fraternal; teve o desembaraço de lhe di-
rigir uma nota (como elle chama os seus ofíicios), congra-
tulando-se çom o nobre presidente pelo triumphoda justiça,
devido á coragem de S. Ex., e A reetidão do chefe de policia;
coragem e justiça que provavão a malversação da adminis-
tração transacta  Levantou-se o véo da discussão, e as luzes
da verdade e da justiça (disse o cônsul), patentedrão serviços

que o abaixo assignadoestd certo que lido de receber b mais calo-
roso apreço do governo de S. ilf. Porém nesta mesma nota in-
cluio um voto de censura ao nobre presidente por causada

prisão do coronel Drummond, facto que, dizia elle, diminuíra

grandemente a satisfação do governo de S. M. Britannica !
Isto não precisa de commentarios. (Sensação.)

O Sr. Sérgio de Macedo : — Se tem alii a minha resposta,
lêa-a.

O Sr. Cuniia Figueiredo:—Não é preciso lê-la, por-

que todos fazem justiça aos conhecimentos de V. Ex.
V. Ex. fez o que devia, teve o valor cívico de repellir este

insulto dourado, e cortou a correspondência com o cônsul,
como eu fiz, logo no principio, e elle recuou vendo que
estava tratando com o Sr. Sérgio Teixeira de Macedo, que
tinha estado em commissão diplomatica em Londres, e era

bem conhecido de lord Palmerston e de lord Clarendon;

não era o pubre e obscuro José Cento da Cunha Figueiredo.

(Muitos não apoiados.)

O Sr. Sérgio de Macedo : — Obscuro não.

O Sn. Cruz Machado : — E' um muito distineto dele-

gado de S. M. o Imperador. (Apoiados.)

O Sr. Cunha Figueiredo : —Eis a razão por que o con3ul

recuou, e depois fez muita3 zumbaias a S. Ex., que por
felicidade é bem conhecido de lord Clarendon ; se o não

fosse havia de ser j ulgado como eulfui; passaria pela mesma

fieira....
Em relação á opposição, o meu digno successor não foi

mais feliz. Chegado a Pernambuco, o nobre presidente foi

considerado como um Messias, e a opposição lhe dirigio os

mais respeitosos comprimentos. Mas isto succedeu antes

da eleição ; acabada que fosse, a opposição lançou logo mã»

das armas favoritas....

O Sr. Seríiio de Macedo : — Faça a mesma distineção

que fez a seu respeito ; é a mesma gente.

O Sr. Cuinha Figueiredo — Sim, faço a mesma distinC-

ção. Como a relação absolvesse os compromettidos no con-
trabando,jáS. Ex. negligenciara ou deixára correra causa á

revelia, e até se inculcou que havia subornado 03 juizes para
absolverem os réos por causa de eleições.... De certo lord

Palmerston e lord Clarendon não apreciarão o nobre presi-
dente por semelhantes dadosv como fui apreciado. Mas dei-

xemos estas misérias e encaremos o negocio por outra face.

O nosso ministro em Londres, o mui distineto Sr. Carva-

lho Moreira, sem duvida servindo-se das informações do

governo., espancou, com o brilhante talento que lke conhe-

cemos, o falso supposto de lord Clarendon ácerea do cx-

presidente de Pernambuco, em memorandum de 18 de Ju-

nho'; e eu prevaleço-me desta occasião para lhe render os

meus maiores agradecimentos. No entanto já o Sr. Jer-

ningham havia participado a lord Clarendon, em nota de

9 de Julho, que eu estava substituido pelo Sr. Sérgio de

Macedo. E o que fez lord Clarendon ?

Pondo acima de'tudo a fé que lhe merecia o seu co»s*I,
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lord Clarendon não deu peso ao memoranihun &o Sr. Car-

valho Moreira, e tomou a exoneração do presidente como

•bra da influencia ingleza, como uma confirmação e as

serções do Sr. Cowper, e o que mais i, como uma formal

retractação de tudo quanto o governo imperial havia attr-

mado em abono do ex-presidente, e em sustentação da

sinceridade e energia com que o mesmo governo se portara

nesse negocio. (Muitos apoiados.) , ,

Lerei A câmara essa nota, que também é muito interes-

sante; i de24 de Junho:

< Foreign-Offtce, 24 de Junho de 1856.

O Conde de Clarendon apresenta os seus comprimentos

ao Sr. Carvalho Moreira, e tem a honra de transmittir-lhe

iunto algumas observações relativas ao memorandum cora-

municado a lord Clarendon em 18 do corrente pelo Sr. Mo-

reira relativamente ao assumpto de uma nota oflicial ácer-

ca do trafico de escravos, que o encarregado de negócios de

S. M. no Rio de Jaaeiro dirigio ao ministro brazileiro dos

negocios estrangeiros em 7 de Março de 1856.

< Memorandum.

< 14 de Junho de 1856.

O Sr. Jerningham teve ordem para certificar ao governo

brazileiro que o governo de S. M. seria obrigado a recorrer

ao emprego rigoroso dos poderes conferidos aos cruzadores

britannicos pelo acto de 1345, por isso que as autoridades

braziloiras na província de Pernambuco nao só mostrárao

frouxidão que importava quasi conmvencia na questão do ne-

greiro chegado a Serinhaem em Outubro de 185o, senão

também que essas autoridades não quizerão recorrer a me-

didas legaes e eficazes, o/Sm de descobrirem ou de punirem,

quando fossem descobertas, as pessoas comprometUdas na-

quelle negocio.
Esta opinião è fundada no seguinte:

« Primo. Que o presidente da província de 1 eruambuco,

afim de prover á segurança daquelle navio, e de occultar o

desembarque da sua carga, que pertencia a alguns amigos

seus, removeu de ante-mão as autoridades policiaeí do dis-

tricto de Serinhaem. 1
« Secundo. Que de proposito ordenou que o processo pre-

liminar do inquirito legal, quanto aos fuctos do caso, fosse

feito no Rio Formoso,lugar distante seis léguas do ponto

onde forão desembarcados os escravos, nao mandando ms-

taurar essa devassa na Barra, onde, e não 110 Rio Formoso,

se achavão as pessoas que conhecião os homens que roubá-

rão os escravos.
€ Teriio. Que afim de vingar-se do coronel Vasconcellos

Drummond, e de seu filho o Dr. Antonio Dtuminond, que

íorão os apprehensores de grande numero do escravos em

Serinhaem, e afim de annullar o depoimento das únicas

testemunhas oculares do crime, tornando-os partes accusa-

das incluio no processo de accusação, de envolta com alguns

réos', ao Dr. Antonio Drummond e outras pessoas que tinhão

tomado parte activa na apprehensão dos escravos.

« Nenhuma destas accusações foi refutada pelo memo-

randum do Sr. Moreira. O governo de S. M. sabe, porém,

por intermedio do encarregado de negocios de p. 
M. no iuo

ãe Janeiro, que o presidente de Pernambuco foi^ exonerado,

« sabe por outro canal que o chefe de poLcia foi demittido.

Se se verificar que estas medidas forâo tomadas pelo youerno
brazileiro como signal da sua desapprovaçlo do procedimento
deiquelles funccionarios, o governo de S. M. estimará sobre-

maneira saber que esse acto de necessário vigor foi prati-
cado pelo governo brazileiro, e reconhecerá de boamente

que aqnelle governo pôz termo aos principaes motivos que
obrigárão o governo de S. M. a dar ordem ao encarregado

de negocios de S. M. no Rio de Janeiro para dirigir ao Sr.

Paranhos a nota de 7 de Março. »

Está vendo a camara ? Lord Clarendon ficaria satisfeito

se se confessasse que a demissão do ex-presidente nasceu das

verdades do Sr. Cowper !...

Senhores, fosse qual fosse a confaança que o cônsul mglez

merecia do seu governo, fosse qual fosse a desconfiança que
o governo brazUeiro merecesse do governo britannico , eu

entendo que a nota de 6 de Junho é sem contestação algu-

ma um attentado contra a dignidade e soberania da nação

brazileira (muitos apoiados), attentado que de maneira algu-

ma pôde ser justificado pela obrigação que o Brazil tem de

cumprir os tratados relativos á repressão do tiatico (muitos
*poia<tof)i porque essa obrigação que temos não suppõe já-

mais o aniqnilamento da nossa independência e soberania
nacional. (Numerosos apoiados.)

A Inglaterra pôde com elfeito exigir que o Erazil
acabe com o trafico; mas os meios práticos de que
o governo imperial deve lançar mão para conseguir
esse fim cumpre que sejão os de sua própria escolha,
e não da escolha do governo inglez. (Numerosos apoia-
dos.) A nomeação e demissão dos empregados publi-
cos ó um direito de soberania que o governo de qual-
quer paiz independente deve exercer sem coacção do es-
trangeiro. (Nwnerosos apoiados.) Por ventura pòde-se conce-
ber, senhores, que porque o Brazil tem afiançado acabar
com a escravatura, compromett<*u s<„> por isso a humilhar-se
ao ponto de renunciar á sua dignidade de noção livro e in-
dependente ? e sujeitar-se a um protectorado ignominioso

que cavará a sua existência ? Ninguém o dirá. (Numerosos
apoiados.) Pois <5 o que aconteceria se por desgraça a demis-
são do presidente de Pernambuco fosse devidaásuggestão in-

gleza. (huitos apoiados.) Se portanto considero como liquido

que a nota de 6 de Março é um verdadeiro insulto, direi que
a de 21 de Junho voio unir ao insulto o escarneo (muitos
apoiados),quando desattende o memorandvjn do ministro bra-
zileiro, quando repete ainda as falsidades do Sr. Cowper,

quando finalmente diz que o governo inglez ficará satisfeito
se Se isto, senhores, não é acobardar o governo brazilei-
ro, tornando-o desprezível perante a nação e o mundo,
não sei o que seja. (Apoiados.)

O Sr. Sek«;io de Macedo : — Todos sabem que o presi-
dente de Pernambuco foi exonerado porque pedio e instou
muito pela sua demissão. (Numerosos apoiados.)

O Sr. Cumia Fic.leiredo •• — E eu teria vergonha de ser
Brazileiro se por acaso se entendesse que a minha exonera-

ção da presidencia de Pt-rnambuoo tinha sido parto de exi-

gencia do governo inglez. (Numerosos apoiados, muito bem,
muito bem.)

A minha destituição felizmente, senhores, teve lugar

porque eu a pedi opportuna e inopportunamente. (Muitos
apoiados.)

Fui nomeado presidente das Alagoas, ali estive por não
querer negar-me a prestar um serviço ao m^u paiz, e não
por ambicionar essas posições, bem que mui honrosas ; pedi
constantemente a minha exoneração : quando a esperava,
fui mandado para a de Pernambuco , para onde segui,
levando o animo com que Abralião subia o monte com seu
filho Isaac carregando em seus liombros o feixe de lenha

para ser sacrificado; foi o que respondi ao Sr. Gonçalves
Martins quando para ali me mandou. Pedi continuada-
mente a minha exoneração. O Sr. marquez de Paraná,
então presidente do conselho , intimou-me, em nome <le
S. M. o Imperador em data de 23 de Março e em data

de 19 de Abril de 1854, que eu não deixasse aquella pre-
sidencia, por não ser isso conveniente; sujeite-me a ficar
na administração da provincia, e os nobres deputados
ãi Pernambuco sabem bem como eu me achei contra-
riado. (Apoiados.) Instando de novo pela minha exone-
ração, tive em 24 de Outubro uma carta do Sr. marquez de
Paraná, promettendo que eu seria exonerado ou removido

ara outra provincia logo que concluísse o importante tra-
alho de que me achava incumbido, relativo á divisão dos

dist< ictos eleitoraes.
Aceitei a promessa da exoneração, e não a da rema-

cão. Logo que conclui o trabalho rcmetti-o acompanha-
do do oílicio (que foi publicado) pedindo minha exoneração
dapdo por motivo a pretenção que eu tinha de apresentar-
me candidato a deputado por um dos districtos daquella
piovincia, o que me era vedado pela nova lei estando na pre-
sidencia. O Sr. marquez de Paraná respondeu-me 

que ainda
era cedo, e eu continuei a esperar com impaciência.

Em 11 de Fevereiro o ex-rainistio da justiça o Sr. con-
aelheiro Nabuco ainda me escrevia dizendo que eu pres-
taria mais serviços â provincia de Pernambuco continuan-
do na sua administração doque spresentando-me candidato
k eleição. Declarei que , se o governo não mandasse a
minha exoneração, eu deixaria"5» presidencia para tomar
assento na camara. Aqui tenho as cartas (mostrando-as) ,

ue poderia lerse tosse necessário. Tive então a felicidade
e ser substituído 

por um distineto cavalheiro que é hoje
nosso collega.

Tive também a felicidade de ver que o Sr. marquez d«
Caxias, presidente do conselho naquella época, declarâr*
em pleno srnado que a minha exoneração tinha tido lugar

por ser pedida e instada, e fez-me a honra de asseverar qu*

E

:s
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eu tinha merecido a c©nfiança do governo até a ultima hora.

Chegando ao Rio de Janeiro o anno passado, quando rim

para a camara, o Sr. marquez de Paraná teve a bondade de

dizer-me que se Dão tivesse de satisfazer a promessa que me

havia feito de exonerar-me da presidencia, para que eu me

pudesse apresentar candidato k deputação, não me daria a

demissão, porque elle estava satisfeito com os meus ser-
•viços. Dou de barato que o Sr. marquez de Paraná me esti-

ve»se fazendo um comprimento ; mas estou certo de que me

não estaria trahindo. (Muitos apoiados.)

Uma voz : — O Sr. marquez de Paraná era incapaz disso.

E o chefe de policia ?

O Sr. Cunha Figueiredo: — O chefe de policia foi re-

movido: desejava vir para o sul.

Oitra voz. : — Desgraçadamente interpretou-se esse

facto como uma satisfação ao governo inglez.

0 Sr. Cunha Figueiredo :— Sei que o nobre deputado pelo

Pará e outros aqui censnrárão que o governo annuisse na-

ouella época á demissão que lhe havia pedido o presidente
da província. Em verdade , senhores , eu estou convencido

de que o governo não concedeu a minha exoneração senão

em razão de instancias minhas ; mas não posso deixar de

confessar que, se eu fôra governo, não annuiria a taes ins-

tancias naquella occasião. {Muitos apoiados.)

E eu que até ali havia estado sempre atado ao poste da

administração, soffrendo as maiores torturas; que tantas

vezes tinha pedido a minha demissão; que havia feito os

maiores sacriHcios ao governo sempre da maneira a mais

leal e desinteressada, sem duvida que se soubesse que da

paite do gabinete inglez havia alguma insinuação, e me

fosse fila declarada por qualquer membro do ministério, me

resignaria a continuar na presidencia por mais algum tempo,

como me tinha resignado por espaço de 7 annos, e até mesmo

a retirar o meu pedido de demissão até que n.io houvesse a

mais leve suggestão, ou pretenção inglez a. [Apoiados.)

O Sr. Atiuide : —Apoiado; a occasião, em verdade, foi

muito inconveniente. (Apoiados.)

O Sr. Cunha Figueiredo : — Mas i forçoso fazer justiça
ao governo do meu paiz; estou certo que a. minha exo-

neração não foi nbra de influencia ingleza. (Numerosos
apoiados.) E também que o ministério não poderia pagar os

sacrifícios que eu havia feito até então, com o detrimento

daquillo que me é mais caro (o' orador eleva multo a voi),

daquillo que tenho ganho com o suor do meu rosto, sem

protecção de ninguém, da minha honra. (Numerosos
apoiados.)

Sr. presidente, não posso mais fallar, e vou concluir.

Do que tenho dita, vê bem a camara o contraste que ha

entre a verdade dos factos e a pretenção dos dous lords a

quem me hei referido. Lord Clarendon pretende que a appr»

iiensão de Serinhaem fosse feita pelo coronel Drummond,

e que a minha exoneração da presidencia da_ província de

Pernambuco foi devida á influencia estrangeira; lord Pai-

merston pretende que a apprehensão fosse feita pelo con-

sul inglez, com o soccorro e ajuda de alguns amigos, e que
« trafico no Brazil não será extineto sem o soccorro do

cruzeiro inglez.

Uma voz : — Isso é que è grandemente revoltante. (Nu•
merosos apoiados.)

O Sr. Cukua Fisueiredo : — Senhores, os homens de

época que andão fascinados por amor de gloria, não v£m

outra gloria que não seja a sua (muitos apoiados); são seme-

lhantes á esponja que absorve todos os líquidos..., (Apoidos
qepetidos.)

