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SENA.DO 

31.• SESS,\0, El\I 17 DE JüXHO DE 1839 I 

Expediente. - Discussei.o de varias resoluçücs.J 
- "tpres~n taçrio elo voto ele gra(·a. - llco· 

posta elo Rcgwte. 

l'RES!DEXCL\ !lO sn. DIOGO A:'lTO!'ólO FE!.TÓ 

Reunido numC'I"o sufficiente de Sro. 
Senadores, abre-so a sessão, c, lida a 
acla da anterior, é appro,·r.da. 

O Sr. 1' .Secretario dú conta do ~e

gulntc expediente: 

süo remettidos: o 1', á Commissão de 
Fazenda, 'O ~· fl d<J Marinha ·e Guerra, 
c cs 3• e ·!' a quem fez as requeslçõea. 

Um ofl'iclo do Presidente da Pro· 
vincia d~ Goyaz, rogando um soccor
ro pccuniario pelo cofre das !'endas 
gcraes, para as obras publicas e par
ticulares da mesma Provinoia, pre
judicadas pela enchente do rio Ver

melho: á Commlssão de Fazenda. 

Um requerimento de Zef~lno Fer
rcz, pedindo a protecQiLo para a sua 
fabrica de papel, .c offerecendo varias 
amostras de papel alli fabricado com 
materias primas indlgenas: á Com
m!ssilo a quem está affecto outro re
querimento do supplicante. 

Manda·sc juntar aos ma;ls pa!)els 
existentes na Casa uma certidão da 
Camara Muni-cipal .da cidade de Be
lém sobre a naturalisacão de cidadão 
brasileiro do padre Benigno José de 
Carvalho c Cunha. 

La-se, c fica sobre a mesa o seguill
to 

1'.\RI':CEI: 

Quatro officlos do Ministro Interi
no do Jmperlo, remettendo: no dia 
1', a cópia do decreto pelo l',[tHLl foi 
conferida a pensão de 850$000 á viu
va do fallecido Senador Lucia Soares 
·TeJ.xelra de Gouvêa; no 2•, a cópia do 
decreto que concede a tcnça de 120$ 
ao capitão de fragata Rodrigo Thcodo
ro de Freitas; no 3', rcmettendo as 
cópias dos dous ultimas officios do 
P!'esidente do Maranhão sobre os acon
tecimentos occorridos no interior da
quêlla Provincia; c no 4", dando as 
informações que lhe foram pedidas, 
cm officio de G elo corrente, acerca da 
re,·ogação o suspensão de n.rias lds 
das assembléas do Maranhão e Ceará; 

"Examinando a Commlssão da Mesa os 
requerimentos dos guardas do Senado Jerony
mo José dos Santos e Frane!sco José Leitão, 
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c do empregado nas galerias Joaquim Dlo'genes 
:II:.txlmo da Rosa, em os quaes pedem elles que 
se eleve os seus ordenados â quant!a de 600$, 
igual a que perr.eb"m os ajudantes de portei
ros e o empregado das galerias da Camara dos 
Srs. Deputados; ê de parecer, supposto não 
pareça bastante a razão de igualdade de or
denados para se augmcntar, os que recebem os 
supp!icantes porque, maior póde ser o traba

PROJECTO 

"A Assembléa Geral L~glslativa decreta: 

C.U'ITULO I 

Dos crimes 1lo rcbellião, sedição, responsabili
dailc c stcllionato 

lho dos mesmos empregados naquella Cama- "Art. 1.' São supprimidas as palavras
ra; e ainda por terem os supplleantes morada aos cabeças-dos arts. 110 c 111 do Codigo 
dentro do Paço do Senado, o que os dispensa Criminal. 
de uma despeza a que aliás seriam obrigados. 
que se eleve o ordenado de cada um dos suo
plicantes a 500$000, por Isso que a quantia de 
400$000 que ora recebem, aj1;dadn npenns pela 
de 100~000 que se lhes deu cm o anno passa
do com o titulo de gratificação, não par2cc 
sutfic!ente presentemente para a sua subsis
tencia. 

"Art. 2.' São considerados autores da .rc
belllão: 

"1.' Os que provocarem directamente os po. 
vos a commetter o crime, se este se effectua, 
ou seJa por escriptos, impressos, llthographa
dos, ou gravados, ou seja por .discursos profe
ridos em publicas reuniões. 

"2." Os que se arrogarem o governo su
premo entre os rebeldes, ou acce!tarcm, c cxcr. 

"Paço do Senado, 17 de Junho de 1S3n. - citarem o emprego de seu chefe politico, a qual
Diogo Antonio Feijó. - João Antonio Rodri· quer prct.cxto, e com qualquer titulo que seja. 
gucs ile Carvalho. - Francisco ile Souza Pa- "3.' Os que ncccitnrem, e cffcctlvamente 
raiso. - José Saturnino da Costa Pereira. _ • exercerem os cargos de ministros de Estado do 

g-ovcrn o rrbclde. 
José Jfartin·iano de Alencar." 

0 Sn. VASCOXCEtr.os: - Sr, Presidente. 
Pedi apenas a palavra para offerecer ao Se
nado um projecto de lei que tem por fim re
formar algumas das disposições dos codigos do 
processo ·e criminal, e devo declarar que em 
nüo pequena parte é este proJecto obra de 
uma cornmissão nomeada pelo Governo, com
missão a que eu presidi como :'v!lnlstro da Jus· 
tlça; mas nem todas as proposições que encer· 
m o projecto foram revistas nem -discutidas 
pela commlssüo, por lhe faltar o tempo neces
sario para o ultimo retoque. Quizera que este 
projecto fosse impresso, e depois remcttldo á 

Commissão competente, para que, ouvindo-me, 
faça as emendas que entender necessarias. 
Julgo conveniente a Impressão antes da remes-

"·1.' Os que cornrnandarcm em chefe o exer-
cito € armada dos rebeldes. 

"5.' Os que commandarem, caste!Io, forta
leza, embarcação de guerra, ou corpo organlsa
do de qualquer nrmn, que se componha de mata 
de cem· praças das forcas rebeldes. 

"Art. 3.' São considerados cumpltccs: 
"1." Todos os empregados, civ.is e mtl!tn

rcs -de qualquer ordrm c qualidade que con
tinuarem no exercicto de seus empregos, de
baixo das ordens dos chefes c autoridades re. 
beldes. 

"2.' Os empregados ecclesiastlcos, que no 
tempo da rebelllão, excederem, no exerctcio ele 
seus empregos, os rcstrtctos ltmttes de suas at
trlbulções meramente ~plrttuaes. 

"3.' Todos os que ncceltnrcm dos rebeldes 
emprego, postos <l graduações, civis, mll!tares 
e eccleslnsticns, mcrc•~s pecuniarias, c quaes
quer distlnctlvos. sa â commissiio, para que todos os membros 

da Casa, lendo o proJecto Impresso, hajam de "·!.' Todos os que de l'JUalqucr lugar da 
mesma, ou outra Provlncin do Imperlo, derem 

communicar as suas observações á mesma 
commissfw, ou ao autor do projecto. 

O nobre ,Senadar manda á mesa o 

scgulnto 

ajuda, ou favor nos .rebeldes, forneccndo-lheg 
munições de bocca, ou de guerra; supprindo. 
lhes dinht'dr05, ou seJa por doações, ou por em
prcstlmo gratuito, ou oneroso; facll!tando-!llr.s 
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communlcações, e prestando-lhes qunesqucr ou. 
tros nuxillos. 