Assim, pois, lá se foi toda a nossa pequena gloria,
aquella que nos cabe por nosso patriotismo e perseverança
em fteabar com o tratico no Brazil; esse grande facto i

semente obra da Inglaterra!!! Todas as apprehensões lei-

tas tSm sido obra do cruzeiro inglez ; bó escapou o palha-
bote ao vapor Rifleman.

Mas, senhores, mil graças, mil graças Aquelles cavalhei-

ros generosos e distinctOB e homens de coração que no parla-
mento inglez reeonhecêrão e devidamente souberão apreciar

a honra e dignidade do governo brazileiro. (Apoiados geraes.)
Se estivesse nos nossos estjrlos, Sr. presidente, eu apresen-

taria, com toda aeffusãodaminha alma, uma moção para que
se lhes dirigisse um voto de agradecimento pela justiça que
nos fizerão, pela bi«arria com que nos honrárão. (Numerosos
»p»iaios, muito tem,mui/o btm.)

Lê-se o seguinte requerimento:

« Requeira que se peça ao governo informações ácerca

da solução que o governo inglez dera ao ultimo memorandum

do nosso ministro em Londres, em relação á questão Se-

rinhaem.— Cunha figueiredo. »

A discussão fica adiada por pedir a palavra o Sr. Bran-

dão. /"

Estando concluído o tempo destinado para a Ia parte da

ordem do dia, passa-se á

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II.

Entra em 3" discussão o projecto n. 54, deste anno, re-

]ativo ao emprestimo de 12,000:000$ á estrada de ferro de

D. Pedro II.

Não havendo quem peça a palavra, o projecto é posto á

votos e adoptado, e remettido á commissão de redacção.

Tendo-se esgotado a 2a parte da ordem do dia, volta-se á

primeira.

FECHAMENTO DAS PCRTAS AOS DOMINGOS.

Procede-M á votação do requerimento do Sr. Paes Bar-
reto para que o projecto n. 52 do anno passado, que prohibe
o trabalhe nos domingos e dias santos, seja remettido ás

commissões reunidas de commercio, industria e artes, e

negocios ecclesiasticos.
Posto a votos, o requerimento é approvado.

LICENÇA AO SR. FIGUEIRA DE MELI.O.

Entra em Ia discussão o seguinte projecto n. 51 deste

anno %

O governo é autoriaado a conceder ao desembargador

da relação de Pernambuco, Jeronymo Martiniano Figueira

de Mello, um anno de licença com todos os seus vencimento*

para tratar de sua saúde onde lhe convier ; revogadas as

disposições em contrario. >

O Sr. Barrosa requer para que este projecto tenha uma

só discussão.

Consultada a camara assim se vence.

Não havendo quem peça a palavra põe-se a votos, e é ap-

provado, e remettido á commissão de redacção.

APOSENTADORIAS.

^.Entra em Ia discussão o seguinte projecto n. 33, deste

anno :

Fica approvada a aposentadoria concedida por decreto

de 13 de Abril do corrente anno ao desembargador da

relação do Maranhão José Maiiano Corrêa de Azevedo

Coutinho, com o ordenado annual de 3:000$; revogadas

as disposições em contrario. »

Sn. F. de Águia* requer para que este projecto tenha

uma só discussão.

Consultada a camara, decide pela affirmativa.

Não havendo quem peça a palnvra, proeede-se á votação,

e o projecto é approvado e remettido á commissão de re-

dação.

Entra em lu discussão o seguinte projecto n. 46 deste

anno:

Art. 1.° Fica approvado o decreto de 15 de Janeiro de

1857, que aposentou o conego Feliciano José Leal no lugar

de secretario da província de Goyaz, com o ordenado annual

de 1:5005$, visto 3eu estado valetudinario, e contar mais do

35 annos de serviço.
Art. 2.° Revogão-se as disposições em oontrario. »

O Sr. Pies Barreto requer para que este projecto tenha

uma só discussão.

Consultada a casa, «sim se vence.

Não havendo quem peça a palavra, e posto o projecto a.

votos, é approvado e remettido á commissão de redacção.

ESTRADA DE EERRO DE PERNAMBUCO.

Entr» em 1» discussão o seguinte projecto n. 53,diste

anuo :
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« Fica concedido em beneficio do *»tab.£oimento da et-

traia de ferro provincial, entre a cidade do Recife e Olinda,

da qual é concessionário David William^ •

< § 10 Isenção dos direitos de importação durante o pra-

zo marcado para a construcçao da estrada, e pormauilO

annos cara os trilho», locomotivas, carros, instrumentos,

apparelho™ ferramentas, ferro em barra, ou de qualquer

obra que se destine á empresa, carvão de pedra, ou coke, e

ouaesquer outras matérias que forem bona fine '"dispensa-

veis ivira a construcção e trabalhos da referida estrada.

C § 2.0 Isenção do fõro dos terrenos de marinha que a

estrada tiver de occupar. .. ,
« § 3.o Isenção do recrutamento e ao serviço activo da

«ruarda nacional aos empregados no serviço da estrada, nas

mesmas condições, e com as limitações marcadas no .011-

tracto da estrada de ferro do Recife aS. Francisco. »

I/.-se, apoia-se, e sem debate é approvado o seguinte re-

ouerimento: . _* 
< Requeiro que seja remettido o projecto á commissão

de fazenda e commercio, sem prejuiso da I» discussão.

Pautas. »

Não havendo quem peça a palavra sobre o projecto é posto

a votos c approvado, para passar á 2a discussão.

Vai, segundo o vencido, ás commissões de fazenda e com-

mercio.

COMARCA DO BONITO.

Entra em 1» discussão o seguinte projecto n. 28 deste

anuo :

« A comarca do Bonito da provincia de Pernambuco fica

elevada á categoria de comarca de segunda entrancia: revo-

gadas as disposições em contrario.
t Paço da camara dos deputados, 26 de Junho de 18o7.

— Villela Tavares. >

Indo-se votar, verifica-se não haver casa, fica a discussão

ào projecto encerrada.
Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

ÍÜcssào om 1*4 Julho.

PftESIBENCU no SR. VISCONDE DE BAEH?NDV.

SuHviAaio.—Eirpedtente.—Surdos-mudos. — Dispensa de leis de

amortização.—fíedacçòes.—Negocws de Serinhaem. Discurso

do Sr. Brandão.—Carestia de gêneros alimentícios.—Ordem

do dia.—Comarca do Bonito. Votaçno.—Navegação a vapor

perra o Espirilo-Santo. Discursos dos Srs. Pereira Pinto,

Brandão, ministro da fazenda, Pedreira, Silva iliranda, e

Viriato. Adopçào.—Companhia Ponta d"Aría. Discursos dos

Srs. Viriato, ministro ia fazenda, líartinho Campos, e Ja-

ctnthode Mendonça.

A'sll horas da manhãa feita a chamada, e nchando-so

presentes os Srs : visconde de llaependy, Paes Barreto, J.

Marcondes, Salathiel, Pereira Pinto, Athaide, Machado,

Barbosa da Cunha, I.uiz Carlos, Ferraz da Luz, Gavião,

Peixoto, Paiva, Landulpho, César, Salles,^ Lima e Silva,

Costa Pinto, Silveira Lobo, Souza Leão, Domingues, Bretas,

Gonçalves da Silva. Sampaio Vianna, Mendes da Costa, Sil-

vino Cavalcanti, Hermogenes, Aguiar, Villela Tavares,

Garcia de Almeida, Henriques, André Bastos, Pedreira,

F. Oetaviano, Rodrigues dos Santos, Brusque, Cunha Fi-

"ueirado, barão de Camaragibe, Rego Barro», Augusto

Chaves, barão de Mareim, Cruz Machado, Silva Miranda,

barão de S. Bento, Benevides, Serra Carneiro, Pinto de Cam-

pos, Calheiros, Diogo Velho, Flavio, Dia3 Vieira, Alcan-

tara Machado, Tobias de Aguiar, Jaguaribe, Paranaguá,

Delfino de Almeida, Almeida Pereira, Toscano Barreto,

Pereira Franco, Castello Branco, Cerqueira Leite, e Augus-

to Corrêa, abre se a ses3ão.

Lê-se e approva-se a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Sr». Viriato,

Nebias, Madureira, Pinto de Mendonça, Araújo Lima, ba-

rio de Porto Alegre, Dantas, Brandão, Bulcão, CoBta Mo-

reira, Cyrillo. Borges Fortes, Sérgio de Macedo, Araújo

Jorge, Antunes de Campos, Barros Pimentel, J. de Men-

douça'. Franco de Almeida, Cândido Mandes, Carrão, Be-

zorra Cavalcanti, Bello, Fausto, Pacheco, Paulino, Marti-

nho Campos, Francisco Campos. Pederneiras, Pinto Lima,
Monteiro deBarros, Santa Cruz, Vasconcellos, e Augusto de
Oliveira.

O Sr. Coelho de Castro não comparoce por incommodado.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.
*

Officio do Io secretario do senado remettendo a proposição
que autoriza o governo para depositar no banco do Bra/.il e
suas caixas filiaes as sommas disponíveis que tiver no the-
souro, e theaourarias provinciaes; e participando que o se-
nado adoptou e vai dirigir á saneção imperial o decreto que
lixa a força naval para o exercício de 1858 a 1859.— A im-

primir para entrar na ordem dos trabalhos.
Outro do Sr. deputado Domingos Thendoro de Azevedo

Paiva pedindo licença para se retirar pura sua provincia.—
A' eommis»ão de poderes.

Felicitação da camara municipal da Villa de Silveiras,

provincia de S. Paulo, congratulando-se com a camara pela
sua reunião, e solicitando a concessão de uma loteria para
ser o seu produeto applicado ás obras da igreja matriz da
mesma villa.—Recebida oom especial agrado a felicitação,
e remettido o pedido 4 commis6ão de fazenda.

Requerimeato da camara municipal da constitucional
cidade de Caravellas, repetindo o *eu pedido da creação de
uma nova pro>incia, tendo por capital aquella cidade, e
offerecendo um folheto em que com algum detalhe se dá
noticia dos recursos da nova provincia, e da conveniência de
sua creação. — A' commissão de estatística.

Outro de Eleuterio Gomes de Arieira, pedindo que se lhe
conceda favores iguaes aos que a praxe tem admittido para
que possa proseguir no fabrico de suas descobertas mediei-
naes. — A' commissão de saúde publica.

SLRDOS-MllDOS.

Lê-se, entra cm discussão , e sem debate é approvado o
seguinte parecer :

« Para que a commissão de fazçpda possa interpor seu

parecer sobre o requerimento da cotnmissílo promotora do

novo instituto dos surdos-mudos, solicitando uma subven-

ção antiual de 5:« 00$ , precisa e requer que seja ouvido o

governo pela repartição d» império.
Sala das commissoes, 13 do Junho de 1857. — Sarn-

paio Vianna. — Torres-llomem. >

DISPE^St DE LEIS DE AMORTIZAÇÃO.

Le se, éjulgado objecto de deliberação, c vai a imprimir

para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte projecto,
oíferecido pela commissão do fazenda :

« A assembléa geral legislativa resolve :
« Art. 1°. Ficâo dispensadas 

' 
as leis de amortização

para que possão adquirir e possuir bens de raiz, com a con-
aição de convertê-los em apólices da divida publica, nos
termos do art. 44 dalei n. 3B8 do 18 de Setembro do 1845,
e no prazo que o governo lhes marcar, as seguintes corpora-

ções ae mão morta, íreguezia e capellas. a saber:
€ A confraria de Nossa Senhora da Conceição do Outei-

ro da capital da provincia do Ceará, ea irmandade do SS.
Sacramento da matriz da cidade d» Jagnnrão, provincia de
S. Pedro do Sul, até ao valor de 30:000$ cada uma.

« A freguezia da Senhora Santa Anna da villa de Pirahy,

(Rio de Janeiro), até o valor de 20:00ejj>, não incluindo
neste valoi os terrenos que lhe forâo doados por Antonio
Estevão de Magalhães Pnsso.

« A capalla de Nossa Senhora das Mercês, da fregnezia
da Imperatriz (Ceará), até o valor de 5:000:$.
, < A irmandade de Nossa Senhora da Conceição do Bom-
fim, na villa de Marahu (Bahia), até o valor dc 2:000}.

« Art. 2.o Nas concessões de que tiata o artigo antece-
dente, fica incluído o valor dos bens de raiz que as mesmas
corporações • capellas ao presente possuem sem licença, com
exceção do que foi determinado a respeito da freguezia da
Senhora Santa Anna da villa de Pirahy, na provincia do
Rio de Janeiro, sendo todos relevados das penas de commij-
so e confisco em que houverem cahido.

« Art. 3.» Rívogão-se as leis em contrario.
Sala das commissões, 12 de Julho de 1857. — Sampaio

Vianna,— Torns-Homem. »
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REDACÇ.ÕES.

São lidos, entrão em discussão, esem debate sãoappro-
vadas as redacções de seis projectofe mandando passar carta
de naturalisação de cidadãos brazileiros aos Portuguezes
Manoel Francisco Esteves, João Diogo Madeira, Manoel
Antonio Braga, Joaquim Ribeiro da Silva, José de Almeida
Campos, Francisco Goularte Horta, João Pedro Moreira,
Francisco Antonio de Campos Mantua, e Vicente José Ra-
mo3, e ao subdito allemão,Carlos Eduardo Muklert.

NEGOCIOS DE SERINHAEM.

O Sr. Brandão (pela ordem) :—Sr. presidente, hontem

quando o nobre deputado pelo õ« districto eleitoral de mi-
nha província tratava de fundamentar um requerimento,
exigindo informações do governo sobre o desfecho do memo-
randum que o nosso ministro em Londres dirigira ao go-
verno ingiez relativamente ao negocio de Serinhaem, pedi a

palavra para ofíerecér algumas considerações a respeito de
certos topicos do seu discurso, e reclamar contra as injusti-

ças e incxactidões que elle commettêra na apreciação que
fizera do partido liberal de Pernambuco, e de alguns no-
mens, cujos nomes se não tinhão direito aos seu3 elogios,
ao menos merecião ser por elle respeitados nesta casa ; e por-
que entendo que este negocio não deve ser demorado, peço a
V. Ex. que tenha a bondade de 

"consultar 
a camara para ver

se me concede alguns minutos, aíim de poder apresentar
essas considerações.

Consultada a camara, decide-se pela affirmativa.

O Sr Brandão (continuando) : —Senhores, antes deen-
trai na matéria j ulgo do meu rigor03o dever convidar-vos

ara que, reunidos a mim como representantes que somos
e«te paiz, e legitimo» órgãos da opinião dos seus habitau-

tes, rendamos neste solemne momento um voto de agrade-
cimento aos tres illustrea cavalheiros que no parlamento da
Inglaterra generosamente tomáião a si a defesa da honra e
dignidade cio Brazil. (Applausos Numerosos apoiados )

Chegou felizmente, senhores, a época em que a lealdade
da nação brazileira, a alta illustfação do seu monarcha, e
a sinceridade do seu governo no empenho de extinguir o
trafico, encontrárão vozes desinteressadas que selevantárão
em seu favor no seio dos representantes do povo ingiez.

O Sr. Sérgio de Macedo .—Não éa primeira vez. Cum-

pre distinguir o governo ingiez da nação ingleza; e no par-
lamento sempre o Brazil encontrou quem lhe fizesse justiça.
Desde 1852, não ha ura só jornal ingiez que nos seja hostil.

Quando o bill foi proposto, entre outros cavalheiros, os
Srs. MilnerGiWou, e Walden (depois lord Truro) oppuze-
rão-se com todas as forças á sua adopção. O Sr. Miluer
Gibeon, passados tempos, propoz asua revogação. Mr. Ilume

propoz a creação de uma commissão de inquérito, e o resul-
tado desse inquérito nos foi lisongeiro.

O Sr. Brandao : — Bem ! aceito a informação que acaba
de dar o nobre deputado pelo Rio de Janeiro....

O Sr. Seruio de Macedo: —Informação do facto.

O Sr. Brandão : — .... mas entendo que nem por isso é
menor o dever que temos de agradecer aos tres illustres
membros da camara dos communs, a nobreza com que na
sessão de 28 de Maio deste anno defenderão os brios deste
paiz contra as invectivas do primeiro ministro de Inglater-
ra. (Applausos. Numerosos apoiados.)

O Sr. Sérgio de Macedo : — Ainda o atono passado na
camara dos lords houve uma igual maHifestação provocada
por lord Malmesbury que tinha sido ministro dos negócios
estrangeiros. Além de Mr. Milner Gibson, têm tomado a
nossa defesa Mr. Hume, Mr. Bright e outros.