,, 

CAl'ITt;LO II 

"Art. ·1." Em todos os casos, om que na 
parte 2", titulo 5', capitulo 1.' do Codigo Cri· 
mina! s~ impõe n pena de suspensão do cm-

De alg1t1nas rneàiàas policiacs 

5 

prego, será esta substltulda pela perda da me. "Art. 12 Todas as autoridades pollciacs 
tade do ordenado, pelo duplo do tempo desi· de cada Provlncla, serão subordinadas ao che· 
gnado para a dita sUspensão; excepto nos ca· fe de policia da capital, que terá nos ponto~ 
sos dos artigos 130, 131, 132 da 2.' parte do em que o julgar conveniente delegados nomea
i 1,0 do art. 135, c do § 5' do mesmo artigo. dos pelo Presidente sobre proposta sua. O che· 

"Art. 5.' No caso rlo art. 162 do referi. fr de polica da Côrte terá Igualmente deJe·ga· 
dos com a mesma autfrridade. 

do Codlgo se imporá a pena da perda da me· 
"Art. 1~ Os chefes de policia da Côrte e 

tade do ordenado, por dous a seis mczcs. 
capítaes das Provincias, serão ·escolhidos den-

"Art. G.' Esta p.ena scrú satisf:·ita fazcn· tre os desembargadores c juizes de direito c os 
do se a dcducçftO do respectivo ordenado do em· seus deleg-ados dentre os juizes de direito, sem. 
pregado condemnado, na occasiito do pag-amen· pre que for passivei, e aliá-s dentre os juizes 
to que se lhe houver de fazer na reparti~ilo municipacs, de paz c de orphiios, ou de qual· 
comp::tent2, ft que, para esse fim, se particlp:t· quer classe de cidaditos, quando possam ac· 
rá officia!mcnte a condemnaçii.o. cumular. Os chefes de policia e seus delegados, 

"Art. 7.• No caso de deixar o empregado s~;rão amovlvcis, e obrigados a accc.itar. 
condemnado o seu emprego por demissito, ou "Art. H Os ch2fcs de policia, além dos or· 
outro qualquer motivo, e não ter vencimento, denados que lhes competirerú pelos outros car. 
!er(L cobrada a quantia da pena que restar, da g0s que exercerem, tcrii.o umo. g-mtificaçiio pro· 
mesm:1. form:l. que se cobram as multas. i porcional ao tralntlho. 

"Art. 8.' Quando os empregados que incor. "Art. 15 Aos chefes de policia, cm qual· 
rcrcm nesta pena niw vencerem ordenado, e quer parte da comarca, c aos seus delegados, 
só perceberem emolumentos c salarios, ser{L a nos respectivos àistrictos, competem, sem ex· 
pena tla perda de metade regulada pelo ren- c!u~ão de igual faculdade conferida a outros 
dlmcnto, que pela lotaçilo for, ou tiver sitio juizes, todas as attribuiçõcs policiaes dos ju!
dado aos seus empregos, e será satisfeita ·:m zes de paz, todas as que siío conferidas pelo 
quotas mens:tcs correspondentes ao dito rendi. decreto de vinte e nOl'C de mart;o de mil oito. 
menta a.nnual lotado, entregues na reparti· centos e trinta c trcs, e as seguintes: 
cão fiscal competente, c no caso de demissão "1.' Tomar todas as medidas, e dar todas 
ou parda do emprego se proceder{\ na f6rma do as providencias conducccntes a prevenir os de· 
artigo antecedente. Iictos. 

"Art. 9.' Os empregados, que não tiverem "2.' Formar culpa nos seus subordinados. 
ordenado, ou vencimento algum, satisfarão a "3.• Proceder a corpos de delicto, e a to· 
r'cna regulada como se lhes competisse o orde- dt..s as di!igenclo.s necessarias para averigua· 
nado nnnual de seiscentos mil réis, ·c na con- ~:lo dos delictos, c dos delinquentes, c rcmet· 
formidadc do artigo antecedente. tendo toclos os dados, provas c esclarecimen· 

"Art. 1.0 Supprimam·se os artigos do C o· tos que obtiver, com uma exposição do caso, e 
digo Criminal 1-14, 145, 161, a 2' parte dos suas cireumstancias, ao juiz competente para 
nrts. 180, 181, 183, 18·1, 185, 187, 189, 190 e o formação da culpa. 
§ ·1.' do art. 2G·l. "Art. 16 Para concessão de um mandado 

· "Art. 11 O art. 150 do referido Codigo de Jmsca, nos casos em que tem 1ugo.r, basta· 
substitua-se pelo se.gu!nte: rão vehementes indicias, ou fundada proba· 

"Solicitar on seduzir mulher que perante bilidade ela cxistcneia dos objectos, ou do cri· 
o empregado publico litigue, .esteja culpada ou mlnoso no lugar da busca,. 
accusada, rcqurira, ou tenha alguma depen· "Art. 17. Acontecendo que uma autor!. 
·dcncia. dade policial, ou qual offlclal ·de justiça, mu-

"Pena de prisão por dois a dez mezes. niclo de competc·nte mandado, vá em segui. 
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menta de objectos furtados, ou de um r6o, em 
distrlcto alheio, poderá ahi mesmo apprehen· 
del-as, e dar as buscas nccessarias; prevenin
do ,antes as autoridades competentes do Io
gar, as quaes lhe prcstariio todo o auxilio pre· 
ciso. 

"Xo caso, ·porém, de que essa communica. 
~ão priívia possa trazer demora incompative! 
com o bom exlto da diligencia, .poderá. ser 
!elta depois, c immcdiatamcnte .que se verifi
car a mesma diligencia. 

Art. 18. Xingum poderá viajar por mar 
o.u por terra, dentro do Imperio, sem passa
porte, nos casos c pela maneira que fôr deter· 
minada nos regulam Cintos do governo. 

CAPJ'lTJ.O III 

Dos juizes m.unicipaes 

"Art. 19. Ficam abolidas as juntas de 
paz. e o primeiro conselho de jurados; suas 
attribui~õcs sedo exercidas pelas autoridades 
adiante declaradas. 

Al't. 20. Os juizes municipaes serfLO no
mcad3s pelo Imperador, dentre os bachareis 
formados em direito, que tenham pelo menos 
um anuo de pratica do fôro, adquirida depois 
da sua formatura. 

"Art. 21. Estes juizes servirão por tempo 
de quatro annos, findo os quaes poderão ser 
reconduzidos. ou nomeados para outros Ioga. 
rcs por antro tanto tempo, ·comta•nto QUe bem 
Jenham servido. Dura.ntc os ditos quatro an
nos, só por sentença perderão c !og~r. 

"Estes juizes vencerão ordenados, c os 
emolumentos marcados nas leis. 

"Art. 22. Compete aos juizes municipacs: 
"1.' Julgar definitivamente todos os cri· 

mes de que trata o art. 12 § 7' do codigo do 
processo criminal, e bem assim o crime de 
contrabando, com appe!laçfto para o juiz cl~ 

direito. 
"2.' Form~r culpa nos crimes commct

tldos na cabeça do termo, ou ci•nco lcguas cm 
roda, c sustentar, ou revogar i)X.officio, as 
pronuncias fritas pelos juizes de paz nos Io
gnrrs mais distantes. 

"3.o Verificar os factos ·que fizerem ob
jecto d0. qur,ixa contra os juizes de direito 
1las comarcas. cm ·que não houver relação, in
quirir sobre Isso testemunhas, c fac!f!tn.r. :1.9 

partes a cxtracçfto dos documentos, CJUC ellas 
exigirc:n para bem as instruirem. 

"·L" Exercer cumulativamente ·com os 
juizes de paz, todas as ·ruais attribuições ju. 
diciarias c policiaes que lhes pertencerem. 

•· 5." Prover á segurança dos presos, o vl. 
sltar as cadeias do termo sob inspccçiio dos 
chefes de policia. 

"G.c Conceder fircnça aos réos que pro· 
nu•nciar ou prender. 

"7.' Julgar as suspeições postas aos jui. 
zes de paz. 

'·8." Substituir o juiz de direito na sua 
falta ou impedimento. A substituição ser;t 
feita pela ordem que designarem o Governo 
na Côrte, c os presidentes nas provincias. •) 
juiz municipal que substituir o de direito, 
exercerá a jurisdicç:io cm toda a comarca. 

".t'1.rt. 23. Quando os juizes municipao)S 
passarem a exercer ~.s funcçücs de juiz de d!
reito, tiverem algum legitimo impedimento, 
ou forem suspeitos, seriio substituidos por 
supplentcs. na forma do artigo seguinte. 

•· Art. 2·1. O Governo nn. Cürte, c os pre. 
sidcntcs nas provincias, nomcarfLO, por qua· 
tro annos, seis cidad:ios para substituircm os 
juizes municipaes nos seus impedimentos, se
gundo a ordem em que estiverem seus nome;;. 
Se a .Jista se esgottar, far-sc-ha outra nova 
pela mesmn. maneira. devendo úS incluidos 
nesta senir pelo tempo que faltar nos primei· 
ros seis, e emquanto clla se nfto formal' os ve
readores serYirfto ele snhstitutos pela. ordem 
da votação. 