O Sr. Brandão :—Sejamos 
gratos a todos essas cavalhei-

tos fiquem seus nomes gravados na lembrança do povo*
brazileiro, desse pove cuja dignidade tão mal apreciada tem
tido pelo governo ingiez. (Muitos apoiados.) Já que outra de-
monstraçào não podemos dar, sirva ao menos esta para tornar
conhecida na Inglaterra, e nos demais paizes, a nossa .gra-
tidão(muitos apoiados); para fazer constar que os nomes dos
Srs. Roebuck, Bramley Moore, e Disraeli, assim como dos
demais membros do parlamento ingiez, que tão nobremente
têm defendido a justiça da nossa causa, serão sempre res-
peitado» neste império, e farão era todo tempo despertar nos
corações brazileiros o mais vivo e sincer» reconhecimento.

(Numerosos trepttidos apaiados.)

O Sr. Dantas: — Pelo menos podiamos consigarr isto na
acta dos nossos trabalhos ; se o regimento não prohibe.

O Sr. Brandão : — Desempenhado este dever, que eu re-

putnva de primeira ordem, passarei, Sr, presidente, a ex-

pender os motivos por que tomo parte na discussão do nego-
cio de Serinha«m.

O anno passado, quando tive occasião de tratar do orça-
mento da justiça, provoquei algumas explicações sobre essa
matéria, chamando para a discussão não só ao respectivo
miaistro, mas também ao nobre deputado que acabava de
administrar a província de Pernambuco; alguma cousa
dis3erão elles sobre o assumpto, porém confesso que não íi-

quei satisfeito, e só deixei de voltar â discussão, porque in-
felizmente adoeci, e não pude mais tomar parte nos traba-
llios da camara.

Se não Çôra esta occurrencia, certamente que o facto do
desembarque de Africanos de Serinhaem teria sido bem elu-
cidado nesta casa, pois que era este o meu proposito; mas
emfim não pôde isto ter lugar pela causa que já declarei:
hoje porém que o nobre deputado julgou dever agitar uma
nova discussão, entendo que não devo íiear silencioso, tanto
mais poraue me parece que elle encarou certos pontos
muito mal, e fez algumas apreciações que evidentemente
são injustas. Tomo pois parte no debate por estes motivos,
e mui principalmente porque elle versa sobre matéria que
diz respeito á honra e dignidade nacional. (Apoiados.)

O Sr. Mvdireira : — Não se esqueça do Cowper.

O Sr. Brandão : — Sr. presidente, desde que nesta casa
se tratou do negocio de Serinhaem, que eu manifestei a
opinião de que elle havia chegado ao ponto em que se collo-
cou por causa dos enredos e mexericos do cônsul ingiez
residente em Pernambuco, cuja arrogancia e descome-
dimento são conhecidos em todo este paiz. (Numerosos
apoiados.)

O Sr. V. Tavares : — E' elle a causa de tudo quanto ali
tem apparecido a este respeito. (Apoiados.)

O Sk. Brandão : — Esse cônsul é o mesmo que por mais
de uma vez tem oalumniado ao governo do Brazil. (Muitos
apoiados).

E' o proprio que ainda ha poucos annos dizia ao seu go-
vçrno que na província de Pernambuco os fazendeiros co-
zinhavão os escravos vivos, e sustentavão-se com as suas

carnes !...

Um Voz:—E'o typo do insolente, e do calumniador.

[Apoiados.)

O Sr. Brandao:— per consequencia não é de admirar

que elle explorasse a fatal tentativa de desembarque de
Africanos em Serinhaem, para se notabilisar perante o go-
verno de seu paiz, e fornecer-lhe um thema de novos des-
acato», provocações, e insultos contra a independencia e
soberania do Brazil. (Muitos apoiados.)

O Sr. Salathiel : —Isso elle escreveu depois de terjan-
tado. (Risadas.)

O Sr. Cuniia Figuerkdo: — Note-se que depois desta

questão já foi nomeado cônsul geral em prêmio desse ser-
serviço.

O Sr. Brandão : — Nesta occasião, Sr. presidente, não

posso deixar de lamentar que tendo o Sr. Cowper tanto
invectivado ao governo brazileiro, e até insultado a nossa
nacionalidade, não tenha havido um meio de fazer retirar-
lhe as funeções que elle exerce em Pernambuco. (Numerosos
apoiados.)

E. senhores, não è um dos attribntos da soberania a fa-
culdade de exigir a retirada de qualquer agente diplomático
ou consular de um governo estrangeiro, quando elle se tor-
na aggressor do paiz onde se acha acreditado ? Não está o

governo desse paiz no direito de não consentir que perma-
neça no seu. territorio aquelle de taes agentes, que por seu
comportamento lhe possa ser pernicioso e fatal?

Muitas vozes : — Está, está.

O Sr. Brandão :—Se pois è este um direito inauferivel da

soberania que compete a todas as nações, qualquer que
seja a categoria do seu poder (muitos apoiodos)% parece que
o governo imperial obrará com pruclencia, e como deve, se

«olicitar do da Grãa-Bretanha a retirada das funeções de

cônsul da pessoa do Sr. Cowper, ou se cassai-lhes o res-

pectivo exequatur (numerosos apoiados) ; porque é certo que
emquanto elle exercer esse emprego, será a causa perma-

S
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nentc.da falta de mutua confiança entre os dons governos,
e particularmente das invectivas e desábrimento do governo
inglez contra o Brazil. (Numerosos apoiados.)

O Sb. V. Tavares : — Quer-so introniottor atei com a

policia. Foi a Serinhaem para indagar dar factos, indagar

aa policia, dar regulamentos, etc.

O Sb. Brandão:— Considerando, pois, Sr. presidente,
conforme tenliq dito, o cônsul de Pernambuco cano o eau-

sador do tmtissimo aspecto que tomou essa questão de Se-

rinhaem, pela arrogancia de sua linguagem, exagera ção do
facte e inexactidão das informações dadas ao seu governo ;
segundo se deprehende dos proprios discursos proferidos no

parlamento inglez, não posso deixar de censurar ao nobre
deputado pelo 5° districto da minha província por haver
deslocado a questão do seu verdadeiro ponto, e chamado

para ella de um modo apaixonado e pouco generoso ao dia-
tincto coronel Drumond, seu filho o bacharel Antonio do
Vasconcellos Menezes de Drumond, e a parcialidade política
que em Pernambuco constitue o partido liberal.

O Sr. Cltviia Figueiredo-: — A uma parcialidade politica,
não senhor ; refiri-me ao redactor do Liberal Pernambucano.

O Sr. Brandão : — Confesso ao nobre deputadoque senti-

me contristado quando observei a direcção que tomava
o seu discurso. Que se defendesse, explicando os faetos
como se passárão, era dever seu, e a honra do paiz o exigia;

mas que procurasse ferir a pessoas que se achão justificadas

pelas decisões dos tribunaes, e desairar a um partido po-
litico que tem direito a ser melhoraente apreciado, apon-

tando-o como instrumento dss paixões e invectivas do
Sr. Cowper, é o que na verdade não ha de haver quem lhe
louve.

O nobre deputado sabe que não sou suspeito, que nãote:
nho intimidade, nem mesmo relações com essas pessoas, e

por conseguinte ha de ver que o censuro pela profunda con-
vicção que tenho de que o seu discurso , na parte a que me
refiro, foi manifestamente inconveniente, apaixonado, e
falto de toda a generosidade. (Apoiados.)

O Sr. CuniiaFigueiredo: — O nobre deputado não tem
lido o que elles têm escripto calumniando-me ?

O Sr. V. Tavares : — A discussão não devia ser levada

para esse ponto.

O Sr. Cunha Figueiredo: — Então não devia responder
ás,potasdo cônsul Cowper.

O Sr.. Brandão : — Devia-o fazer e parar ahi; nunca foi
louvável trazer para uma discussão do parlamento os no-
mes daquelles de quem somos inimigos e que se achão
ausentes.

O Sr. Cunha Figueiredo: — E' porque não se deu ofacto
com o nobre deputado. Ninguém deve soffrer pelos outros.

O Sr. Brandão : — Senhores, declaro com toda a franque-

za com que sempre costumei a fallar nesta casa, que o

coronel Drummond é um dos mais respeitáveis proprieta-
rios de Pernambuco, e que não sô elle, como seu filho, »ão

incapazes de ter o procedimento que o nobre deputado lhes
attribue j digo mais que foi o mesmo nobre deputado quem
por cartas e oflicios, quando presidente de Pernambuco,
teceu elogios a esse coronel, por ser elle a pessoa que com
toda dedicação frustrára o desembarque de Africanos em
Serinhaem, fazendo apprehender os que se acharão a bordo
do palhabote negreiro, do que resultou ser elogiado por um
aviso especial do'governo supremo....

O Sr. Cunha Figueiredo:—E' verdade.

O Sr. Brandão: —.... consequentemente me pareceque
não é o mesmo nobre deputado a pessoa habilitada para pro-
curar desairai a esse importante cidadão e seu filho, attri-
buindo-lhes má fé no desgraçado negocio de Serinhaem.

O Sr. Cunha Figueiredo: — Não sou eu que o digo; a
historia está bem clara: forão as autoridades de Rio-

Formoso.

O Sr. Brandão: — Se eu quizesse entrar nessas minucio-

sidades certamente levaria mui longe as minhas invés-

tigações....

O Sr. Cunha Figueiredo : — Seria bom que entrasse, que
smalysassetudo.

O Sr. Brandão mas julgo que não devo ultrapassar

; certos limites aconselhados pela prudência, e que me corre
j o dever de guardar a moderaçüo que o nobro deputado não

quiz seguir.

O Sb. V . Tavarks: —Apoiado; a discussão neste terreno
não <5 conveniente.

O Sn. Brandao:—Por isso não adiantarei sobro este pontonowis considerações, visto como tenho receio de amesqui-
nhar a questão, de fazê la calür da altura em que deve ser
conservada. (Apoiados.) E portanto concluo, dizendo ainda
que o nobre deputado não se portou como era de esperar
que o seu discurso foi evidentemente falto de generosidade'e mconveniente. (Apoiados.)

O Sr. Cunha Figueiredo : — Para mim foi muito conve-
, mente.

O Sr. Sérgio de Macedo : — E para que está o nobre deou-
taao tratando novamente disto?

O Sr. Brandão : — Para que se saiba não só no paiz como
| iora delle, que esses Brazileiros que o nobre, deputado clm-

mou para a discussão são homens muito distinetos, e não

j 
merecião a triste apreciação que delles foi feita...

j 
O Sr. V. Tavares : — Apoiado.

j 
O Sr. Brasdao : — 

para que igualmente não passedesapercebido o singular expediente de se fazerem anuidefesas pessoaes á custa da reputação de pessoas ausentes
que tem em seu favor o j uizo publico e as decisões dos tri-bunaes.

^ ^ ^ * vares •* — Já. estão defendidos pelos tribunaes
do paiz.

O Sr. Cunha Figueiredo :- Não fiz accusação alguma.
U nojre deputado parece que não comprehendeu bem o aue

híglei836 
: alienaB C0ntei 0 lact0' resP<>ndcndo ao cônsul

O. Sr. V. Tavares : — A discussão nesse terreno foi comeffeito inconveniente.

O Sr. C.ímiv.Figueiredo : — O nobre deputado diz isto
porque mio soflreu as calumnias com que eu carreguei.•

O Sr. V. Tavares : — O nobre deputado tinha-se defen-dido bem ; para que essa outra discussão ?
O Sr. Brandao : — Sr. presidente, o nobre deputado nãose esqueceu também do partido liberal de Pernambuco oatacou com vehemencia o seu orgão na imprensa, attri-

aSsriacomoSr,CowícrpariEompromeitet

Ç™»1 
Figuhredo : - Veja o nobre deputado que oor. Cowper se refere também á opposição.

O Sr. Brandão: —Senhores, o partido liberal de Peruam-buco tem muita dignidade, conta em seu seio muitos ho-mens distinetos por sua íllustração e patriotismo; por con-seguinte nao passa de uma invectiva o dizer-se queellfl
prestára-se a servir de instrumento do Sr. Cowper Não'"f„s'1?mcns 1™ «» Pernambuco dirigem a imprensa libelral são incapazes disso; o nobre deputado bem o «abe eíde admirar que cite o testemunho do mesmo Sr. Cowner
para com eliejustiiicar tão acre quanto desairosa accSsa-
ção. (Numerosos apoiados.) «uxusa-

sêsso^*' 
MlM,llE,IUAl)oiado, o testemunho de um pos-

O Sr. Brandão: —Quaesquer 
que sejão as oueixns mieo nobre deputado tenha desse partido, devia lembrar-se que

wim S?aVa 
^ 'Meetiva-lo por esse modo, dizer comohontem disse, que elle cooperava com o Sr. Cowper comoinstrumento das aggressões inglezas.

Cl>Ht Figueiredo : -NSo avance semelhante pro-
posição. 1

O Sr. Branbao : — E' o que resulta de suas palavras, ede todo o seu arrazoado.

0 Sr. Cunha FigueiredoV. Ex. as apreciará melhordepois que ler o meu discurso impresso.
O Sr. Brandão :—Direi ainda, senhores, não vejp um 8<üliomem político, quer de um quer de outro partido em Per-nambuco, 

que se preste a servir de instrumento para com-
prometter o seu paiz no exterior. (Muitos apoiados.)

Acrescentarei mesmo que não supponho haver no Brazil
quem se preste a representar tão triste papel, quanto mais
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a opposição liberal de Pernambuco, que se tem commett>do
erros, nuuca abdicou os seus principios de honra, nunca

prostituio a sua dignidade. (Numeroso* apoiados.) Conse-
quentemente é forçoso qu<? o nobre deputado reconheço que
collocou-se em uma situação simmam.mte desvantajosa,

quando atirou o seu discurso para esse terreno !...

0 Sr. Cííniii Figueiredo : —A 
posição do nobre deputado

é uma, a minha é outra.

O Sr. BrandXo : — — guando não respeitou aos seus ad-
versarios ausentes em uma discussão publica, fazendo-lhes
aeeusações que o bom senso repelle. (Apoia tos.)

_ O Sr. Cunhv Fk.ui.irkdo : —Não accusei ninguém ; refe-
ri-me ás autoridades. Contei o caso como o caso foi.

O Sn. Brandão: —Sr. presidente, feitas estas conside-
rações, pouco me resta a dizer. Não duvidaria votar pelo re-
querimento do nobre deputado para que fossem presentes á
camara as informações pedidas sobre a solução dada ao
memorandum do nosso ministro em Londres, se por ventura
tivesse razões para desconfiar que o governo se havia esque-
cido deste negocio; porém como estou persuadido que elle
tem empregado todos os esforços para acabar com o trafico
(numerosos apoiados), e convencer ao governo inglez do erro
em que se achá relativamente á apreciação do faeto de Sere-
nhaem (numerosos apoiados), j ulgo que não devo prestar-lhe
• meu voto.

^ Concluindo as observações que me propuz a fazer , direi
ainda, Sr. presidente, que a tentativa de desembarque de
Africanos em Serinhaem , bem longe de depôr contra o go-
verno do Brazil, forneceu uma prova mui clara da sinceri-
dade com que elle se tem empenhado na extincção do trafico.
(Muitos apoiados )

O Sr. V. Tavares : — Na minha opinião todas as auto-
ridades cumprirão a este respeito o seu dever.

O Sr. Brandão : — O palhabote negreiro veio ali ter por
uma fatalidade, ou por especulação do respectivo capitão,
como aconteceu na costa da Bahia com a barca Marie Smitk
(apoaiios), e o que prova esta verdade é que se alguém 110
municipio de Serinhaem fosse connivente no negocio, sem
duvida alguma teria tido o cuidado de aplainar todas as
difficuldades, de preparar todo3 os planos, para que o des-
embarque se fizesse com o melhor successo; entretanto que
assim não aconteceu; què pelo contrario o capitão ancíou
sem saber a quem se dirigisse, até que foi ter -X casa do co-
rmel Drummond, o qual tratou immediatamente de ordenar
a apprehensão. Note-se que o palhabote o único abrigo que
encontrou foi na illia de Santo Aleixo, que é propriedade
de um Inglez de nome João Donneley....

Us Sr. Deputado: — Quem sabe que não foi mandado
pelo Cowper para fazer serviço?

O Sr. Dantas : — O que é verdade é que elle salta por alto
essa circumstancia.