"Art. 25. Nos grandes termos podCTiio 
haver os juizes mt:•nicipaes neccssarios, ·cntr1• 
os quaes se farli. a divisfLo dos districtos de 
paz existentes. ficando todavia cada um dos 
juizes municipacs com jurisdicçfto cumulativa 
em todo o termo, n:ia servindo a divisfLo senão 
para indicar os rllstrictos, cm que ellcs mais 
especialmente serão obrigados a um cxerc!cio 
constante e regular de suas funccõcs. 

":-<os municipios que se reunirem a ou
tros para formarem um conselho de jurados, 
haverá um só juiz municipal, quamdo não se
Jam nccessarios mais. 

"Art. 2G. No termo ela cidade elo Rio de 
Janeiro poderá llm·cr até quatro juizes mu
nicipacs, cada um elos qua.~s tcrft o .ordenatj.) 
de um conto e duzt•ntos mil Téis. 
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C.ll'JTULO II' 

Dos promotores pUblicas 

"Art. 27. Os promotores publicas serão 
nomeados pelo Governo na COrte, c pelos pre
sidentes nas provincias, preferindo sempre os 
bacharcis formados, c servirão por tempo li
limitado. 

"Art. 28. Haver:\, pelo menos, em cada 
comarca, um promotor que ac~mpanhará o 
juiz de direito; quando, porém, as circumstan
c!as o exigirem podPrfLo ser nomeados mais 
de um. 

"Venccril.o o ordenado que lhes fôr arbi
trado. o qual na Côrte será de um conto e du
zentos mil ré!s cada anno, além de mil e seis
centos T~is ·por cada offcrccimento de llbcllo, 
trcs mil c quatrocentos réis por arrazoados cs
criptos. 

CAl'JTULO \' 

Dos juizes de direito 

",\rt. ~0. Q.s juizes de direito sr,rão no
meados pelo Imperador, dentre os cidadi"tos ha
bilitados, na forma do art. 12 do Codigo do 
Processo. c quando tiv<lrem decorrido quatro 
annG:> da c::ecuç:\o desta lei só p~r~c!·ão ser 
nomeados juizes ·de direito aqucllcs bachare!s 
formadcs que houverem se.rvido com distinc
çfio os car;:;os ele juizes municipaes, ou de or· 
phftos, c promotores publicas, ao nwnos por 
um qnatricnnio completo. 

"Art. 30. Aos juizes ele direito das co. 
marcas, além das attribuiçõcs que têm pelo 
Cod!;;o do processo Criminal, compete: 

''1." Formar culpa aos empregados pu
blicas nfL~ privilegiados, nos crimes de res
ponsabilidade. 

"Esta jurisdicção será cumulativamente 
excrci(la pelas autoridades judicin.rias, a res. 
peito dos offir.!ncs que pernnte as mesmas ser. 
virc~l. devendo comtudo, nesses casos. o des. 
pacho de pronuncia ser sustentado pelo juiz 
de direito. 

"2.0 Julgar ~s snspci~õcs postas nos jut. 
zes munic!paes, ncs crimes cm que ·Cllcs co-

nhecem cumulativamente com os juizes à~ 

paz. 
"3." Proceder ou mandar rwoccder, ex. 

offic!o, quando lhe fôr presente, por qualquer 
m:tneira, algum processo crime, cm .que tenh.• 
loga.r a aceusução por parle da justiça, a to
das as diligencias que forem necessarias, ou 
para sanar qualquer nulliuadc, ou para mais 
amplo esclarecimento da verdade ·C c!rcums. 
tuncias que p~ssam influir sobre o julga
mento. !\"os crimes cm que •não tiver Jogar 
a accusaçflO por parte da justiça, só o po. 
del'll fazer a requerimento de parte. 

"4." Correr os termos da comarca o nu
mero de vezes que lhe marc[\r o regulamento. 

"5.• Conhecer doa, crimes de responsabili
dade elos empregados publicas não privilegia
dos. 

"Art. 31. Os juizes de direito, nas cor
rciçõcs que fizerem ·no termo de sua coroar. 
ca, elevem examinar: 

"1." Todos os processos ele formnç~o de 
culpa. quer tenham sido proccssaucs perante 
o juiz de pnz, quer perante o juiz municipal. 
para o que ordenarfLo que todos o~ escrivfte'' 

. elos referidos juizes lhes apresentem os prc. 
cessas dentro da trcs dias, tenha ou ni"~o ha
vido nellcs pronuncia, c cmenda:·ii.o os erro'; 
que achn.rcm; procedendo contr~. os juizes, 
escrh·r,cs c o!ficiaes de justiç:c cerno fôr d" 
direito. 

"2.• Todos .os processos crimes que t[. 

verem sido sentenciados peJos ltlizcs munici
pncs, proccdenclo contra clles, se acharem qtt<! 
con.cJemnara.m ou absolveram os réos por pre. 
varicnçi"to, peita ou suborno. 

"3." I\Iandarfto vir (L sun prEsença os Ji
Yros de notas, c examinarão ·a m~·~cira por 
que os tnbell!ães usam de seus off!cios. pro. 
cedendo contra -os .que forem achndos cm 
culpa. 

"4.• Examinarão se os juizes mun!c!. 
pacs, de orphãos e ele paz fazem as aurlien. 
cias, c se são assiduos, c diligentes no cum
primento de seus deveres. 

C,\ l'ITt:T.O \"T 

Dos jura.(/Os 

"Art. 32. Sflo aptos para jurados os ci. 
dndfLos que puderem ser eleitores, com cxe. 
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peito dos declarados no art. 23 do Codlgo do 
Processo Criminal, comtanto que saibam ler 
e csvrever, e tenham de rendimento an•nual, 
por !Jcns de raiz, ou Dmprego publico, qua
trocentos mil réis nos tormos das cidades 
do Rio de Janeiro, Bahia, Recife e S. Lulz 
do :II aranhão; trezentos mil ré is nos termos 
das outras cliladcs do Imperio, e du~entos em 
todos os ·mais termos. Quando o rendimento 
provier de commcrcio, 0:1 industria, se exi
girá o duplo. 

"Art. 33. Os delegados de policia or
gan isarfto uma lista (que será annualmcntc 
revista de todos os cidadãos que tiYcrcm as 
qualidrtdes exigidas no artigo antecedente, e 
a farão affixar na porta da parochin, ou ca
pclla, c publicar pela Imprensa, onde a hou
ver; nc·ssa lista se espccificarfto os motivos 
por que tiverem sido excluidos alguns cida
dJ.os. que gozem a renda acima declarada. 

"Art. 3·1. Estas listas s~rfto enviadas ao 
juiz de direito, o qual. com o promotor pu. 
!Jllco c o presidente da Camara l\!unlcipal. 
procedendo [L revisão, tomarão conhecimentos 
das reclama~õcs que houverem, e formarfto a 
lista geral dos jurados, excluindo todos ::qucl
clados, c os que tiYercm soffrido n.lgumrr con
celtlHtdos de f:l.ltas de bom senso, lntegrid:ulr~ 
e bons costumes, os que estiverem pronun
lcs Individuas que '!lotoriamentc forem con
demr.aç5.o passada em julgamento por crime 
de homlcidlo, furto, roubo, bancarotn, cstel
lionn.tJ, falsidade, ou moeda falsa. 

"Art. vg. O delegado, ou o membro da 
ju;Jt:J. que não cnYirtr a. Jist.a, ou nfw compn
rccer no dia marcado f!cará sujeito (t multa 
ele cem n. qun.trocc•ntos mil réis, imposta pelo 
juiz dr. dirdto, sem mais formalidade que n 
simples audlcncia, c com recurso para o go
verno na Côrte. e presidentes nas provinclas. 
nuG a imporfto directa, e lmmedlatrrmentc 
quando th·cr de recrthlr sobre o juiz de di
reito. Emnnanto se não orgrrnisar a lista 
geral, continún. cm vigor a do anno nntcc~. 

dcnt{!. 
"Art. 3G. Os termos cm que se não apn

rnr~m. pelo menos, dncocnta. jurarlos, rcunii'
sc-lliio ao termo os termos mais visinhm; par~ 
formarem um s6 conselho dr. jurados, c os 
presidentes das provlnclas designarão ncssr. 
caso o Jogrrr da reunião do conselho, c cln 
junta revisora. 

CAPITULO VII 

Da 11rcscrípção 

"Art. 37. Os delictos cm que tem Jogar 
a fiança prescrevem por vinte annos, estando 
os réos n.uscntcs fríra do Impc.rio, ou dentro 
cm Jogar não sabido. 

"Art. 38. Os dcllctos que não admlttem 
fiança prescrevem por vinte annos, cstan:lo 
os réos ausentes em Jogar sabido dentro rio 
Imperio; estando os réos ausentes cm logn.r 
não sabido, ou fóra do Imperlo, não prcscreve
rfw cm tempo algum. 

"Art. 39. O tempo par:~. a prescrlpç5.o 
conta-se elo dia cm que foi commettldo o de
licto; se porém houver pronuncia, Interrom
pe-se, c começa n. contar-se de sua dn.ta. 

"Art. 40. A prescripç5.o poderá allegar. 
se em qualquer tempo, e acto do processo d'l. 
formação da culpa, ou da accusação, e sobro 
ella julgarâ summarin. c definitivamente o 
juiz municipal, oa de direito, com lnterru
pr;ão tia causa principal. 

"Art. -11. A obrigar,fto de lndcmnlsar 
prescreve prrssados trinta :rnnos, contados do 
dia em que o dclicto fôr commcttido. 

CAPil'CT.O \'III 

Das fíancas 

"Art. 42. Kos crimes em que o Juiz mu
nicipal julgar definitivamente, os réos (quo 
niw forem vagabundos ou sem domicl!io) se 
liuarilo soltos. 

"Art. 43. Além dos crimes declarados 
no art. 101 do Codigo do Processo Criminal 
não se concedcrli. fiança: 

1." Aos criminosos de que tratam os 
arts. 107 e llG, na primeira. parte, 123 e 127 
do Codigo Criminal. 

"2." Aos que forem pronunciados por 
dons ou mais crimes, cujas pe'!las, posto que 
a respeito de caria delicto sejam menores que 
as Indicadas no mencionado art. 101 do Cc
digo do Processo, as Igualem, ou excedam, 
consideradas conjunctamente. 



Sessão de i7 de Junho 

1•3,ü Aos que uma vez quebrarem a lor da fiança, Quando sendo condemnado por 
fian~n. 

"Art. H. No termo de fiança, os fia
dores se obrigarüo, além do mais contido no 
art. 103 do Codlgo do Processo, a responde-
rem pelo quebramento das fianças; c aos 
afJaoaçados, antes de obterem contramandado 
de soltura, assl::narüo termo de compareci
mento perante o Jury, independente de notifl
caçiio cm todas as subsequentes reuniões, até 
serem julgados afinal, quando não .consigam 
di~Pensa de comparecimento. 

"Art. •15. Aos fiadores serão dados .to
dos os auxilias neccssarlos para a prisão do 
réo, qualquer que seja o estado do seu Jina. 
menta. 

"1.' Se cl!e quebrar a fiança. 
"2.' Se fugir depois de ter sido condemna· 

do. 
"Art. 4G Querendo o fiador tlesistir da 

fiança poderá notif!car a afiançado, para sub· 
stitui!-o dentro de quinze dias, e se clle o nfto 
satisfizer d:ntro desse praso, poderá reque
rer mandado de prlsfto; porém, sô ficará de
soner:mdo, depois que o réo fõr effectlvamcnte 
preso ou tiver prestado novo fiador. 

"Art. ·17. A fiança se julgará quebrada: 
"1.' Quando o rêo deixar de comparecer 

nas sessu:s do Jury, nfto sendo dispensado pe
lo Juiz de direito por Justa causa. 

"!!.• Quando o réo afiançado fôr pronun
ciado por cle!ieto ele ferimento, offensa physi
ca, ameaça, calumn: '· injuria ou damno com
mettic!o contr:t o queixoso ou denunciante, con
tra o juiz du. formaçilo da culpa, contra o Pre· 
sidente do .Tury, ou promotor publico. 

"Art. ·18. Pelo quebramento da fiança o 
r~o perder{t metade da multa substitutlva da 
pena, Isto é, daquclla quantia que o juiz ac
cresc~:nta ao a.rbitramento dos peritos, na fór
ma do art. 109 do Codigo do Processo Cri
minal. 

;;O JUIZ que declarar o quebramento, da
rá. Jogo todas as providencias para que seja 
capturado o réo, o qual fica sujeito a ser jul
gado 1í revelia, se ao tempo do julgamento 
não tiver ainda sido preso. Em todo o caso o 
l'Cflto da fiança fica sujeita ao que dispõem os 
artigos antecedentes. 

"Art. 49. O réo perde a totalidade do Yn· 

sentença i:revogavcl. fugir antes de ser preso. 
Neste caso o producto de fiança, depois de de
duzida a lndemnisaç~o da parte c custas, será 
app!lcado a favor da Camara l\Iunicipal, a 
quem t:uubcm se applicari"to os productos dos 
quebramentos de fi:tnças. 

"Art. GO. Se o réo afiançado, que fõr con
demnado, niio fugir, e puder soffrcr a pen:t, 
m11s não tiver a esse t~mpo meios para a ln
dcmnlsaçiio da parte e custas, o fiador será. 
obrigado a essa lndcmnisaçfto c custa~. per
dendo a parte do valor da !lança destinada a · 
esse fim, mas não o que consiste da multa 
sullstitutiva da pena. 

"Art. 51. Ficam supprlmidas as pala
vras - ou quo sejam conhecldamentc abona
dos - do art. 107 do Codigo do Processo. 

Da torma~·ao rla culprt 

"Art. 52. Nos crimes quc mia ilclxa:n veH
tlgios, ou de que se tiver noticia quando os 
vestígios j(t não existam, e se nüo pos';am Yc· 
rificnr ocul,l.rmente, se pode:-:, formar o pro· 
cesso sem dependencia ele in~uiriçla especial 
para corpo do dellcto, sendo no summario In
quiridas as tr:stcmunhas, não só a respeito d:~ 
existenci~ do dc!iclo e suas circumstnncias, co· 
ruo tamberu acerca do delinquente. 

"Art. 53. X o summario a ~ue se proceder 
para formação da culpa, c nos c:tsos cm que 
não houver lugar o procedimento offici:tl de 
justiça, poderiio Inquirir-se de duas atê cinco 
testemunhas, al~.:n das referidas, ou in!or
mantes. Nos casos d3 denuncia poderfio ser in
quiridas de cinco at1i oito. 

"Quando porém houver mais de um Indi
ciado delinquente, e as testruunhas Inquiri
das não depuzerem contra um, ou outro, de 
quem o juiz tiver vehemcnte suspeitas, pode
rá este inquirir at6 trcs testemunhas a re5-
pelto dcllcs s6mcntc. Se findo o processo o 
rcmettido ao juiz competente p:tr:t nprrscn
tal-o no Jury, tiver o juiz con11cc!mento de 
que existem um ou mais criminosos, poderá 
formar-lhes novo processo emquanto o crime 
não prescrever. 
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· .. : "ArL· 64',.: Os juizes de paz, que tiverem das pc:los juizes de paz, que forem confirma
p!'Oiiunclado,:: ou não pronunciado algum rêo, das pelos juizes munlclpac:s, sujeitam os r~os 
reinetteriio': o: processo ao Juiz municipal para 
sustentar ·ou revogar a proauncia ou dcspro
nunct-:l. · 

· · "ArL ·55 .• Os juizes munlclpaes, quando 

{L accusação, c a serem julgados pelo Jury, pro
cedendo-se pela fôrma indicada no art. 254, 
c s~guintes do Codl:;o do Processo Criminal. 