O Sr. Brandão: — ....e queo Sr. Cowper occultou sem-
pre esta importante circumstancia.

Um Sr. Deputado: — Eu como juiz teria meu receio a
respeito do Cowper.

O Sr. Brandão: — Ora, pergunto, se houvesse disposi'-
ção 11a população brazileira para o trafico, se em Serinhaem
existissem complices do capitão negreiro, se o governo bra-
zileiro não houvesse empregado todos os meios para tornar
impossível a importação de Africanos no paiz, as cousas se
terião passado em Serinhaem por aquelle modo ? (Muitos
apoiados.) O capitão se acharia isolado, e sem saber para on-
de deveria dirigir seu-» passos ? (Apoiados.) Senhores, istoé
claro; só o Sr.^ Cowper é que não quer entender; só o
governo inglez è que finge ignorar a força de uma tal
argumentação.

Um Sr. Deputado:—Não ha presumpção nenhuma fa-
Yuravel a respeito de Cowper.

O Sr. Br ais d ao : Tenho, Sr. 
presidente, cumprido com

o meu dever, expondo aquellas circumstancias 
que julguei

de\er submetter ao conhecimento da camara; concluirei

portanto dizendo ao nobre deputado, autor do requerimento,
que deve poupar aos seus adversarios politicoSj deve mesmo
ser mais generoso para com elles, e que se se queixa de ter
sido victima de accusações injustas, não deve por modo al-
gum fazer daquelles que incoriêrãona sua desafíeiçãooutras
tantas victimas da injustiça de sua apreciação. Tenho con-
eluido. (Apoiados, muito bem, muito bem.)

I 
O Sr. Cunha Figueireuo (pela ordem) : —Si-, 

presidente,
| como já disse em mu aparte ao nobre deputado que acaba

de sentar-se, o meu requerimento não teve por fim exigir
ao governo esclarecimentos de que não tenha pouco mais
ou menos noticia ; o que me deliberou a apresenta-lo não
foi outro motivo senão dar occasião a abrir-se umadiscus-

são franca e mui larga a respeito do negocio de Serinhaem.
Eu, como disse mui bem o nobre deputado, tenho sido a
victima inais saliente nesta questão ; o cônsul Cowper em
Pernambuco quiz arranjar todos os seus interesses e os dos
seus amigos á minha custa (apoiados) ; recebeu do bacharel
Antonio Drummond as informações com que jogou para o

í seu governo, e nessas informações se dizia o que a camara
teve occasião de ouvir...

O Sn Presidente : — Mas o nobre deputado pedio a pa-
lavra pela ordem.

O Sr. Cunha Figueiredo : — Pois não está o requerimento

| air.da em discussão?....

O Sr. Presidente : — Não senhor; concedeu-se urgência

para unicamente o Sr. Brandão fallar durante o tempo mar-
cado no regulamento.

O Sr. Franco de Almeida : — Mas o nobre deputado quer
retirar o seu requerimento.

O Sr. Presidente: — Para retirar um requerimento não
se discute.

O Sr. Cunha Figueiredo: — São quatro palavras apenas

para explicar a razão por que o retiro. Já disse que não tive

por fim senão estabelecer uma discussão longa sobre esta
matéria, mas visto como ninguém mais tem pedido a pala-
vra, e é o mesmo nobre deputado que neste momento con-
fessa a injustiça manifesta com que fui aggredido e calum-
niado, não só pelo cônsul Cowper, mas por esSas pessoas a

quem se refere, retiro o meu requerimento.
Devo todavia dizer ao nobre deputado que elle tem bas-

tante razão para ser generoso, porque não tem chagas ulce-
radas como as que sinto; se o nobre deputado estivesse no
meu caso, talvez não pudesse ser tão generoso. (Apoiados.) Eu
devia entrar na apreciação dos factos, devia responder ás

graves arguições que me fizerão, e de que fora desgraçada-
mente vehiculo o cônsul inglez ; e por isso não podia pres-
cindir de tocar em nomes de algumas pessoas, sem com-
tudo ter intenções de fazer accusações a quem quer que
fosse. Quando o nobre deputado ler o meu discuiso, verá

que eu não apresentei senão factos descarnados e mui ver-
dadeiros; não emitti o meu juizo sobre cousa alguma.

Como pois estejão preenchidas as minhas vistas, e não
tendo nada de que queixar-me, não tendo mesmo a menor
desconfiança, quer a respeito do governo transacto, quer a
respeito do actual, e finalmente não pretendendo mesmo

propor medida alguma ácerca do assumpto para o qual cha-
mei a discussão, peço licença para retirar o meu requeri-
mento.

O Sr. Presidente :—Censiderão-se retirados os requeri-
mentos que não são apoiados logo que seus autores o exigem,

CA RÉSTIA DOS C.ENEROS ALIMENTÍCIOS.

O Sr. Franco de Almeida (pela ordem) pede urgência
para mandar á mesa o parecer da commissão especial nos
meada para dar seu parecer sobre a carestia <J6s genero
alimentícios.

E* approvada a urgência.

Lê-se, entra em discussão, e sem debate é approvado o se-

guinte parecer:
« A commissão especial, nomeada para dar o seu parecer

sobre as causas da carestia de generos alimentícios, precisa
que se peça ao governo todos os estudos e inquéritos^ a que
se tem procedido com semelhante fim. Sala das commissões,
14 de Julho de 1857. — F. C. Brandão. — Franco de Almeida.
—Cerqueira Leite. — Barbosa da Cunha. — M. Dantas. >

ORDEM DO DIA.

COMARCA DO RONITO.

Procede-se á votação do projecto n. 28 deste íurno,
cuja discussão ficou encerrada na sessão antecedente, ele-
vando á categoria de comarca de segunda entrancia a «o-
marca do Bonito em Pernambuco.

O projecto é approvado e passa á 2® discussão.
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NAYEGAÇAO A VAPOR PARA O ESPIRITO SANTO,

Entra em 3» diecussão oprojecto n. 21 deste anno, auto-
risando o governo a estender o beneficio da [navegação a
vapor do Norte á cidade da Victória, capital da província do
Espirito Santo.

O Sr. Pereira Pinto : — Sr. presidente, quand» tive a
lionra de apresentar este projecto á camara, fui levado por
duas considerações de muito peso: Ia, tornar eftectiva e não
interrompida a navegação a vapor para a provincia do Es-

pirito Santo por meio dos paquetes do Norte, de cuja be-
ncficio tem ella estado defraudada desde que se contractou
a mesma navegação para es*a parte do paiz; 2", estreitar
as communicações da mesma provincia com o Sul e Norte
do império. Mas, como ainda existe um meio de se poder
realisar este meu desejo, isto é, como se pôde estabelecer
uma linha intermediária de vapores que, partindo da côrte,
toque era alguns dos poitos da provincia do Espirito Santo, e
SC dirija a Caravellas, na provincia da Bahia, ligando desta
sorte aquella provincia com esta por meio da navegação sub-
sidiaria chamada — do Pedroso—, e também com alinha

geral; e desejando eu ministrar todas as facilidades para
que a provincia do Espirito Santo goze em breve tempo das
vantagens da navegação a vapor, vou offerecer uma emenda
á camara neste sentido ; emenda que não altera o pensa-
mento do projecto, antes Q amplia.

Lê-se, apoia-se e entnr também em discussão . a &c-

guinte emenda :

« Art. 3.° Propondo-se porém alguma outra companhia
ou empresário a realisar a navegação de que trata o
art. Io, obrigando-se a estendê-la até o porto de Cara-
vellas na província da Bahia, e estabelecer duas viagens
mensaes de ida e volta, poderá o governo preferi-lo para
o fim referido no citado artigo, accrescentando-se^ se as-
sim se convencionar, qualquer outra escala nos portos da
mesma provincia do Espirito Santo (além da cidade da
Victoria) onde maior desenvolvimento tenha tido a agricul-
tura, o commercio e a colonisação. — A. Pereira Pinto. >

O Sr, Brandão :—Quando, Sr. presidente, o nobre depu-
iado pelo Espirito-Santo apresentou o projecto que se
discute, felicitei-me por ver que tinha chegado a época em

que aquella provincia principiava a ser lembrada nesta casa.
Convidado para prestar a minha assignatura a esse pro-

jecto, não hesitei um só momento, porque na verdade affli-
ia-me ver, que tendo nós uma linha de vapores da capital
o império até o Pará, a provincia do Espirito Santo se con-

servasse oomo que trancada, e sem participar dos benefícios
que resultão desse grande melhoramento nacional.

Um Sr. Deputado : — Devem tocar também no Piauhy,

que é provincia do império.

O Sr. Brandão :— Tenho «asa epinião , porque entendo
que todas as provincias são irmãas, e que portanto não se
deve negar a umas o que se concede a outras. Em um dos
annos anteriores passou na respectiva lei do orçamento um
artigo que expressamente determinava que os vapores da
companhia geral tocassem no porto do Espirito Santo.

Esta disposição, porém, que devia ser logo executada, foi
transgredida pelo ministro do império dessa época, creio
que era o Sr. Pedreira, o qual em vez do cumpri-la, fez um
contracto com a companhia Mucury, para que os seus vapo-
res conduzissem a correspondência official para a Victoria,
edahi seguissem o seu destino. Por diversas vezes eu disse
nesta casa ao Sr. ex-ministro do império que me parecia não
dever isto continuar, que a provincia do Espirito Santo
tinha o mesmo direito que qualquer outra ao beneficio da
navegação geral....

O Sr. Pedreira : — O nobre deputado está olvidado.

O Sr. Brandão : O facto foi este, V. Ex. não o pôde
negar, porque aiii está a lei, ahi está o seu contracto feito
com a companhia Mucury..,,

O Sr. Pedreira : — Lêa o contracto anterior que havia.

0 Sr. Brandão:—Não sei se havia contracto anterior ou

não, o que sei é que V. Ex. devia ter cumprido a lei....

O Sr. Pedreira: — O que passou no orçamento foi uma
autorisação, e o contracto já estava feito.

O Sr. Brandão -. — Mas, Sr. prusidente, como dizia,
íicou o Espirito Santo privado das vantagens da navegação
geral a vapor, e neste estado se tem conservado até hoje'.

O Sr. Viriato : —E' preciso saber se os vapores são de
calado tal que possão entrar nesses poçtos.

O Sr. Brandão: — O porto da Victoria, segundo estou
informado, é magnífico.

Senhores, é fóra de toda a duvida que os vapores da nave-
gação geral têm muito contribuído para o desenvolvimento
do commercio e da industria das provincias em que tocão por
escala. Sirva de exemplo entre outras a cidade ds Maceió,
que ha poucos annos não passava de um pequeno povoadosem commercio, e que hoje apre^entata um as^acto 1«res-
cente, se bem que outras cousas tenhão também c«n?orr'('io
para isto.

Não se pôde negar que a navegação a vapor faz encami-
nhar aos portos de sua escala muitus indivíduos, que lá não
irião se não tivessem essa facilidade'; dahi nascem as rela-
ções civis e commerciaes, o conhecimento das vantagens das
localidades, o estabelecimento nellas de novos indivíduos e
muitos outros benefícios que é escusado assignalar; con-
sequentemente é para causar reparo que se tenha feito
dò Espirito-Santo uma especie de Japão, não se querendo
que elle esteja em contacto com as demais provincias do
império ; e tal é a fatalidade que pesa sobre essa provincia,
que a proprio nobre deputado que apresentou o projecto
acaba de offerecer uma emenda que absolutamente o nulli-
fica!

Ora, se o fim primitivo do nobre deputado era ligar ao
Espirito Santo, por meio da navegação geral a vapor as pfo-
vincias que se achão ao Norte, do que resultaria incontea-
tavel vantagem para os seus committentes, como é qu-
apresenta essa'emenda, limitando-se a Caravelias a navee
gação ?

O Sr. Paes Barrlto : —Que se ligue á geral por meio
dos vapores da companhia Pedroso.

O Sr. Brandão : — Se fosse admissivel a opinião do nobre
deputado, poder-se-hia dizer que os vapores da linha ceral
não devião tocar na Bahia e Pernambuco, porque estas
duas provincias têm linhas especiaes. (Apoiados.]

O Sn. Paes Barreto : - Nada tem uma cousa com'outra.

O Sr. Brandao : — Oh ! se tem ! A Bahia e Pernambuco
possuem línhaB especiaes, em ambos estes dous portos tocão
os vapores transatlânticos, que poderião conduzir para esta
côrte a correspondência official e particular, mas ninguém
teria a infeliz lembrança de dizer que por esta razão os
vapores da navegação geral não devião tocar e fazer escala
nestes portos.

Por conseqneneia não vejo razão para que se pretenda
que o Espirito Santo não entro na communhão das outras
provincias do império (apoiados) por meio da navegação a
vapor. Consta-me que aquella província possue terrenos

í de immensa fertilidade e um excellente porto ; entretanto
é^ certo que dispondo de taes elementos de prosperidade c
riqueza se tem conservado estacionaria até hoje, talvez
pela causa qiie acabo de assignalar.

O Sr. Paes Barreto O estado do Rio Grande do Norte
não tem melhorado, apezar de lá tocarem os vapores.

O Sr. Brandão:—Eu pois que tive a honra de acompa-
nhar ao nobre deputado no pensamento do projecto, não nosso
fazer outro tanto a respeito da emenda, ainda mais porquedelia, se me não eugano, tem de resultar maiores despeza3
para o thesouro.

O Sr. Pereira Pinto: — E a escala dos vapores nela
Victoria não trará despeza?

O Sr. Brandão: — Certamente, porém muito menor,
como nos annos passados já foi demonstrado.

O Sr. Paes Barreto:—Complica e demora muito a na-
vegaçao geral.

O Sr. Brandão :—Qual é a complicação que resulta de to-
carem os vapores no porto da Victoria? Quererá o nobre de-
putado que èlles só cheguem ali obrigados pelos temporaes?

O Sr. Jaguariee :—Ha vantagem nisso para commodo
dos passageiros.

O Sr. Beasi>;,3 — Senhores, o que quizermos para nós
devemos querer para os outros. (Apoiados.) Todos^quc mo-
rao nas provincias do litoral desejão que os vapores toquem
nos respectivos 

portos, e se isto é exacto, com que íunda-
mento privaremos o Espirito Santo de tão desejada vanta-
gem?

•!
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O Sr. Paf.s rim reto 0 governo pòile ate contractar com

a companhia Mucury.

O Sr. Brandão Já se fez um contracto com essa com-

panhia, e foi mais oneroso ac tliesouro do que se se fizesse

com a companhia geral.

O Sr. Paes Barreto 
'V. 

Ex. sabe quanto pede agora a

companhia para isso ?

O Sr Brandão :—Pedirá talvez pouco no principio e de-

pois reclamará indemnisação.

O Sr. Paes Barreto : — Está enganado : ha de pedir

muito.

O Sr. Brandão : — Sr. presidente, concluo votando pelo ,

projecto, o contra o artigo additivo ofFerecido por seu autor.

O Sr. Ministro da Fazenda : — Sinto divergir da opinião

do meu nobre amigo, deputado pela provincia de Pernam-

buco, que acaba de pronunciar-se n respeito do projecto em

discussão e á emenda apresentada pelo nobre deputado pela

provincia do Espirito Santo.

Ainda que reconheça a procedencia de algumas razões

apresentadas pelo nobre deputado por Pernambuco, enten-

do, porém, que ha uma maioria de considerações em con-

tràrio ás que elle effereceu. (Apoiados )

Quando se innovou o contracto com a companhia de pa-

quetes a vapor, o governo julgou que o principal objccto

que deveria chamar a sua attençao erão os meios de apres-

sar as viagens entre as provincias do império, de sorte que
a administração pudesse ter prompto conhecimento dos íac-

tos nellas occorridos. (Apoiados.)
A companhia de paquetes a vapor foi então propriamen-

te destinada ao serviço de correios, enao teve por fim tomar

carregamentos ÇÀpoiádó-.) O principal cuidado, portanto,
deveria ser diminuir o numero de pontos em que os vapores

tocassem, e encarregar a conducção da correspondência elos

lugares, que não fossem comprehendidos na escala dos mes-

mos vapores, a companhias particulares.
Sc, portanto, alguma falta houvesse, seria a de se ter dei-

xado accrescentar o numero de portos a que chegassem os

paquetes da companhia, e não o de haver demandado o seu

numero. Do sorte que em minha opinião, em lugar deaug - 
j

mentar o ntímero de escalas, o que se deveria ser feito era di- 
j

minuMos. Mas agora não se trata disto, nem eu proponh >,

nem sustento presentemente que se restrinja o numero dos

portos em que tocão as barcas da companhia, e tão sómente

que elles se não augmentem com demora de suas viagens e

volta a este porto.
Consideremos também, senhores, que a companhia de

paquetes a vapor^tem um contracto com o governo, e que
não se pôde tornar maior o numero das escalas sem que ella

aceite semelhante alteração, e que ella a não aceitará senão

com algumas condições, talvez um pouco mais onerosas do

que poderíamos obter por meio da creação de companhias

intermediárias.
A provincia do Espirito Santo não lucraria tanto com a

medida que tizesse com que os vapores da companhia de

paquetes tocassem no porto da Yictoria, como com a creação

d» uma companhia intermediária ; porque por este ultimo

meio gozaria da vantagem, não só de receber noticias regu-

lares, 
'como 

também de fazer a remessa de generos de sua

producção. Bom seria que tivesse ambos os benefícios, porém
sc-ria uma duplicata de despeza de necessaria, sem resul-

tado real para a provincia do Espirito Santo, á qual bast*

uma companhia intermediária que mande os seus vapores

até ao porto de Caravellas, na Bahia.

Não vejo, pois, razão para preferir-se o projecto á emenda

que foi apresentada. (Apoiados )
Eu, portanto, prefiro a doutrina da emenda, que me parece

mais conveniente do que a do projecto; e sem entrar em

mais considerações sobre esta matéria, pedirei ao meu nobre

amigo, deputado pela provincia de Pernambuco, que á vista

do interesse que toma pela provincia do Espirito Santo,

io-ual ao que tem mostrado por outras do império, adopte

sTemenda ufferecida ao projecto, porque assim favorecerá
-mais aos interesses da provincia do Espirito Santo do que

por meio do projecto. 
?

O Sr. Pedreira:—Sr. presidente, pedi a palavra sómente

para esclarecer á camara dos Srs. deputados, fazendo-lhe

ver a injustiça com que o nobre deputado pela provincia da

Pernambuco'ha pouco accuson me quando disseque havia

passado nesta casa no anno de 1853 uma autorisação ao go-

verno afim de que os vapores da linha geral da navegação

pelas provincias do Norte tocassem na ida e na volta no

porto da cidade da Yictoria, capital da provincia do EspiJ-ito
banto O nobre deputado enganou-se completamente sup-

pondo que havia semelhante autorisação na lei do orça-
mento daquelle anno, e enganou-se levado talvez pelo desejo
incessante que quando falia mostra de accusar m?. Não
tive, Sr. presidente, semelhante autorisação.

O Sn. Brandão Pois não diz isto urn artigo da lei do
orçamento ?

O Sn. Pedreira:—Ao contrario; r-e o nobre deputado con-
sultar a collecção de leis, ha de achar que no anno de 1851

passou uma resolução creando, e designando diversas li-
ilhas intermediárias á linha geral de navegação a vapor, <.

que entre essas linhas fez-se expressa menção, em 6° lu-

gar, da linha entre a corte e a cidade da Víctoria naquella

provincia, como o honrado membro reconhecerá pela leitura
do n. 6°, do artigo 1° da referida lei. (II.)

Assim, pois, vê a camara dos Srs. deputados que, em vez
do que disse o nobre deputado, só por amor de accusar-me,
—o 

poder legislativo entendeu que, em lugar de autorisar

que a cidade da Yictoria fosse considerada entre os portos
de escalada linha geral—resolveu, «o contrario, que tizesse

parte de uma das linhas intermediárias.

O Sr. Brandão lia também uma disposição na lei de
orçamento.

O Sr. PsonEiRA : — O nobre deputado está, enganado.^
Em conseqüência da lei que acabei de citar, o meu digno

antecessor o Sr. * Gonçalves Martins tendo contractado as

diversas linhas intermediárias nella declaradas, contractou
também com o Sr. José Rodrigues Ferreira a navegação da
linha desta corte até Caravellas, compreliendendo diversos

portos da provincia do Espirito Santo, e entre elles o da
capital da mesma provincia.

Este contracto foi celebrado em 1852 sem dependencia de
approvação do poder legislativo, porque não era necessaria,
e consta também da collecção de leis, onde se acha o decre-
to que oapprovou. Era pois um contracto definitivo, eque
devia desde logo produzir todos os seus effeitos. Por seme-
lliante açto, além de outros favores, concedia-se á empresa

privilegio exclusivo por 10 annos.
Já \ê o nobredeputado que entrando eu para o ministério

em Setembro de 1853, não podia, ainda quando tivesse ain-

tenção e os maiores desejos de estabelecer uma escala dos

vapores da companhia de paquetes pelo porto da Yictoria,
revogar um contracto feito com todas as solemnidades,

que devia ter vigor por espaço de 10 annos, e que era defini-
tivo. [Apoiados.) Isto é fóra de toda a duvida. [Apoiados.)

Fora para isso preciso que se rescindisse o contracto, e ain-
da quando houvesse leiautorisando a rescisão, esta por certo
não se poderia levar a efleito sem que se pagasse ao empre-
sario o encampa mento d > contracto e a copsequente perda do
seu privilegio. Mezes depois, se me não íalha a memória, for

que o empresário se dirigio ao governo e fez ver oue não lhe
era possível continuar essa navegação conservanao-se a sub-

venção que p rcebia, a qnal era por demais exígua.
Annuio o governo á rescisão, mas desejando que a pro-

vincia do Espirito Santo não ficasse privada das vantagens
a que tinha direito da navegação a vapor, aceitou a pro-
posta do Sr. Theophilo Benedicto Ottoni, e com elle con-
tractou a mesma navegação, que devia estender-se ao
Mucury. _

Eis o historico desta questão, o qual é por si mesmo bas-
tante para demonstrar a injustiça que mais uma vez o nobre
deputado por Pernambuco fez ao ex-ministro do império.
Limito-me, Sr. presidente, a estas considerações, porque
quanto á matéria em discussão a3opto e abraço inteiramente
as observações que fez o nobre ministro da fazenda, e de
accordo com ellas voto pela emenda apresentada pelo nobre
deputado pela provincia do Espirito Santo, a qual entendo

que satisfaz as necessidades commerciaes daquella pro-
vincia.

O Sn. Silva Miranda :—O caudaloso rio Parnahyba,

que banha desde a sua nascençaa província doPiauliy na

grande extensão do 250 léguas, tem sullicientes barras,

algumas das quaes se prestão á navegação de embarcações

de alto bordo. A minha provincia é a única, ao norte da
capital do império, que não goza dos benefícios resultantes

da frequencia da navegação por vapor.
Todos sabem que já a^assembiéa geral legislativa teve a
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bondade de decretar meios pecuniários suflicientes para

livrar o Piauhy da situação desvantajosa em que^ora se

acha ; mas infelizmente, lio espaço de tresannos, naotem

tido execução as beneficas disposições da lei n. 7oL de ZÀ e

Julho de 1854 ! (Apoiado*.)
Além destas considerações, ottra aooreace digna da maior

attenção, e vem a ser a morosidade com que o feiu a re-

mesía da correspondência para a corte, sendo conduzida da

Theresina para Caxias com grande volta, e daln para o porto

do Maranhão. ,
Tive, Sr. presidente, proXimámente todo o cuidado cie

observar as irregularidades e inconvenientes deste trajecto,

e mesmo tomei nota para fazer aqui demonstrar quanto cia

necessário revogar este modo de correspondência com a

capital do império, acontecendo muitas vezes por poucas

horas perder-se a monção de envia-la pelos vapores que

tocão 110 Maranhão. . 1
Considerando pois a deputação piauhyen3e que, ainda

que sejão brevemente approvados os estatutos da companhia

denominada Septentrional, não teiá realísaçao prestes e

completa essa navegação costeira que abrange a interna

desse importante rio que afcabei de nomear, tomei a delibe-

ração de offenecer esta emenda, a qual ó da maior icaportan-

cia, como bem o reconhacerão os nobres deputados que se

dignárão prestar as suas valiosas assignaturas á mesma

emenda.
Portanto, como o digno ministro da fazenda parece oppor-

se a que se' augmente a despeza, tocando os vapores no Port°

da capital do Espirito Santo, e era ao projecto n. 21 deste

anno que annexava a emenda referida, tenho de reclamar

quaesquer outras providencias, comtanto que se tire Piau-

hy do isolamento em que se acha, e em melhor ordem se

faça a correspondência com a corte.

O Sr. Silveira Lobo: — Snpprima-se o njudante-gene-

ral, e liaverá dinheiro para tudo, e de sobra.

LS-se, o entra igualmente em discussão por estar apoia-

da pelo numero das assignaturas, a seguinte emenda :

< Fica extensiva á prsvincia do Piauhy a disposição dos

artigos antecedentes, devendo os paquetes tocarem n'uma

das barras' do rio Parnahyba, que_ o governo designar.

Esta disposição cessará logo que estiver em cffectividade a

companhia de navegação a vapor, que se organisar por vir-

tude do privilegio concedido na lei n. 761 do 22 de Julho de

1854. — Silva Miranda—Paranaguá — Saltos.— Rodrigues

dos Santos—Mendes da Costa.—Franco de Almeida.•—Almeida

Pereira Filho. —Peixoto de Azevedo— Silvino.— Toscano Bar-

reto.— Bezerra Cavalcanti.—Teixeira Júnior— Flavio.— Be-

nevides.—Dantas.—Del fino de A Imeida.—.1r <ujo Jorge.—Gar-
cia de A Imeida.—Landulpho.—Torres-} lmmm Coelho de Cas-
tro.— Viriato.— Dr. Martinho.— Cerquira L ite.— Paiva.—

Barão de S. Bento.— Domingues Silva.— Cyt Mo.—./• Marcou-

des.—*Hermogenes.—Belfort.—Silveira Lobo.—Cruz Machado,
—Costa Pinto—TI enriques.—Cunha $fatt<> —César.—Nebias.

Alhaide. — Brandão.—Luiz Carlos.—Monteiro de Barros.—
Francisco Campos.—Antunes de Campos.—Brusque.—Manha-:
do.—Pinto Lima.—Barros Pimentel.—Serra Carneiro —Fer-

raz da ;.uz.—Lima eSilva.—Villela Tavares. — Gavião Peixoto.
Cunha Figueiredo.—F. de Aguiar.—Dias Vieira.—Baptista

Monteiro.—Pereira Pinto.—Pacheco.—Pinto de Mendonça.—
Gonçalves da Silva.—Carmo. »

O Sr. Pereira Pinto : — Senhores, direi poucas palavras.
Principio agradecendo ao nobre deputado por Pernam-

buco o auxilio que prestou, e promette prestar em bem dos
interesses da província do Espirito Santo, auxilio de im-
menso valor para mim e assaz lisongeiro para aquella pro-
vincia. Dou-me igualmente os parabéns por ter apresentado
este projecto e a emenda, despertando assim uma discussão
ácerca de negocios da província do Espirito Santo, na qual
tomou parte o honrado Sr. ministro da fazenda, abundando
nas considerações da necessidade e conveniência da navega-

çãc a vapor para a mesma provincia, e descrevendo os ín-
contestáveis benefícios que delia lhe resultarão.

Dou-mo os parabéns, digo, por semelhante resultado,

porque das palavras do honrado ministro, ea aequiescencia

bem patente da camara em favor dessa medida, dão-me a
esperança de que vai cessar a especie dejaponismo cm que
tem jazido aquella parte do império. Mas não posso deixar
de fazer algumas reflexões sobre o que avançou o mesmo
nobre deputado por Pernambuco em relação a esta as-
sumpto.

A emenda que offereci á approvação d» camara não altera

o projecto como pensa o nobre deputado, a penai amplia •

seu pensamento ; isto é, dá ao governo a faculdade de fazsr

efTectiva a navegação a vapor para o Espírito Santo, ou por
meio da companhia de paquetes, ou por meio de uma com-

pánhia intermediária. (Xpensamento <5 sempre o mesmo,

com a difíerença de não íicar o governo impossibilitado

de realisar o beneficio desejado se acaso as condições exigi-

das por um só concurrcnte forem desarrazoadas Ja vê pois
o honrado membro que a emenda tende a. realisar effecti-

vãmente antes que a cjtmstrastar os meus e seus desejos.

Mas , dir-se-ha, quaes serão as vantagens da linha inUr -

mediaria? As vantagens que eu viso nesta navogaçao, Sr.

presidente, são, em primeiro lugar , ô beneficio em si da

navegação a vapor, e em segundo lugar, a.lignçâod'ipro

vincia do Espirito Santo com o resto do império.

Ora , se o governo eontractar a navegação « vapor para
a provincia do Espirito Santo com uma companhia iuter-

mediaria que chegue até Caravellas, na provincia da J»a-

hia , temos conseguido ligar aquella provincia com todas

as outras do norte, porquanto o nobre deputado sabe que
existe tumbem na Bahia uma companhia subsidiaria que
navega da capital dessa provincia «té Caravellas, cm deter-

minadas épocas. Comprehende portanto o nobre deputado

que. defende, ia melhor ob interesses da provincia que tenho

a honra de representar se tivesse a bondade de votarem

favor da emi-nda que apresentei, porque dest'arte o gover-
no fica coin maior amplitude para tratar desta navegação

con ve n i cn temen te.
Accresc ntarei ao que disse o honrado Sr. ministro da

fazenda aluumas considerações ácerca das vantagens igual-

mente importantes de uma linha intermediária. Entendo
com elle que esta navegação convirá também á provincia do

Espirito Santo tanto ou mais que a escala dos vapores dana -

vegação geral, porque os barcos da navegação intermediária

podem carregar generos, mercadorias, o os produetos da la-

víura. o que não acontece com os p- quete3 do norte, que
sfimente conduzem passageiros; além disto, aquelles vapores
também podem tocar em outros pequenos portos da provin-
cia do Espirito Santo, taes como o de Itnpemirim, o de S. Ma-
theos e outros, por serem municípios que já tOm tido algum
incremento, Vjuanto ao ci-mmercio cuja lavoura é impor-

tanto, e onde a colonisação c >meç > a florescer. Resultará,

pois, mais esta vantagem para a mesma provincia, sendo

a navegação feita por uma linha intermediária; ella tenderá

a desenvolver os gormens de riqueza que nella abundão, e

que s(i espera o auxilio dos melhorameutos materiaes para
desabrocharem.

Relativamente á despeza que ao nobre deputado se aíi-

gurou ser maior, adoptando-se a providencia, que no caso
de dificuldade em qualquer contracto coma companhia de

paquetes da navegação fjeral proponho na emenda, julgo
que o nobre deputado se engana. Creio que a despeza com
a navegação intermediária nã" avultará em uma escala
muito superior áquelia que se fará coiitractando-se a na-
vegação referida com a companhia de paquetes da linha
do norte. Mas, emfim, isto í ca ao governo; e <' por isso

que'também lhe deixo a liberdade ao poder escolher entre
uma ou outra companhia, comtanto que bh tome uma
realidade a navegação a vapor para aquella provincia, li-

gando-a ás outras do império.

. Peço portanto á camara que npprove não só o projecto co-
mo a eróenda, pelas considerações que tenho exposto ; e me
parece mesmo que o projecto j)6de ser adoptadosem dar-se a
menor complicação em referencia ao contracto ultimamente
celebrado com a Companhia dos Paquetes, porque penso
que ainda não se fez elícctivo o referido contracto para o
lado do norte, visto como o honrado Sr. ex-ministro do im-

perio no seu relatorio declarou que o mesmo contracto está
lunceionandosómente para asprovinciasdosul. Sendo assim
não ha inconveniente algum para que o governo possa con-
tractar com a Companhia de Paquetes essa escala á provin-
cia do Espirito Santo, incluindo uma nova condição a res-

peito delia.

Senhores, já expuz o fim que tivo em mira apresentando o
projecto e a emenda. Nutro e ardente desejo de que a pro-
vincia do Espirito Santo não continue segregada dos bene-
ficios que todas as outras gozáo (apoiados); e portanto dou ao

governo a faculdade de realisar a navegação a vapor para os
seus portos, deixando-llie a neccssaria amplitude para es-
colher entre os dous árbitros aquelle que mais conveniente
lhe parecer para se conseguir o resultado que anhelt).

Para mim é indifferente que se prefira uma ou outra das
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navegações que indico no projecto e emenda; o que desejo

porém é que a província que tenho a honra de representar

entre na communhão dos benefícios que como parte inte-

grante do império lhe são devidos; o que desejo é que não

continue o anachronismo de receber-se nesta corte noti-

cias da província do Espirito Santo, que está a 28 horas cie

viacem delia, com os mesmos intervallos com que nos che-

gíuT as eorrespondecias do Pará ou Maianhão! (Apoiados.)