"Art. GO. Se depois dos debates, o depol-
lhes forem presentes os proccES03 com as pro- menta de uma ou mais testemunhas, ou um 
nunclas para o:.sobrcdlto fim poderão proceder ou mais documentos, forem arguidos de falso, 
:>ar si,. e·: mandaT.:proccder pelos respectivos com fundamento razoavcl, o juiz de direito ln
juizes de: paz,: :r. todas as diligencias que jul- continente examlnarft esta questão incidente, 
garem:.preclsas .paTa: .rectifi-cação das qmixas, summaria e verbalmente, c depois fará contl
ou denuncias, .emendas: .do: al'gumas faltas, que nuar o processo da causa principal; e no caso 
induzam· nilllidadê; e: para esclarecimento da que entender, pelas averiguações que t!Yer fei
v.erdadc .'do facto;. c : ~uas circumstancias, ou to, que concorrem vehcmentcs indicias de fal
seia ex-officio, on a requerimento das par- sidadc, proporá por primeiro quesito aos jura
tes, •. comtanto. :.CJUP:•:tudo se :-(:1r.a .o mais brc- dos, c no mesmo acto cm que fizer os outros 
ve ·o summariaD!ent.e; gue fôr passive~. sobre a causa principr,J; se os Jurados podem 

"Art. 56 •. As .. testemunhas. da formação pronunciar alguma decisfto a respeito dessa 
da culpa se obrigarão, por um termo, a com- cnusa princi·pal, R~m attençfw ao depoimento, 
municar ao juiz qualquer mudança de rcsldcn- au documento ar;;nido de falso. 
cia até passar a causa: ·pelo'·Jury, sujeitando·se "Art. Gl. Retirando-se os jurados, se d~
pela simples omissão a todas as penas do nfw cidlrem affirmativamcnte esta questão, respon. 
comparecimento. 

"Art. 57. As notificações das teste:munilas 
se farão por mandados dos juizes municipacs, 
que fic~.m substltuldos aos juizes de.:paz. da ca
beça do termo,· ou. do· dlstrlcto onde se reuni
rem os jurados para cumprirem .quanto estes· 
compct.ln; a respeito· dos processos que têm de. 
S"r submettiào ao :.rui)•. 

"Art. 58. As ·testemunhas ·que sendo .l!O· 

ttf.icad·as, nito comparecerem na· sessfto em: que 
a causa deve scr.julgada, poderão .scr .. conduzi
das debaixo d~ p-:-isão: para tl':porcm, ·e. pode-· 
rão ser. multadas .. peJos juizes de direito, .com 
a .multa de vinte a. ccu1 .. ~lil rGis.'.JuGul disso, 

dcrão aos outros quesitos, sobre a causa prin
cipal, rcsolvcndo·a porém negativamente, não 

; decidirão a causa principal, que ficará snspGn
. sa, c dissolvido esse conselho, c o juiz de direi
: to, cm ambos os casos, rcmctterá a cópia do 
. documento, ou d~pnimento arguido de falso, 
:com .os indiciados delinquentes, ao Juiz compe
. tente para formaçfto da culpa. 

"Art. G2. Formada. a culpa, no caso de 
; que .a decisão (J:t causa principal tenha ficado 
·suspensa, será clla decidida conjunctamente 
por novo conselho de jur:tdos, com a causa da 

:falsidade arguida. 
. . ." Mt. .. G3. O jniz de direito, depois que 

lie cm razão da falta de· compareciment.o de .ai: . . . . : tiYer resumido a materia. da accusação e dcfe-
guma, ou. algumas, a,.causa fôr adiada, paq. ou.
tra .. sessi~o. todas as.d~~p;z;s a~· noy:J.S noü-: 
rlcnçõcs, e citaçcics,,g\le: se fizcrern,,.~ das J{,_ 
demnlsações fLs testemunhas, .sqriio .pag~s ··P?.t; 

iza, pronorá ·aos jurados sorteados para a dccl· 
: sfi.o ela' causa; as questões de factos necessrlas 
[ p~r:~.·: p;clci- ·eu e fazer applicaçfto do direito. 
· .. ';Art.' G·L A primeira questfto será de con-

aguclla ou aquellas que faltarem, as quacs po- . . . . .. .. . · · · ·. l'b 11 . . . d ,. · ..... ..· ... ·• .. ·•· .. ·" : .. · 
1 

c;:·
1
· · .. d, .. d' ·for::nHladc com o 1 e o; ass1m o JUiz c (,J· 

dcriío ser. a Isso. condemnadas. pe o JU z e. .1· . , : .• . - .. : ·, · . . 
· ... , .......... ~ .. ., .. '· · '· · · ···· ·· .. · · ·' · .. · · 'l'l'Clto a proporá nos segumtcs tr.rmos. - O 

t01to, l}:!. dec)sao!,,qu,~! :~o~ar do ~a,~n;~ent~ -~n. ; réo praticou 0 facto (referido no llbello) com 
causa, e pod~rão .sc:r. constra1,1gidas ,;t. pagar ~ 

1
·: . :· .· :.. . ..... . • · . . . · .· · · .... · ..... '" · · ....... ··. · , ..... ,.:tal, c tal clrcumstnncla. 

cadela. · .. ;,,·,,; ,, .. ,, '•!.. ::: ::: •-:·· ··;·Ari'. G'ii:"'Se .. resultar dos·deb:ite5 a cxls-
··' ' : !f:'~PU.t:LO :" ;,,.. '•' tbÍicln dd' atr.umn OU algumas circumstnnclaS 

. ·' ;'Art. sri: KiF scntcni;ils:dt(pr"olitincJil''!iro~· 
feridas pelos juizes municipaes;·' c' :is"prof~r·i-' 

i..;;;rá.'\-ri.iltes não. mencionadas no Iibe!lo, pro" 
; Jibfit 'i.'~rribdii n seguinte quesU1o' ~ O rêo corri. 
'mhttcti : b" crirrú; 'ciim ta!' ou tal· Clrctimstancin: 
aggrn.vante? · · .. 
. :·, ''l\l't 1;•:r.6> Se o r6o aprcscnta.r:.em·11na de-
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feza, ou no debate tlvc·r a!lcgado, como escusa, 
um iur:lo que a lei- conh~cc como justlfir:atiYo, 
c que o Isenta d[). pena, Q juiz de direito pro
por~·L a seguinte flu:-::Jl:-~o:- O Jury ve:riiicou :~ 

exislcnc!a do tal fucto cu c!rcumstanci::? 
•· Art. G7. Se o réo fõr menor do C!uatorzc 

UH!lOS, o juiz de dir.::ito far:l a seguinte qucstü.o: 
-0 !·&o o.brou com discc:r:1imcmo '! 

"Art. CS. Q1:ando cs po:1tos de ac~u3ar:i"w 
forem diHrsos, o juiz <ie direito propm·rt acer
ca de cada uu1 dellcs todos os r1uc:;itos .imlispdl
SL!.reis, c os D."!:!.ls que julgar ccnvcni~ntc.::;. 

.. .:\r~. G!l. l~m tocb o c;1::o o ~1Lí::: d(~ tlircitJ 
proporá sempre ~. ~eguirrtc questão: - E::õ:;
tr.nl ci]'(:um~tancias nttC!H!aat:~~; a f:-:.yor do 
r~o? 

mes, e substi:uii!os p:·los rccur~o:; 11ara Oti jui
:~cs de direito c rclar.ücs. 

"Art. 7G. rrerá lug~~r a. intcrpo-sicã.o dos 
recur;;o:; para os juizes de direito; 

"1'." Da uecisão do juiz d~ paz ou muni
cip:Ll, que obri~a a. U-rmo de bo:n ~~·1-rcr, ou du 
:Jcguranmt. 

"~." Da dcci""-o llo juiz municipal, que p:o
!1Unc:in. ou nJ.o p;·o!!nncia, c nuc sust~nta, ou re· 
·:oga a pronuncia do juiz de paz. 

''3." Ih dl'cis:i.o do jai: de paz ou munici
pal, que conccd·~, ou n·:g~ flan~l. c elo ~rbitr:l .. 
:':c:1lo que dcll:t fi~ c r. 

"·1.'' Da dcci;;i:ia do jui:~ de p:tz ou murJ
cipal, que julga pe:-dida .:!. c;u:::~lr>. afiançP.da 
pelo ·r{·o. 

;, .;\rt. 70. O juiz de direi"to a.r!\•0rUrf~ ncs , t" [) d · d · 
i·· '1 i~. ' 1 n .. ·~ I •••• ..,. ~.... I •• ., , ·., .. ) a. i::OCIS:1o o j'tilZ mnn,j_c:pa! contra 
•. ,r,.uc~, ojl,O .. cJO cs,es So. l.DU. C. e .. o a~ rctll .. l · - 11 • 

1 l f 
. t d :::. p:·cocr:pr;~~o a. Cé';ana. 