Lê-se, apoia-se, e entra também em discussão a seguin-

te emenda:

« Fica o governo autorisado a verificar os contractos fei-

tos com a Companhia de Paquetes a Vapnr, ou com a com-

panliia Pernambucana, af im de que os seus vapores toquem

em alguns dos portos do Rio Parnahiba, emquanto não for

estabelecida a navegação costeira de que trata a lei de 22

de Julho de 1854. — Cunha Paranaguá. — Silva Mi anda —

Salles. »

O Sr. Viriato : —Sr. presidente, estimei que appajesse

esta discussão na casa para de novo instar pela realisaçãoda

navegação costeira a vapor do Ceará até o Pará. As piovm-

cias lucrão mais com a creação e sustentação destas com-

panhias de navegação a vapor, puramente commerciaes, do

que com a sustentação de companhias de paquetes a vapor

que tem por principal fim e destino atarem as commuui-

cações de províncias, servirem de correios, e cujos vapores

não são feitos com capacidades para carregamentos, para o

transporte de generos de umas para outras províncias

Voto pela emenda apresentada ao projecto que diz res-

peito á província do Espirito Santo para uma navegação a

vapor intermedia. Não ha duvida que a província lucrará

mais fazendo-se o contrato com uma.companhia mercantil

do que com a de Paquetes a Vapor do litoral, porque alfat

de outras vantagens creio que os barcos desta companhia

não são do um calado tal que permitta a sua entrada na-

qucllii barra. ..

O Sr. Pereira Pinto Essá razão não e procedente ;

podem entrar facilmente.

O Sr. Viriato:—... e mais ainda porque na reforma do

contrato a despeza para conseguirmos a reforma da escala

será superior áquella que se tiver de fazer contractando-se

com uma companhia mercantil.

O meu honrado collega pela província do Piauhy apre-

sentou uma emenda para que os vapores da companhia to-

quem no porto daParahyba. Eu assignei esta emenda uni-

camente para dar lugar o uma discussão na casa, para

apoia-la; e creio que com o mesmo pensamento a assignárão

Outros nobres deputados, e não porque a adoptassem sem

modificações.
Tenho muita fé nos bons desejos e patriotismo do actual

ministério, o espero que elle quanto antes faça dar execu-

rão á lei que existe, autorisando o governo a crearuma

companhia de navegação costeira do Ceará ao Pará. Depois

de algumas palavras que particularmente me chegárão da

parte do gabinete, eu conto que brevemente se realisará

essa linha de vapoies aque me refiro.

Se é arriscada, como penso, a entrada dos vapores da

çomoanaia de paquetes por escala no Espirito Santo, por
não aerem de um calado apropriado,...

O Sa. Pereira Pinto Está enganado ; não ha o menor

risco.

O Sr. Viriato:—...muitomaisarriscada será a entiada

desses vapores no rio Parnahyba, rio de leito movediço, de

arcas, que apresenta perigos.

O Sr. Miranda: — O nobre deputado não está bem in-

formado. lia ali cinco barras, e todas ellas boas.

O Sr. Viriato : — Mas para que sacrificarmos um fu-

turo tão esperançoso como é aquelle que nos mostra a

creação dessa linha costeira de vapores do Ceará ao Pará,

pela medida que propõe o nobre deputado.

O Sr,. Miranda dá um aparte que não podemos ouvir.

O Sr. Viriato: — A província do Pará, rica como é, de

tudo, ajudada pelos esforços da civilisação própria e da de

outras províncias, nos promette lisongeiro futuro tendo á

nossa disposição uma navegação regular, um meio poderoso
de troca de nossos produetos. (Apoiados.)

Essas quatro províncias do norte, com essa companhia

ie navegação costeira, se clevaráõ a um ponto subido d«

progresso , e lucraráõ mais assim do que cem essa pequena
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vantagem de ver o Parnahyba visitado pelos vapores da

Companhia de Paquetes. Note o nobre deputado que reali-

sada a medida que propõe, é natnral que dalii se tire argu-
mento para adiar a execução da lei, que a muito custo,

que com insano trabalho arrancámos da casa nos annos

passados.
Aproveito a oc^asião de se achar na casa o honrado

ministro da fazenda, que é filho do Pará, e que como eu

conhece as grandes vantagens que devem resultar do esta-

belecimento da linha intermediária de vapores entre o Pará

e o Ceará, para lhe pedir com todas as forças de um coração

brazileiio que deseja a felicidade de seu paiz arr!entem'ente,

que dê o andamento possível á navegação projectada por
aquella companhia.

E, pois, tenho de votar contra a emenda apresentada pelo
nobre deputado da província do Piauhy, e em favor da

emenda apresentada pelo nobre deputado autor do projecto

para que se contracte a navegação a vapor para a província
do Espírito Santo de preferencia com uma companhia com-
mercial do que com a de paquetes da navegação geral.

Apresentou-se porém uma emenda nova que me parece
sacrificar....

O &r. Franco de Auweida : — Creio que salva no fim —

emquanto não fôr estabelecida a navegação costeira.

O Sr. Viriato : —.... sacrificar a empresa de navegação

a vapor do Ceará ao GrSo-Paríi A companhia de navega-

ção a vapor de Pernambuco. Ora, n6s temos civilisação e

capitaes bastantes para por nós tratarmos de nossos melho-

ramentos ; fallo do Ceará, do Pará, e do Maranhão; não

precisamos sacrificar o futuro da nossa companhia ligando

a sua sorte, fazendo depender o nosso futuro da companhia

Pernambucana.

Uma voz: — E' sómente emquanto não se estabelece a

outra....

O Sr. Viriato: — Mas que é da emenda? V. Ex. faz o

favor de naandar-m'a? (£' tati#feito e a Ic.) Oppo.nho-me as-

sim mesmo á emenda pela fôrma por que está redigida, e

peço aos meus honrado» collegas que não votem por ( lia. A

companhia para a navegação a vapor do Ceará ao Pará

acha-se incorporada; o honrado deputado pelo Piauhy sa-

be, e nós todos do norte sabemos que suas acções já estão

distribuídas, o que demonstra que temos capital bastante

para realisar esse grande melhoramento para as importan-

tes províncias do Pará, Ceará e Maranhao. Para que pois
esta medida? Além de desnecessária, pôde fazer-nos mal,

pôde esmorecer a nova companhia, desacredita-la

Os accionistas pensaráõ que a linha de vapores do Ceará

ao Pará n'um futuro remoto ou mui próximo venha a ser

sacrificada a essa companhia de paquetes a vapor de Per-

nambuco. A emenda nos offerece uma pequena vantagem

em troco de males que facilmente 3e revelão. Instemos an-

tes para levarmos a effeito nossa linha de vapores, e sendo

constantes nesse proposito venceremos o fim.

• Vozes : — Votos Uvotos!

O Sr. Brandão : — Se querem votar, cede.

Julga-se a matéria discutida, e proceclendo-se á votação

das emendas, são approvadas as dos Srs. Pereira Pinto e

Paranaguá, assim como o projecto, que é adoptado e remet-

tido ácommissão de redacção. Fica prejudicada a do Sr.

Silva Miranda e outros.

COMPANHIA PONTA D' A RICA.

Entra em 2a discussão o projecto n. 27 deste anno, auto-

risando o governo a fazer um empréstimo de 400 contos á.

companhia Ponta d'Arêa.

O Sr. Viriato : — Pedi a palavra c»ntra o projecto, par-

que tenho de apresentar uma emenda ou artigo additivo, e

não porque não abrace a idéa contida no mesmo projecto.
Explicada assim a razão por que principio a discussão pe-

dindo a palavra contra, passarei a mostrar as vantagens

que resultaráõ do favor pedido, apresentando também ou-

tras observações, que me parecem tendentes ao desenvolvi-

mento da riqueza do nosso paiz em geral, observações quo

têm muita analogia com a que eu houver de apresentar *

bem do emprestimo á companhia ou estabelecimento da

Ponta d'Arèa. . , ,
Creio que este estabelecimento principiou 

ajudado per

um emprestimo feito pelo governo, emprestimo que animou

os eraprehendedores ; a o resultado mostrou que elles nao
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se tinhão enganado quando tentarão esse grande melhora-

mento para o nosso paiz. A companhia oumprio com o seu

contracto cxkctamente....

O Sn. iurão DH Mau.í:— O proprietário então.

O Sr. Vieiato :—....pagando a divida contrahida com

o governo.
O Sr. babão de Mao.í:— Cinco annos antes de vencido

o prazo.
O Sr. Viriato : — E' escusado trazer á casa uma narra-

çãodosbtns que este estabelecimento tem feito ao paiz;
nós todos temos visto sahir dos estaleiros da Ponte d'Arua

vasos a vapor bem construídos, e outras obras que honrao

muito a nossa industria nascente. lia pouco porém deu-se

ali um infeliz acontecimento; houve um incêndio que inu-

tilisou parte importante do estabelecimento, e consta me

mesmo que algumas machinas que ali eríío feitas ou em via

de acabamento, fieárão inutilisaduB completamente.
O governo deve ir em soccorro do estabelecimento da

Ponta d'Area para que não retrocedamos nesse movimento

progressivo que tinha feito a nossa industria.
Esse estabelecimento tem sido de grande utilidade para

o paiz. Quando começámos a gozar dos benefícios que traz

o vapor como motor e auxiliar poderoso da industria, mis-

ter era que tivéssemos um meio de remover os obstáculos

que encontrássemos ; mister era que houvesse um estuuo-

lecimento montado naquello ponto para fundir as peças
necessarias ao trabalho dos nossos nutchinistas de vapor,

para fazê-las mesmo, sem dependencia do estrangeiro.

Dessa falta porém ainda àcresentem algumas províncias
do império, sem que até agora tenha havido providencia

para trazer o remedio, sendo certo que em algemas dellas

estabelecimentos como o da Ponta d'Area são de vital nc-

cessidade para elle.
Cc»mo já, tive occasião de di/er, a nossa marinha mercan-

te é tão diminuta que não podeinc s soccorrer-nos dos bene-

ficios que nos daria a industria da corte em seu caminhar

progressivo. O norte sem meios de transportes fáceis dos

produetos da industria da corte sofirre continuas contrarie-

dades.
Se precisamos lá de uma machina a vapor, ó mais fácil

procura-la da Europa, do que do estabelecimento da Ponta

d'Are a ; se precisamos de uma peça qualquer para uma

machina de vapor, forçaé que recorramos no estrangeiro.

Não ha vantagem em procurar esses objectos no Riu de
Janeiro, porque os fretes são tf.o excessivos, c no mesmo
tempo é tal a demora por falta de transportes di>eet< sda-

qui para o Maranhão, qne é mais com modo, mais barato
buscar em paiz estrangeiro a satisfação das necessidades da
industria, do publico.

No porto no Maranhão trata-so de fazer uma obra que
muito promette para o futuro do Brazil. Essa obra, que está
ein andamento e mui adiantada, 6 um dique mandado cons-

truir por um dos governos transados. O porto do Mara-
nlião offerece todas as vantagens para o estabelecimento de

um bom arsenal; porém o Maranhão não offerece as offiei-
nas próprias, meios de execução creados para que se realise
o pensamento benefico para o augmento de nossa marinha
mercante c de guerra. Todos os objectos de que houver
mister um dique, um arsenal em effectividade não poderão
ser feitos no Maranhão, senão dermos quanto antes provi-
dencias promptas e preventivas de um futuro que não é
longe.

Se algum vaso de guerra fôr ser construído no Maranhão,
a obra não proseguirá, e talvez não chegue A conclusão, se
não tivermos ali uma labrica de fundição e outros estabe-
lecimentos necessários para construcções desta ordem.

Além destas necessidades, accrescem outras não menos
importantes e não menos instantes.

Acha-se formada no Maranhão uma companhia de nave-
«ação fluvial a vapor, e essa companhia tem de estabelecer
uma fabrica de faudioãç.

A mudança que fizemos em nossa agricultura deixando
a cultura do algodão, que não nos convinha 

porque tinham.s
competidores fortes em outros mercados, exige também uma
fabrica de fundição, porque occnpando-se actnalmente os
nossos lavradores na plantação da canna doassucar, a qual
exige engenhos a vapor para augmento de producção, uma
das maiores difHculdades com quelutão os Maranhenses ó a
ausência de uma fabrioa de fundição nas occasiões em qHC
são forçados a pararem em seus trabalhos 

pela falta de uma

peça qualquer da machina, não sendo possível o reparo im-

mediu to, esobrevindo demora fatal, que faz perder a colheit
de uni anno inteiro.

As nossa3 necessidades nestes e n'outros casos são satis-
feitas pelo estrangeiro, ou pela província de Pernambuco.

As encommendas se não realísão sem grandes demoras ;
e aquelles que se dedicão ao fabrico do assucar sabem quan-
to são prejudiciais semelhantes demoras

A província do Maranhão tem capitães, e tanto que ali
se incorporou uma companhia do navegaçãq fluvial a vapor,
mas não pOde montar, como deve ser montada,fima fabiica
de fundição.

O nobre deputado que apresentou o projccto do empres-
timo 4 companhia da fabrica da Ponta d Arèti, certamente,
nutrindo os mesmos desejos que ea a bem do sou paiz,
quererá a animação das industrias importantes, o progresso
e desenvolvimento .ia riqueza nacional. Km nosso estado
político, as províncias do império se aehão tão inti-
mamente ligadas umas Ãs outras, e o devem ser, que não
se pôde s.oíírer diíferença entre o progresso da província' do
Maranhão o o progresso que desejamos para as outras pro-
vinciap. para a curto, e portanto conto com o !»eu voto, com
seus esforços para a coucessão de um empréstimo que peço
ao governo.

Apresento um artigo additivo para que o governo l.quo tu-
toiisudo a emprestar 100^000$, sobas mesmas condições
com qne «opede " empréstimo de 400.0003 para o estabeleci-
mento da Ponte d'Ar6a, á fabrica de fundição da província
do Maranhão. %

(I/a um aparte.)

Não silo necessidades propriamente locacs, que dizem res-
peito só ao Maranhão, que demandão a existencia dessa fun-
dição na província ; a nação inteira aproveitará com ella.
A linha autuai de paquetes avaoorsotem visto muitas vezes
em sérios eiútmriiçus, porque no porto do Maranhão, um dos
melhores de todo o império para construções navaes, não
seaehão meios para se fazer uma peça do machiuismo a
vapor ainda as mais simples.

Uma fabrica dc fundição c ali de extrema necessidade,
use (.ornar:! do utilidade geral. Quando o vapor I). Affonso
precisou do concerto, foi fazê-lo no Maranhão, ea despe-
za foi na razão d;i vigésima parte para menos, comparada
com a que se faria nó Rio dc Janeiro.

Accresce outra consideração gravíssima, e ó tirada das
necessidades actuaesda lavoura..

^ Haverá, porventura, necessidade que mereça maior soli-

I citude do que a que sente a lavoura? Não conheço outra
igual, quanto mais superior. De nfio ter tido animada a
agricultura estfi o paiz soflrendo os tristes effeitos; a isso se
deve a excessiva ça réstia de gêneros alimentícios.

Devemos antes de tudo cuidar da agricultura, porque an-
tes de tudo o Brazil é paiz agrícola ; depois que o seu des-
envolvimento nesta parte estiver completo i que se deve cui-
dar da industria fabril. Os Bra/.ileiros devem ser por ex-
cel'encia agricultores, como os Inglezes são por exccllencia
industriosos porque o seu solo não se presta para a agri-
cultura. O cre-cimento das vias de communicação, a crea-
pão de estabelecimentos como esto, são fortes auxiliares da
agricultura.

A camara decidirá se são procedentes as considerações
que tenho apresentado. Tenho tanta fé 11a sua illustraeão,
que não temo que o meu pensamento deixe do merecer ó
seu apoio.

Senhores, aqui não sou unicamente filho do Maranhão,
sou Brazileiro e representante da nação. Ao passo quero-clamo a prol de uma necessidade de minha província, queme fez a honra dc eleger seu deputado, tenho de apresentar
uma providencia Delo que respeita 4 província da Bahia.

Somos informados dos serviços quo tem feito uma fabrica
(le tecidos de algodão existente naquella província. Tem
lutado cora todos os embaraços 

que rodeião as empresas
que começão em um paiz novo. Já tem colhido bons resul-
tados de seus trabalhos, e tem exportado produetos seus.

Mas c3se progresso não é tanto quanto desejamos; e em
um paiz novo e dever nosso animar 03 ensaios que a medo
fazemos.

Sei que essa fabrica 
para tornar »s «eus produetos mais

crescido» e perfeitos necessita de capitaes, que não aão abun-
dantes na Bahia como não o são era outras províncias na
aetualidade. Existe, pois, um motivo torte, uma razão de
justiça, pata que o governo faça um emprestimo a essa fa-
brica de tecer algodão da província da Bahia. No sentido
do minhas considerações, e em harmonia do que tenho a
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honra de dizer á casa, mando á mesa uma emenda e um
artigo additivo.

IX- se, apoião-se e entrão em discussão as seguintes emen-
das :

« Artigo additivo.— Art. 2.° 0 governo emprestará tam-
bem a quantia de 100:000$ á companhia de navegação flu-
vialavapor da província do Maranhão, èm favor do esta-
belecimento da fundição montado por aquella companhia,
mediante hypotlieca do mesmo estabelecimento.

« gl.o O juro deste emprestimo será de 6 % ao anno

pagos semestralmente.
§ 2." A amortização começará no fim do 5° anno, e

dahiem diante, na razão de ò:000$ em cada anno até o
efíectlvo reembolso do capital e juros.—Viriato. >

A passar o prõjecto, a crescente-se — e igual quantia
sob as mesmas condições á fabrica de tecidos de algodão —

Todos os Santos—estabelecida na cidade de Valcnça, provin-
cia da Bahia. Viriato. »

O Sr. Souz\ Franco (ministro da fazenda): — Senhores,
eu considero os empréstimos da natureza destes que se pe-
dem uma excepção á regra de quo o governo jámais se deve
separar senão em casos muito excepcionaes.

A regra é que o governo não faz destes emprestimos se-
não quando ha delles grave necessidade, quandos elles po-
dem contribuir para o desenvolvimento de industrias que
interessem muito directamente ao paiz, e mesmo aos servi7

ços propriamente do Estado, ou a cargo do Estado.
A camara dos Srs. deputados tem em actos anteriores da

assembléa geral precedentes para se guiar nesta questão.
Já uma vez a empresa da Ponta d'Area pedio á nação um
emprestimo de 300:000$, o qual lhe foi concedido, empres-
timo que, é precúo dizer, a companhia pagou ainda antes
do tempo a que estava obrigada. Eu porém me persuado
q*ue se a camara dos Srs. deputados estiver inclinada a vo-
tar emprestimo a esta companhia, não deve ir além da

quantia daquelle outro que foi votado em um dosannos an
teriores, isto (5, 300:000$, porque se a companhia da Pon-
ta d'Arêa então em seu c«>meço pôde considerar sufficiente
o emprestimo de 300:000$ para desenvolvimento de seu3
trabalhos, hoje que ella tem tido maior desenvolvimento
não deve exigir um emprestimo de maior quantia.

A minha opinião é portanto que este emprestimo ó ad-
missivel, que a camara dos Srs. deputados pôde votar por
elle, porque o caso é dcexcepção.

Senhores, a empresa da Ponta d'Ar£a não é simplesmen-
te uma empresa industrial, é uma empresa de um genero
especial, q 'e tende a facilitar as vias de communicação
do nosso paiz, que tende a fornecer os meios de melhorar
essas com muni cações, e de as tornar mais freqüentes, que
tende a dar um grande desenvolvimento á nossa marinha
mercante, e a auxiliar até certo ponto a nossa marinha de

guerra E' um estabelecimento que contém ao mesmo tempo
em si estaleiros de construcções, aon ie se fabricão e se con-
certão embarcações, e também machinas de vapor.

E* portanto a empresa da Pon'a d'Arêa um estabeleci-
mento que promove mais de uma industria, que promove o
desenvolvimento da nossa navegação ; e também é um esta-
belecimento de que o Estado pôde precisar, e ao qual em

qualquer emergencia pftde recorrer, como mesmo já tem
recorrido. Em t:<es circumstancias essa empresa pôde pres-
tar-se a construcções e a concertos necessários á própria
segurança do Estado ; e nunca paiz algum em caso destes
de;xa de favorecer empresas de semelhante òrdem, para não
íicar dependente completamente do estrangeiro, donde es-
sas obras lhe podem faltar, ou pelo menos ser muito demo-
aadas

Neste sentido a empresa da Ponta d'Area precisa, e é
digna de animação do Estado, e eu creio que a camara dos
Srs. deputados fará bem em seguir os exemplos da assembléa

geral concedendo-lhe o emprestimo, não de 4CO.OOOS como a
companhia pede, mas de 300:000$, quantia 

1o 
primeiro

emprestimo.
Não penso, porém, e tenho pezar de o dizer porque o^u

amigo do desenvolvimento das empresas e trabalhos do paiz,
que estejão no mesmo caso os emprestimos 

que agora se
pedem, e que podem pedir as fabricas ou estabelecimentos
ae outra ordem. Ou estes estabelecimentos são vantajosos,
e t?m grande futuro, e neste caso o credito se lhes ha de

proporcionar, ou elles não são vantajosos, não têm futuro,
e o Estado não deve comprometter os seus capitaes empres-
tando-o3,

Por outro lado, senhores, é preciso comprehender que o
thesouro nestas questões tem sempre muito em vista a se-

gurança dos capitaes que fornece por emprestimo. Quando
empresta a um estabelecimento como o da Ponta d'Area,

que pôde dar fiança valiosa para segurança dos capi-
taas que recebe, o que já mostrou pagando um emprestimo
igual, e antes do seu vencimento, e pois dá a neccssaria

garantia de que lia de pagar este, o thesouro não pôde ter
receios de assignar os contractos. Mas quando se trata de
empresas a começar, de empresas que ainda não tem meios
com que garantão os emprestimos do thesouro, creio que
não se lhes deve fazer semelhantes emprestimos, ou pelo
menos que se deve esperar que esses estabelecimentos se
organisem de fôrma que possuo garantir as quantias que se
lhes emprestar.

Ainda por outro lado, senhores, o exemplo podia ser pe-
rigoso. A mesma razão com que algumas fabricas pedem
favores terião outias que os viessem pedir, e o corpo legisla-
tivo, depois de ter aberto o exemplo, não procederia com

justiça negando-lhes.
No entretanto, repito, quando se trata de uma empresa de

genero especial, que, como disse, até pôde servir ao Estado
em suas emergencias, a esta pôde-se fazer o favor sem receio
do exemplo, porque, 

"ou 
as outras não ehtão nas mesmas

circumstancias, e então não têm o direito de se queixarem
pela negativa do favor que pedirem, ou se estiverem em con-
aições iguaes ser lhes-na concedido da mesma f6rma.

Declaro finalmente que o governo reconhece a possibili-
dade do emprestimo á companhia da Ponta d'Area, limi-

tando-se a quantia a 300.000$ ; mas não admitte os outros
emprestimos pedidos, porque acredita que os estabeleci-
mentos a que elles se referem não estão em condições
idênticas.

Sinto que o thesouro não tenlA meios sufficientes para
poder favorecer a todas as industrias uteis ao paiz; se os ti-
vesse o thesouro teria nisto a melhor vontade.

E' portanto neste sentido que me pronuncio, deixando a
camara dos Srs. deputados votar como julgar conveniente,
e se ella se resolver a seguir os precedentes da assembléa

geral não porá embaraços o thesouro.

Le-se, apoia-se e entra também em discussão a seguinte
emenda:

«•Em vez de400:000$diga-se300.—Alcântara Machado. >

O Sr. Maktinuo Campos : — Depois do discurso do nobre

deputado pelo Maranhão poderia dispensar-me em grande

parte de fallar ; não acontece porém assim depois do que
acabo de ouvir do nobre ministro da fazenda, que nas obser-
vações que vou fazer espero não verá da minha parte nenhu-

ma quebra do respeito que sempre lhe consagrei...

O Sr,. Viriato : — Depoi» do meu discurso quanto ao
emprestimo á Ponta d'Arêa ?

O Sr. Martinho Campos :—V. Ex. satisfez-me completa-
mente, mostrando que tal emprestimo não podia ser decre-

tado ; ratificou a xniiflia convicção de que elle não podia ter

cabimento n'um paiz agricola que nüo, pôde ser fabril, que
importa operários, que importa a matéria prima, quando

por meia vaidade pretende representar de fabricante.

O Sit. Viiuato :—Perdoe-me V. Ex. ; não attendeu que
a navegação a vapor é um dos ramos do desenvolvimento

da nossa agricultura.

O Sr. Martimio Campos : — Foi assim que entendi a ar-

gumentação deV. Es Mas, depois das razões apresentadas

pelo nobre deputado para persistir na crença que semelhan-

teprojecto não devia merecer o assenso da assembléa ge-
ral, ouvi entre outras razões produzidas pelo nobre ministro
da fazenda uma que tem peso e que podia induzir-me por
excepção avotar a favor de uma medida semelhante, odiosa,
inconveniente em si, mas que excepcionalmente pudesse
ser reclamada por motivo de segurança publica.

Desgraçadamente porém nem esta mesma razão que eu
estimaria que me pudesse 

forçar a ir de aceordo com a opi-
nião do Sr. nílmstro da fazenda, pelo habito em que
estou de o acatar, nem mesmo esta razão eu vi demonstrada.
O estabelecimento da Ponta d'Arêa não 6 o único neste

genero que existe no império ; creio mesmo que 
ao Estado

tem custado muitas dezenas de contos de réis uma cousa

semelhante, uma officina semelhante que dizem existir nos

nossos ar3enaes, na qual realmente não creio, como não creio
em muitas outras cousas qué se dizem existir.
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Dizem que no arsenal de marinha ha uma certa cousa a
que chamão officina de fundição; parece-me que os vapores
do Estado deprefereneia ahi se devião concertar; se o meu
nobre e honrado amigo o Sr. ex-ministro da marinha pu-
desse esclarecer-me. se S. Ex. me dissesse que essa officina,
que tanto dinheiro tem custado ao Estado, é uma mentira
offieial dessas tão caras que a nação acredita, eu me sub-
metteria á razão do nobre ministro da fazenda.

Em verdade, se é necessário para segurança do Estado
que o estabelecimento da Ponta d'Arêa se encarregue de
concertar os vapores de guerra, se as ofíicinas de nosaos ar-
senaes, que tantas dezenas de contos nos tem custado desde
a nossa inrlependencia, não estão em estado de proverem a
esta necessidade publica, eu nao tenho remedio senão con-
sentir que os dinheiros da nação, quo não temos direito a
exigir dos pobres contribuintes senão para applica-los a cou-
sas de utilidade publica, vão alimentar a industria de um
particular.^ .Muito me satisfaria pois a informação que o no-
bre ex-ministro me pudesse dar.

O Sr. Rasímios Todos os ministérios se têm servido do
estabelecimento da Ponta d'ArGa.

O Sr. Mabt.njjo Campos : _ Esta informação não me
convence; desgraçadamente sei que o interesse particularí tao HabU em todos os paizes, que consegue sempre shnu-
lar o interesse publico, e no nosso po.iz acontece isto mais

, que em otitro qualquer. A razão, pois, do nobre ministro
da fazenda me obrigará a votar pelo projectu, visto que a
informação do nobre ex-mu,istro da marinha não mo satis-
faz, se S. Lx. declarar que a segurança do Estado exige queu custa do mesmo Estado o estabelecimento da Ponta d'Arí"i
se ponha cm pé de prover a esta necessidade qu« o governonao tem ? aludo prover. "

<sta "«Só S. Ex. ha de permittir queeu me faça por minha vez zelador dos dinheiros públicosPara que a companhia da Ponta d Arèa pudesse obter do Es-tado um emprestimo, cumpria mostrar <^ue naactualid-ide n-ln
pôde prescindir daquelle que solicita. Ora, eu nLvímesmo
essa solicitação em fôrma regular : vi um projecto apresen-tado por um membro da casa que por certo não é aqui pro-curador da companhia, nem fez portanto em regra o podidoe offertada garantia, ete.; não vi nada disto, vi o proiectodeum membro da casa ; cumpria provar que não só o quautumconsignado no projecto primitive, como o que se acha naemenda insinuada por S. Ex o Sr. ministro da fazenda écom effeito calculado exactamcnte, exigido para a consoV
vação do estabelecimento. 1 

conser-

Ora, as noticias mais exageradas dos jornaes elevão o ore-
juízo da companhia a pouco mais de 100:000$, e muitos dizem que_ nem chega a tanto. Qual ó pois a razão que a•ompanlna, que tem existido sem emprestimo, que temmesmo pago antecedentemente o emprestimo que em outraépoca obteve, exige hoje ura de 400:000#?

¦ Eu pedirei meamo ao Sr. ministro da fazenda que me ex
plique como pôde o governo fazer hoje um emprestimo de

f0 
O'? <100:0009 á companhia da Ponta d'Arêa, quando obr. ministro da guerra acaba de declarar que os melhora

mentos que exige a fabrica nacional de ferro de Ypanema
nao podem ser levados a effeito porque o governo do Estado
nao pôde despender nem 200:000$ com «Ha ! IApoiadas )V aJendo-me de uma das razões apresentadas 

pelo nobredeputado pelo Maranaão, acreditando que nenhum de nósesta esquecido que somos um pov® agrícola nue na indii*
tria agrícola temos todas as vantagens 

que 2>eos nos quíz"conceder, e tiramos desta industria algum proveito anezaíde toda. as contrariedades que os homen™,^ ncgl^cia eo desmazelo tom opposto á mesma industria, vllendo-me
desta razão, msistiudo sobre ella, julgando que não ha paranós nenhuma vantagem em convertermo-nos sem elemento
algum em paiz; industrial, fabril, eu chamo a attenção da

attende/anteT * 
neces8Ídat,es 

que nos cumpriria

E para não sahir do mesmo gênero de industria, direi queia era possível ter no paiz com muita vantagem a industria
do labrico de ferro, porque desgraçadamente o estabeleci-
mentO da Ponta d Area, com operários, com mecanismo
mglez, funde ferro mglez ; nem pelo lado da segurança pu-blica se tiraria proveito no caso de um conflicto, no caso
de um bloqueio, por exemplo; porque, para que a companhia
pudesse trabalhar começaria por lhe faltar a matéria primae talvez mesmo que os operários inglezes, porque é natu-
ral que não pudessem servir se o conflicto se désse com a

263

nação que mais nos tem favorecido neste mundo!.... comft nossa Hei, justa e generosa alliada.

Um Sr. Deputado : — E se fosse com outra nação ?
O Sn. Martinbo Campos Se esta tivesse tratados espe-

ciaes com a Inglaterra, estaríamos no mesmo caso. Em vez
pois de favorecer um estabelecimento de fundição de ferromglez na fabrica da Ponta d'Arêa, cumpriria talvez favo-
reeer essa pobre fabrica nacional de S, João de Ypanema
para auxiliar mais esta industria, que é essencial, bem uuè
pela minha parte_decl.no que desejo que o meu paiz compre
ferro a quem mais barato 11io der, não desejo que compre-
mos o ferro mais caro de S. João do Ypanema lmvendo ferromglez mais barato.... luu

O Sr. Nemas : — Jíonte-se o estabelecimento de fôrma
que o ferro venha aqui para o Rio de Janeiro mais barato
do que vtm da Europa.

O Sr. Mahtikiio Campos : — Se isto fôr possível; acredito
que não estíi nas muos de governo algum crear industrias •
a industria nasce por si, quando os el,-mentos são favoráveis
a t-lla não precisa que o Estado a auxilie; nós temos uma do-lorosa expericncia do para quanto prestão os auxílios doEstado k industria ; os coffres do thefoaro se têm aberto laru
gamente á industria particular; loterias se tem concedido
para este lim, quer pelo governo geral, quer pelos "ovemos
provmciaes, e nenhuma de taes fabricas que se terapreten-
dido importar subsiste e prospera

Um Sn. Deputado : — Para descrédito do systema pro-
tector. *

O Sr. Marti.mio Campos : — A única fabrica que tsôde
pagar o seu empréstimo, .que depois do o ter solicitado n-o
pedio perdão delle, é a da Ponta d'Arèa. o que para mira
prova que a P-mta d Arêa i.a sua industrí,- tem achado
veito suiheiente para manter se, que não tem direito ¦¦ , xm-rdos coffres públicos um semelhante sacrifício.