~ara ~- sn n. (as con crr·Lict:l~, CJUC o das as e· " \·t ...... ,..., .... ~ 1 ~ _ 
• _ • _ • • ~ !- • , ~. ·1cqt o/:~n.!· a. intcrpo-slç;'lo <1J3 

c:socs CJC·VC!rao sr:r cl~lda:; c:1: cscrutinlo ~c- 1 -
.• ,.. lncursos p3!':1. as re açoes: 

( "'c O ' "1 D d 1 - d ' ! "·' •t ~ 1 T I" " ,,.,· - '" 1 J ,. . . .'' a cc suo o JU z de dir(;ltO chefe 
..... 1.... oc ,.s a;:) [,~,.Jsot.l <o u.) sn~ 1 1.. . 1 hrc i'i.5 qnl!.stü~s propoeta..s serão por maiorin. ab~ I cc po lCla, que obriga n. a gucm :L a.s~lgn~r 

t.~nno de bem yh·er, ou de scg-urr.:mça, c 3. 
soluta de votos; e no r.n3o ele ompntc se arlo-

r. • ·- · r 1 :.,nrC'se~tar passaporte. 
ptar..t a op1ni~tO 1na1s .. :!vora·,rci no accusac~o; · 
<: cs jurauQs .não pode,ilo faz~r dcclaraçào aLI '' 2:' DtL decisão do juiz d~ dirc!to chefe 
r:u~~a no pr0t·.r.sso, pol~ nn~~~ s.; conhr·~a qu~cs \ '~~ policia, qnc p:·cnu:tcin., ou nrto :p:-onuncia 
n:; jurarlc;; vcncidcs c qu:::;;;; o::: v:m;;cclores. j' !:os .?eJictos indi:·i~ua~s ... 

"O Co,·crno farii. um r::guhln.!l;!iHo p:trn. sr:- · 3.0 D:t dcctsao c, o JUIZ de direito, que 
ta!Je!ecer o medo pr~:.ico d~ proc~d,'r ~ \'Ota· [ pronuncia, ou não pronunc!:L nos dellctos de 

r::-.o. ·1 rcsponsabilid::nlc. 
·'Art .. í2. ,\..o ju!z de dirêito jlertence a aJl· "·1.' Da .dcdsão do juiz de direit~. ou 

p!!cação da pena ,que deverá s~r no maximo, no I chefe de pollel:t, porqne concede ou ne;;a fiança. 
mt:dio. ou no minimo, eonfór:ne as regras de! "5." Da r!ceisfto do juiz IDl:•nicipal, c d0 
direito, fL Yist:t rl:ts rl~cisõcs uc facto proferi- rlircito, c chefe ele policia, por qu~ se concc
rJas pelos jurado:;. I dera soltura a c;ualqucr preso cm ccmsequen-

.. Art. 73. Se a pena applieada pelo juiz de I dn de ordem de hnbcas.cor.mts. 
d~r6ito fô1· de morte, ou. 0alé;; perpetuas, ~evc. "G." Dos despachos üo jni: de dire~to, ele 
r:" cst~ nppr·ll1r, c:;.offiCJO, para a rcln~ao lo r:ue tratam os arts. J~l c ~S9a do Cod1go do 
districto. Processo Criminal. 

·· .Art. 7-t. A inclcmnisn.çflO ~cr(t dcman,1n.Lla ió Art. 78. !~stc.s recursos nfto trrfl.o ef. 
no civil, mas nfto se poderá mais questionar feito suspr.nsh•o, c sc:fto Interpostos dentro 

sobre a existenci:J. do facto, e quem seja seu 
~.utor, umn. vez que estas questões estejam c!c· 
eid;dns ]l·clo Ju!')'. 

Dos l'Ccursos 

".A.rt. 75. Firam :tbolirlas os ng-g::'!.YOS c1o 
auto do prorr.sso, ·cm todos oc; !l.rn~es;,os cri-

A.-! 

de cinco dias, contadoR da intim:t~ão .ou pu
~Jlicn~":fl.o, nn. pr(\scnr:;r. elas parte-s, por uma 
~imples pl'tiç:w assignncl~. m l]u::.l devem cs
pccifirar-sc todns a:; p:1rtrs dos autD.'l de que 
nr<:trndc traslado p~ra documentar o re

~urso. 

"Art. 79. Drntro de cinco d!a~. c~\!J.tado2 

dtL intorposi~fro dn recurso, dcvrrl1. o recor
rente jnnt3r ii sua. petição todos os cJ!tns tras-

!nclo.~ e razür.s. E sr. dentro desse Jlras' c 
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recon·ic!o p-edir "'·ist:-., .ee.r-lhc-lla conccdk!o 'P0j'" 

cinco dias, eontados d.:J.qucllc em que findarem 
os ·do rccorrB..'lte, c :;cr-llw-ha pcrmittido jun- . 
tar n.s razões .c traslld03 que quizcr. 

""\rt. 80. Com a rcspo~ta do rccorri<I0, 
on sem dia, sera. o recurso concluso ao juiz 
juiz a 'iUO, ilcntro doutros cinco dias, ·cont::
dos d.Y,:uolle cm que findou o praso do recor
rido, ou do recorrente, se aquclle niio t!Yd" 

pedido vista, poderá <l juiz reforma.r c despa. 
cho, ou ma•ndar juntar ao recurso os traslado:; 
dos autos que julgar conveulcntes, c fund.1-
mcntar o seu despacho. 

"..:l.:"t. Sl. Os prn.so.s concedidos ao rcco:-
:rente, c recorrido para jtJnt:tr l:rtJ.sbc1os, c :tJ

razoados, poderão ser ampliados atê o dobre . 
pelo juiz, se entender que <L~sim o exige :t 

quantidade, ou qnnlidadc .dos traslados. 
"Art. 82. O recurso deve ser aprc~en

tado na superior instnnda dentro dos cino:r. 
.dias seguintes, além dos de Yin.ge:m, ·n:t. razf-o 
de quat!'o leguns por dia. 

"Art. 83. Para a apresé•ntação do prov!
mcnto do recurso, ao juiz a. quo, 6 concedic!o 
o mesmo kmpo que se g3stou pa.rn. n. st~" 

Ztpresentaçii.o na inst:mcia superior, cont.'l.lldJ· 
se da publ!caçúo. 

CAPJTliLO l-.'1[ 

Das appcUaçõcs 

"Art. 84. T~m Jogar llS appellaçõcs Pl~~ 

os juizes de direito: 
"Das sentenças dos juizes municlpa.cs o. 

de paz, nos casos cm que lhes compete o iül
gamcnto final. 

~ .A..'l't. 85. Teriio log::tr as appel!açües 
para a relação: 

"1.• Nos casos do art. '301 do Col1igo do 
Processo Criminal. 

·•2.o Quando o !acto reconhecido Jlelo 
J11r:r nüo fôr criminoso, c o juiz de direito lllf· 
!mpuzer pena, ou ;-lce.;-ersa. 

"3.• Quando o grll.o d:t pena !ôr m.1l 
classlf!endo pelo juiz de direito. 

"4.• Das decisões definitivas, ou inte~

locutorias com forç:t de definlti\·as, profr.ridn.s 
Jury nilo fOr erimlnoso, c o juiz de direito lhe 
compete haver por tim o processo. 

"5.• Do...s senten~as dos juizes de direito, 

que ~scl1rc.=-cm .ou -cond.cmuarcm Oii ~cr-!n.1es ·de 
respons::tbl!ldade. 

"Art. 8\i. Se o Juiz de direito entender. 
que o Jm·:,· profério dccisüo sobr-e o ponto 
r.rinclpal da c:msn, contraria á evidencia. re
sultante dos debates, -depoimentos, c provas 
ncm:ntc e!!c Ul')!"cscnt:1àas, poücrt~ tn.m!Jctn a1:>~ 

pclln.r, ex.off!clo; mas cm tal caso deverá es. 
cre1•er llO processo os fundamc!l tos da sua CO:l

v!cção co:-1 trari~, pa.rn. que :~. reJa~ão, :l vista 
dellcs, decida se a -causa deve ou nilo ser su!J· 
mcttida a novo Jury. 

"~cm o réo, nem o nccusndo, ou promo. 
tor, terão direito de -solicitar este procedi
mento da parte do juiz de dlreito, o qual o 
nilo podera. ter, se immc-dlatamente que as 
í.lt!cisõ .. ):; dos juizes forem }idas ctn publico, 
dle não declarar que nppcl!ará, c:-:.ofrlcfo, ~ 

que serft uecl:trauo pelo escriYfto do processo. 
"Art. 87. As rclnr,ões, no caso do arti;;J 

antecedente, examinariio as razões ele wnvl~

r,;io declar:ulas pelo juiz, por se niio terem con. 
fo:·mado com a decisão ~o .Tury sobre o pomo 
principal da causa. se as acharem proccdC'.l
t~. ordenn.rilo que a can~_. seja submcttidct 
a li O\ t) .Tury, HU qual nrío poderão C1"~tra1" OS 

mesmos jurados que proferiram a primeira 
dccisJo. 