Mas insistirei, senhores, sobre uma o!*, vação que Vi <•• ¦
não vi demonstrada a necessidade do qi nm do •; uòre ¦'
timo. O nobre d-putado que a presoi .. o proiv-ti r»

300 OOOft000r' 
&'EX' °Sr' ")i,,ist.r0 d;l A^ndu insinuou

¦íOO.-OOO»; disse que o governo nao devia dar alem «esta
quantia :e ou pela minha parte, quo vi o estabelecimento
prosperar, attendendo-se ao seu balanço e relatório nue v
que o ultimo dividendo da companhia foi de mais rio 10 v

ji 
uma considerável resetva, não conheço a necessidade

de semelhante emprestimo.
O incêndio, que ioí a razão que o nf.bre deputado autor do'ÍYlPÍ>t.A I nvr\fr\n n.,.', o.-.

I pi^...„ uwuoiiBtrou qui' :asassc h comnn.

| 
nhia prejnizo jgual .-oauxilio que dla ... «... E„ pigoqrer que o uobre deputado, quo e gerento'!••«•,» , ,hia

j 
"presentasse um relatorio, i vusse divi.s . W pintasse• io.% pintasse acompanhia no maior gráo de prosperid.- io. com', um da«mais felizes, mais prosperas do império, quando e-ta nãofosse a sua existencial; ninguém pôde ter semelhante
suspeita a respeito do gerente da companhia Ponta d'Aría-
cumpria porém que o incêndio destruísse t mb> quanto se'
pede, porque nao ha a menor duvida que a companhia ir e,
pera ; os dados são fornecidos Ia sua administração 

*

Ora, os jornaes calcularão,, prejuízo causado oeioincen
dio a pouco mais de 100:000-;, K ma;ta „eJlt 

* 
m v

que será de cerca do 50.... ' dlz .

a 300 
SR' DK,'LTAU0 : ~ E °Utros J'0rnaes dizem quo chegíi

I 
0;Sr. JIartim.0 C vmpos : — A verdade nãoa vi demons-

| trada em parte nenhuma; não vi d-fórmn „i ,
trado o quautum do prejuízo para que 

™asa

I 
ob"«"«ao occ.orter 11 «Me. o lizesse na «ommtSi

companhia da Ponta d'A-

Eu pi-d'ire.rauL y)utro® 
estabelecimentos do mesmogenero.

• E^'." ^r-, ministro da .fazer, da licença para

da Ponto <i'VI™ ai.nda 
n'um ponto. Se a companhia

favor do Fatud!? ^ |lreito 
actuahnente a um semelhante

lla c5rt0 oonl um P(,'"ente que goza"
to/in 

,ral°e"so credito., com um estabelecimento já mon-
-i. ' 

^om 
todo8 08 elementos 

para prosperar, que tem por si,' 
. íos r|cursos de seus accionibtas, o recurso não menos
tajoso do credito, maior razão ha para que o mesmo fa-^ se taça a alguns outros estabelecimentos (apoiados) e 1

especialmente mesmo a esse do Maranhão.
Se o thesouro do nosso paiz regorgita de dinheiro, se pôdelazer desta3 liberalidades, a minha opinião era que os im-
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postos se diminuíssem, que não 2, mais 4, 5, 6 ou 7 % de di-
reitos de exportação se reduzissem, e assim o dinheiro que
é extorquido do contribuinte voltaria á sua algibeira, e cada
um protegeria a industria que mais conveniente julgasee
ao paiz e aos seus interesses pessoaes.

Nem acho o governo o melhor juiz em matéria de indus-
tria, nem elle foi instituido para esse fim. A constituição do
império não autorisou que se lançassem tributos, impostos

para fins que são de uma utilidade publica mais quedu-
vidosa.

O interesse é particular, e o interesse particular neste

caso, como em todas as industrias licitas, tende em bem, em

proveito do Estado Se a companhia da Ponta d'Arêa presta
serviços ao Estado, maiores, muitos maiores, prestão as duas
únicas industrias que prosperão no nosso paiz, as duas uni-
cas que sustentão o Estado—o commercio e agricultura.

Em nosso paiz, como em toda a parte, se deve sem duvi-
da protecção á industria, mas cumpre at teu der que essa

protecção, por excessiva a favor de indivíduos ou associa-

ções, não se converta em extorsão para com as outras indus-
trias, para com os consumidores, e sobretudo para com os
únicos produetores do império, que sem duvida são os agri-
cultores e commerciantes.

São estas as duas classes que em todo o tempo têm sido
menos attendidas em nosso paiz, e são infelizmente aquellas

que coutinuão a jazer no esquecimento quanto ao favor, mas
não quanto ao ônus.

Não vejo, portanto, razões para votar se por semelhante
emprestimo, e a sua necesidade não está demonstrada, nem
a suajustiça.

Uma única razão, repito, me faria mudar de proposito,
e seria se a segurança do império exigisse semelhante me-
dida. Mas não vendo que se demonstre que assim seja,
estou na obrigação de votar contra esta resolução, que a
meu ver é contraria aos melhores principios economicos, e
não se acha justificada ppr nenhuma necessidade de serviço

publico, por nenhuma razão de igualdade mesmo.
Parece-me igualmente que o emprestimo não foi pedido

nos termos em que deveria sê-lo. Não creio que seja conve-
niente quea camara vote um emprestimo a uma companhia

que o não pedio. Não vi pedido algum ; apenas ha ura pro-
jecto apresentado por um honrado membro desta casa.

(Apoiados.)
Se, não obstante isto, a camara entender que deve conce-

der o emprestimo, parece justo que o mesmo favor se am-

plie a outros estabelecimentos que estão no mesmo caso.

(Apoiados.)
E sobretudo ha um gênero de estabelecimentos a que a

câmara deve especialmente attender, no caso de querer ser

generosa com a fabriea da Ponta d'Arêa; e são aquellcs

que tendt-m a fornecer pão aos pobres, aos Brazileiros, que
necessitâo.

Sou inimigo de ser orgão de idéas que cheirão a pátrio-
tagem, se permitte-me a camara a expressão.

O Sr. Cruz Machado : — Exprime bem a idéa.

O Sr. Martinho Campos :—Se temos tanto dinheiro, que o
distribuamos em empréstimos, vamos cumprir antes uma

promessa solemne feita ao paiz do alto do throno, que sem
duvida não lamentou a miséria das classes pobres na actua-

, lidado sem o animo deliberado de lhes dar lenitivo.
Portanto, devemos antes de tudo proteger e animar as

fabricas de mantimentos. (Apoiados.)
Eu modificarei o meu voto contra o projecto se o nobre

ministro da fazenda demonstrar que a segurança do Estado
exige que se faça o emprestimo ; então a fabrica de ferro
estará no mesmo caso do pão e da carne. Fôra deste caso
não posso deixar de votar contra.

Mas, ainda qtte quizesse votar a favor, eu não poderia fazê-
lo sem conhecer o estado real do estabelecimento, antes e
depois do incêndio. Peço ao nobre ministro que me ajude
nesta indagação ; Q aò mesmo tempo lhe rogo qúe me des-
culpe se tomei a liberdade de contrariar a opinião de uma

pessoa a quem estou habituado a acatar, e que foi principal-
mente a causa das èsperanças fagueiras que alimentei no
meu coração quando vi inaugurado o actual ministério.

(Muito bem, muito bem.)

O Sr. Jacintho de Mendonça: —Sr. 
presidente, espe-

rava que o projecto não soffresse opposição nesta «amara;
porque me parecia que não havia razão para dar-se o earac-
ter de interesse exclusivamente particular a um tal favor
pedido depois de uma calamidade.
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O Sr. Martinho Cahpos : — O estabelecimento é perfei-
tamente particular; se è publico, mudei já de opinião.

O S». Jacintho de Mendonça : — Digo quvnão se deva
considerar o projecto de interesse puramento particular,
que se trata de um favor pedido depois de uma calamidade,
e pedido por quem, tendo alcançado um emprestimo que
pudera conservar em seu poder por mais alguns annos,
o repíiz logo que conheceu que não era mais preciso que e
thesouro continuasse a fazer aquelle sacrificio.

O Sr. Martinho Campos : — Isto prova que mão precisa
do emprestimo, que tem credito.

O Sp. Jacintho de Mendonça :—Entre 03 argumentos qu®
se apresentão contra o projecto, allega-se primeiramente que
não está provada a necessidade do emprestimo, porque diz
um dos nobres deputados que o prejuizo, segundo os calcu-
los mais exagerados, sobe a 100:000$, e que outros, calcu-
lando no sentido opposto, o reduzem a 50:000$ Eu porém
acredito nas informações que deu a esta casa na occasião
em que apresentou o projecto o honrado autor delle.

O nobre nutor do projecto avaliou o prejuizo da eompa-
nhia em mais de 400:000^000, porque não computa única-
mente o valor do edifício que foi incendiado, mas também a
perda, irreparavel por muito tempo, dos moldes que a com-

panhia possuía, e dos materiaes de construcção que também
forão destruídos.

O Sr. Martinho Campos dá um aparte.

O Sr Jacintho de Mendonça :—Mas, senhores, nada disto
autorisava oempiestimo, se o seu íim fosse unicamente
dar vantagens aos possuid res do estabelecimento; pôde po-
rém alguém negar que o estabelecimento da Ponta d'Arêa
tem prestado ao paiz grandes e importantes serviços em ©c-
casiões criticas? (Apoiados.) Pôde se negar que n'uma occa-
sião em que esteve não em perigo, a segurança do Estado,
mas empenhada a sua honra, o estabelecimeuto da Ponta
d'Arêa foi de grande utilidade para o paiz ?

O Sr. Martinho Campos : — Ajuda o Estado como o mais
humilde jornaleiro.

O Sn. Jacintiio de Mendonça: — O estabelecimento da
Ponta d Area é o melhor auxiliar que têm os nossos arse-
naus; e digo que em circumstaneias criticas lamentaríamos
a sua falta se elle não existisse.

Outro argumento de que se lança mão para provar que
não se deve fazer o emprestimo é que existem outros esta-
belecirnentos que precisão de igual favor. Esta objecção

prova de mais.
Pois, senhores, porque não temos recursos para prover ao

mesmo tempo a todas as necessidades, deveremos deixar de
acudir a alguma que se apresenta como mais urgente ? Por
não podermos fazer tudo segue-se que nada devamos fazer?

Por ventura o estabelecimento da Ponta d'Arêa não terá
vindo em auxilio da agricultura, prestando-lhe meios de
communicação e tiansportenessa irumensidade de vapores

que navegão os nossos^rios ?

O Sr. Martinho Campos: — Nenhum foi de graça.
O Sr. Jacintho de Mendonça : — Não forão de graça;

porém custarião mais caros se fossem fabricados tora do

paiz.

O Sr. Martinho Campos : — Estou convencido do con-
trario.

O Sr. Jaovmio de Mendonça :—Não tem sido um serviço
essas pontes lançadas sobre os rios, obra da fabrica da Ponta
d'Area ? Ella tem contribuído para diminuir-se a nossa
dependencia do monopolio estrangeiro.

Eu também (aceitando o pensamento e a phrase do nobre
deputado) não sou daquelfes que têm mais pendor para a
patriotagem; mas não posso desconhecer que aquelle estabe-
lecimento tem feito com que a industria nacional haja dado
vantajosos passos, e que nelle tem encontrado o governo um
auxiliar em circumstaneias difficeis.

O Sr. Franco de Almeida: — Tem encontrado até hoje.

O Sr. Jacintho de Mendonça :— Outra objecção foi que
o emprestimo não foi solicitado nos termos em que os em-

prestimos costumão ser pedidos. Basta lembrar que se
trata de um objecto geralmente sabido, e que o projecto foi
apresentado por um deputado que reúne a esta qualidade a
de presidente da companhia e principal accionista do es-
tabelecimento da Ponta d'Arêa.



aESSAO EM ILi DE JULHO DE 1857. 265

(Jnanto aos outros estabelecimentos a que se referem os
additivos, penso que não seaclião no mesmo caso que o da
Ponta d'Arêa.

O Sr/Martiniio Campos :— Eu quero industria que seja
origem de riqueza e prosperidade, e não verba do orçamento
dedespeza.

O Sk. Viriato :—E a fabrica de Ypanema é também mui-
to importante.

O Sr. Jacintiio de Mendonça : — Então também eulem-
braria aos nobres deputados muitas outras necessidades não
satisfeitas....

O Sr. Franco de Almeida:—E' o meio de não satisfazer
a nenhuma.

O Sr. Jacintiio de Mendonça : — E a consequencia seria
essa — nunca chegarmos às condições clfc fazer cousa al-

guma ; — ora isto não pôde de certo estar na intenção, nem

na vontade dos nobres deputados.
O nobre deputado pelo Maranhão teve o infortúnio, na

opinião do nobre deputado pelo Rio de Janeiro, de prestar
argumentos contra o projecto. Eu não o comprehendi do

mesmo modo ; pareceu-me apenas que o nobre deputado

pelo Maranhão queria fazer por igualdade de circumstancias

applicação do projecto a dinerentes empresas.

Não acho essa igualdade de circumstancias que o nobre

deputado vio, e a razão 6 muita clara. Os estabelecimentos

em favor dos quaes elle pede auxilios estão em suas con-

dições normaes ; não soffrerão cousa alguma, não estão

mesmo experimentados nos serviços que tenhâo prestado ou

possão prestar, são estabelecimentos que, tendo falta de ca-

pitaes, procurão-os para se tornarem maiores. E em ver ¦

dade se isto fosse concedido a um era logic© conceder-se a
todos que estivessem nas mesmas circumstancias. Ora, o
estabelecimento da Ponta d'Arêa quando se achou em
condições normaes não pedio soccorros.

O Sr. Martinho Campos :—Eu acho que as razões que ha
são de maior necesaidade a respeito dos outros.

O Sr. Jacintuo de Mendonça :—Hoje que uma fatalidade,

independente da sua vontade, ou da sua gerencia, cahio so-

bre esse estabelecimento, 6 que elle pede auxilio, para poder
vencer as conseqüências dessa fatalidade e manter-*e.

Portanto, Sr. presidente, resumindo-me direi que em
minha opinião o estabelecimento da Ponta d'Aièa satisfaz
as aspirações muito legitimas, e nas quaes eu concorro com

os nobres deputados, de promover indirectnmente, como
succede, o engrandecimento da lavoura, facilitando-lhe me-
lhores comraunicações, prestando-lhe machinas, etc., e
que este estabelecimento offerece, para o emprestimo que
pede, uma garantia jil oxperimentadapelo paiz, c da qual
ninguém pôde duvidar. O proprio nobre deputado que com-
bato o projecto declarou que com effeito não ha que dizer
dessa garantia.

Em vista disto, pensando eu que felizmente a segurança
do Estado não está posta em duvida, e que portanto o hon-
rado í}r. ministro da fazenda não pôde fazer a declaração
única que valeria o voto do nobre deputado, í necessário

que nos resignemos a perdê-lo, o que eu lamento muito ;
mas nem por iaso penso que deva ser sacrificado o projecto
a essa circumstancia.

O Sr. Martiniio Campos dá um aparte que não podemos
ouvir.

O Sr. Jacintiio de Mendonça : —Eu desejaria poder sa-
tisfazer a essas outras necessidades. O que digo ó que as
forças do thesouro não podem com tanto, e que o mesmo
direito que o nobre deputado allega em favor do estabele-
cimento do Marahão pudera eu com igual razão allegar em
favor de estabelecimentos da província do Rio Grande do
Sul, e outros em favor de estabelecimentos das provincias
que represeutão. Mas, senhores, o estabelecimento da Ponta
clArêaestá, como muito bem disse o honrado Sr. ministro
da fazenda, em condições excepcionaes; ó além disto um

grande auxiliar dos estabelecimentos nacionaes que os coad-

j uva no seu serviço ordinário, e que talvez so tornem indis-

pensaveisem casos em que o Estado tenha maiores urgen-
cias, como já tivemos occasião de experimentar.

Por todas estas razões voto pelo projecto, e sinto muito
não poder também aunuir aos desejos do nobre deputado

pelo Maranhão.

Ijê-se, apoia-se e entra cm discussão, fieando no entanto
suspensa a da matéria principal, o seguinte requerimento :

« Requeiro que se adie até virem informações do governo
sobre o estado da companhia antes do incêndio, sobre o

quantum do prejuízo causado por este, e demonstração do
estado actual da companhia.—L)r. Mar Unho. >

Não havendo quem peça a palavra, procede-se á votação,
e reconliecendo-se não haver casa, iiea encerrada a discus-
são do requerimento.

Dada a ordem do dia, levanta- so a sessão.

FIM DO TOMO TERCE1RC).

Kio de Janeiro. — Typ. fmn. e Const. de J, Yillenecve e Comp. 1857.