"Art.· 8S. So :t rel:lçilo mandar proceder 
a no;·o .Tury, c este profl'rir decisi"to, em con· 
formldadc do prlmelro, nii.o poder~ o juiz de 
direito usar dessa attribu!ç:io a respeito desta 
dccisü.o. 

"Art. SD. A ::.ppcllaçfto interposta. da 
scntc-n<;a condcmnatoria p,'roduz cffr.ito sus
~ensivo, excepto quando: 

1.• O appcllante estiver preso, c n. pena 
imposta. fôr de prisão simp!c>s, ou mesmo com 
trabalho, havendo c:1sa de correcção. com srtt
tema pcnltcuciario. 

"2.• Quando a penn fôr pccnn!nria; mas 
n('Stc C!ISO deverá sna lmportancin. ser reeo .. 
lhirla a deposito, c emquamo não fõr dcci
did:t a appc:ll~~ão, n::io poderít o r(,o soffrcr 
prisão, a pretexto de pagamento da multa. 

"Art. GO. A nppcll:tção Interposta da 
smt0nça de absolvlçfw nilo suspende n. exe
cução, ·excepto no caso do n.rt. 86, c .nos cri
mes ari:mçn.;-els. 

"Art. 91. Para. o julgnmento de :tppc! .. 
ln.r,il.o s6 9Ubir!l o pr.occsso original, quando 
nellc n!lo houl'er ma!s réos para serem inl· 
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gados, :lliús subirá o tru.;Iado, que dcrc sêr llcgitiaw, c bem a;;sial os que udx:L:·cm ele 
promovido c pag-o pelo ap]lCll~llLC. A falta cO:U.!>areccr sem cccusa legitima, e forem mui· 
ele pagamento reputará dcsistcncia. :.adas, não ficarão isentos de serem sortca. 

"Art. 92. Todo aqucllc que por qual· dos para a seguinte sessão. 
quer motivo der causa ao traslado, será res- Art. 101. Os conselho;; ile jurados consta· 
ponsarcl pela <lcspeza. Sendo réo preso, ou r:lo de quarenta e oito mr::mbros, c tantos ser.lo 
ausente, a Camara l\Iunicip:LI pag-ará ao cs- os scrlca<lcs, na fonna do art. 326 do Codigo 
crivüo metade, ficando a este livre o direito do Proccss:>; todavia poderá haver scssfLO uma 
rlc usar de cxccmivo pela outra metade, c a vez que compareça!!l trinta c sels membros. 
Camara pela que adiantou. 

":\os traslados requeridos pela justiça •l 

cscrivi'to sú tc:n direito [• metade, pa;;a pela 
Camarn.. 

"·Art. 102. Haverá em todos os termos .um 
(;Scrivfto priv<!tivo para o .Jury, e cxecu~ücs 

criminaes. 
"17 de Junho de 1830. - Eemanio Pereira 

C.>!'J'JTLO XHI ' 1/.e Vasconcellos." 

Dispositües gerae:s 

'"Art. DJ. Xn.s causas crimes, de qu0 ; 

trata esta lei, _não se <tdmittiriio cmb~rg~s al-~ 
~uns ú.s dccisocs c sl'ntcnç::ts de pr1mc1rn: o 
segunda instancia.. 

"Art. !H. O protesto por novo julga-
mento, pc::·n:it;ido pelo art. 30S do Codigo do 
:P!"ocesso C:·im!!la1, sóme:lte tem logrLr nos c:t
zos cn CJne fàr i:-nposta a. pena de- morte. on 
d8: galés perpetuas. 

·• .-" .. rt. [!,}, D:t indeYid:t inseripçfio, ou 
on1issãu na lista gcrn.l elos juradas. haverii 
rccur=o p::t~a o Governo na. Cürte e r,arn. os 
presidente:> nas provlnci:ls, os qa3.es, p:occ .. 
t.lc?nclo (t.s 'nt:ccs5ar!;:t::; i!::tformacõcs, resolverão 
como f(;r justo. 

·· Art. fiG. ·Este 1·ecurso será nprcson-~ 
t;~do 11~ sec~rc~n.ria do ;;oYcrno da proyincia, · 
ou !la sccrctn:ria cl'estado dos r..cgocios da ; 
justita, de:nr.ro de u:n mcz, contado do di:t dn. 
affix:::çJ.:J, p::ssada por um dos cscri\"ães do 
juiz municipal. 

"Art. 97. Os jurados que faltarem [ts 
sessões. ou que te!!do comparecido se r0-
tirarcm antes de ultimadas, serüo multados pe. 
los juizes de direito com a mul<a de dez u 
vinte mil r6is por c~da dia de sessfLo. 

'' Art. 58. Aos juizes de direito fica com. 
petlnc.lo o conhecimento das escus:1s dos ju. 
rrtdos, quer sejan1 produzidas n.ntes, quer de 
pois de rnultailos. 

Decide-se que se imprim:t, para de
pois ser rcmcttido t\ Commissfto de 
J-.~egisla~ilo. 

Pn.ss.n.Msc a. o:-c1cm do dia. 
Sii.o aiJprovados em primeira dís

cussfto, para passarem a segunàa, as 
:-esoluçücs do Senado deste anna; p:-i .. 
n1eira c scgm.1da, :::tpprm.·a.:!do as ten .. 
cas ccnccdidas n. D. Annn. Ceclli.a dn. 
Costa Pcrci:·a c ~.o Coronel Joiio Edu-· 
?.:-do Pí:!r2!ra. Cola~o AmG.dc.; tcrcc!r~ 

'~ rJU:trta, npprov:1ndo as pcnsücs con
r.edidas a D .. ~Iarb .Tos& de ::\Iendon. 
çn. B:1rrozo o ;~o so::dado Pedro da. 
S!l~·a. 

E' arl>rovada Em primeira dlscus
sü.o, para. p:l.S~mr a segunda, n rc.so .. 
Ju~üo c:~. outr:~. Camara que applica 
p~rJ. a cdific~c;f:.o dn. ·16rcj~ matr!z do 
Santa Anna tia c!da<lc do Ric de Ja. 
neiro ns O"lJrU5 da .casa. d.e.stinacla para 
cadci.a. no largo· fronteiro ft ·rua das 
Flores, e igu2..lm·c.n te -conct:clc a fre .. 
;;uezia de :-<. S. da Gloria. dl~ mesma 
ci'tbcle o terreno. ;:ubllco .no hrgo das 
Lru·a.ngeirn.s, que for nccrssario par3. 
cdi.fica.çilo da sua igreja. m::triz. 

Entra immedi:Ltamtmtc em .segunda 
discussão a sobreditu resoluçil.o, con
junctamcntc com o .par.eccr e emenda 
das Commissõe9 de Lcgislnç:lo 0 Fa
zenda. 

<; Art. 09. Fica rcvog:tdo o art. ~21 do O Sr.. :I·Ltr.Qt:EZ DE B.'U!llACl,:>.\: - "\. raziio 
codigo do processo. . que a ·Co!!unis.sio teYe para a scpara~r:.o da 

"Art. 100. Os jur:uJos que forem clisp~rr.ll,lateria cm du:!s resoluções foi que, contendo 
sutlos pelos juizes <le direito de comparece·! o pmjccto duas di;;pc.siçõcs. dlffcrcntcs, pode
rem c:u tctla ttma sessüo, ])'J!' terem motivo- rla o Regente, cm nome do Inlp8rador, querer 
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t1cssfio ele 17 de .Junho 

s~necion:n· nma c jü~o outra, ~, .pu!' ~L:l'L"-llt l'1.!w 

unidas em ·nm:1. só reso.lnç5.o ambas as uispo. 
sir:iJes, IJcgarí:l. :t ·sallC!;ÜO ao projecto cm ge
ral, o ou c p1cjud-ienria a uma cl:!s lHzvo~it:Vct:: 

e é ·por isso que se QlH:r evitar ,esse lncon
vcnionto por meio da. separaçfw. Devo o.bser. 
Y:J.r ;to Senado, por esta occ::si:w. que, dcpo::· 
da Commissfuo se ter cccur>aclo dest~ nr.goei0. 
achou na pasta •Um re~uerimento, ·ele seis p::
giuas de papel, do vigario da fre;uczia cJ.·, 
Sant'Anna, em que pcuc se far,a nm nrti;~·,, 

auditivo (t resoluçüo, pelo qual se declare an·:! 
cllc vigario J)cderft ter ingcreucia n;1qucih 
obr~1 e .no govcr11o da. -i.;rcjn; n. Commissfi J 

nlio ncllou suffici·cntes ::s razões CJUC alie.;.< 
par:J. ~uc so faça tal nddit.nmcnto, porque ~

irmandade é lll·Uito n1~L; J)!"opri:t p1r:t a rtí~~ 

ministraçiiu du olmt, e clella ficar n. seu car~J 
nfw se ~:egue que o Yign.ri:> .:~~:.o te11h:1. cntra.d:: 
fr~T!Ca .na igrej:t, 

Julg;anclo.sc d;sculida a :natcri:t, cL
ciC:e-sc que se divida a rcsoluc;:io o::: 
du3s; s(;lldo :tr>proYa-tlos O.:J :1rligo.:, 
conforme o reic·rido parecer, p:,ra Cl~· 

!t.rarem. ctn ·Lcrc:eira t1L::t.:us.::iio. 
-s~·LO a.pprov:ul:l.s c1n pr~nH.:~ra Ui~

cus:;~to, ufim d:: passn.r::::n ú s~gund:~. 
.as rcsoluçUcs do Sen~.clo cle:;jtc 3-nr..c: 
u1n~ nppro,·undo as pcnsüe:s conr:í~~ 

elidas, por decreto de 23 de Outubro 
de 183S, n. \'::!.rias prar:~s q!!0 prEs

taram bons serviços ft wnsa il~ 11::::;~:
lida.de na provinci:t da D::hi~; c o::. 
tra autorisnndo o Gove!'no a concede;· 
carta da naturalis:tGito no padre Jo:t. 
quim "\l1•cs eh Xobrc:;;:~.. 

.. SE.\ !!OH! 

".Q ·Scn~clo nos n:a~c1.1 cm solc:nnc dcpu
t~r;ão congratular a Vossa i\ln;cstadc Imperial 
JlCht abertura da Asseulbl~a. Geral, c .manires
~ar a Vossa .:IIagestatle Imperial os scntimen
tcs que o animam acerca do estado do Im
pe!·io. 

;.0 Senado se -felicita com ~oda :1. na~:Io 

pela ]JrospC'ra saudc de Vossa 2\Iagest~dc J.m
pc·rlal e snn.s augustas írmfts, e faz .a:·tlc!ltcs 
•,·c:.os ~w A1 1.issimo pela conUnun.çao i.le: tf!o 
i'clc;·ante lJcneficio. 

"0 'Sc!laào, scnhot·, reco.nhecc a impcrtan
c; .1. do consorcio de Sua Alteza Imperial, certo 
ele que do c:tsamerlto dos Principcs depende a 
perpetuidade ela dynastin, que é o penhor sa
g:·ado de nossas mais bem fundadas cspc:an
~as, e por isso scr:"t mui J>;-omplo cm cooperar 
opportunamentc para q:;c esse consorcio se rca
lisc de uma manc,ira ·digna. do tlll'ODO .() da. na-
çiio brazilcirn. 

''Grande .foi o praz~r do Senado. sn.bcnào 
que .nfio .?\a.vin. altcrar.ü.o t:!ll nossas relações 
âc ::unisaàe com a.s outrn..:; nações, a.s quaes 
nfto ccssnvan1 de d~:u·~nos as mai~ i:iiiU::il'aete· 
i'ir .. s ·de:rno.ns~r:H;õe.:; do n1uito que interessam 
péln consolidaçi'to da mo~archht c pela glori:1. 
c prosJ)critbile ·elo Imperio, esperando QUe ti'to 
;:r:liz•:s ciis!)osir,õrs muito concorram paro. a 
brrY0. ·c· .. ·acu~ç~tO do nosso icrritorio no Oya. 
pock. 

·• Com igital prazer ouYio tarr,bem o Se-
n~dn :-~ehal·em-•sí:~ rc:mnvitl'Js C3 moU\·as que 
p:tr0c:iam fazer suspeitar ela pcr~cil.a. intclli· 
gLnci~:. t~HÜ'C! o gabi-nete J!j1pr.r1nl c :1. santa 

S(.•, por se ·persuadir d0. CJW! neste negor.io se 
rt:rtlis~1:·~!ll a3 ·prom..;s:;üs t1~ Yoss3. lln?;estadr. 
T:nperi:J.l, r1un.ndo, nr, sessão p~ssndu. nos a.sse-
gurcu que os meios cmpngacJos par:t este fim 
:1:"to cJcsmc~êccriam a acquiesccncia dos cspl-
ritos mais escrupulosos, nem aventurari:lm a 

A's onze 11orns e meia. o Sr. Prc .. 
~idcntc convida a deputação cncal'
regada. de apresentar no Regente, m~·, 

nome do Tmpa:-ador, o voto de g'!'aça:·' 
cm resposta [, Falia do Throno, n eles .. 
ü!npcnhar a sua. mi.ssã.o; c, sahindr.: dignidade dn. corôa. 
o. deputaçftc, suspc·ndc-se a sessfto. "Doloroso, porém. foi ou\·i:· Que ni:Jdo. in-

A' meia hora ucpois do meio diu. f,:Jizmcnt., rontinuam a gnet·ra cil·il nn prc
\'·O!tan.uo o. dcputnçi\o, e continunnd·· 1·i:1cia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, a 
a s0.ssiio. o Sr. Alves Branco diz ·qU<·. drspeico cJ,~ t~ntos c liio grancim; s2.crificio5 
chegando ena ao paço dn. eiu:ulc, c· que a corpo legislativo tem feito ·pttra Iwbi
seado introduzida com a ce;·cmoni::! !ii:ar o Gorcrao a cstab:·leccr u ordem na
do lSGIO ft prcsr.nr.a do Regente, c::: ~ueJJa provinci~. 
nome do Imperador, recitara o s~- I "Sc:thor, é melanco.lica scm8lhante posi
gulnto discurso: I çftO; mas o Senado ainda confia cm que, me-
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1 dia.nt.·.! ·:J i.lilXilio Uo ::;upremo rc;ui~:..tior da.:~ · 
na~üe:>, um:L poliUca. ·mais lH!lU combinada. L 
convenientemente sustentadrt restaur:Lr(L cm 
br.cvc :L pn.z .c eoucoruia cnl.re os filhos ua 
n1csm1 r~t:nilia, para. o que ·muito concorrerú 
o csplrit.o ·de -orrlcm que o Senado arllt;Iltc-
mr:n i:e deseja vc·r firmado cm todo o Brazil. 
O Senado u::o d:.rv!dílrú mcsm::> (so se: mos
trar p;·0cisu) fa;::er cm .apoio dcsza. politicn. 
novo~ 1sacrific1os, p-enetrado, como está., de-

. que o primeiro c principal de seus devores ~ 
sustentar a mo.n:1rchin. con.:;Utucional. ~ por 
c1!:1 a uniiio de todos os l.lrazilciros. 

'·O Senado rc.conhccc a nccc-ssidndc de· 
fi~~ar-sc nuthe:nticamcntc: n.. in~r~lligencüt de 
alguns artigos. controver.sos do Acto Adtlicio· 
na!, que reformoa a con:;tituiçiio do lmpcric. 
occupar-sc.Jm com todo o es:ncro dessa i:1tcr· 
preta~ft·O, o c!nprcgartt todo o zelo c eff:encit. 
no .melhoramento do meio ci~culantc, !l:J. r::
...-:sfLo das leis pcn.acs c na Ol';::;"a.nisaçrw d.; un: 
n1eJilor systemn. ele ins~rucr.ão .public:J. sc;;ur..
do lhe é reco!!lmendado por Voss" :>Ia:cr.r.;tac · 
Impc·rial." 

Ao que o Rcgpnt~ !'i~sponde:t: 

A•Rcccbo com mui~o prazer a :nt;mL'cs~~~

G~o dos se:n~im::ntos do Senado, c, cont:1ndo 
co:~: ~ s:::t r.nopi:·rac;ão, ~mprc~arri tütlos os 
esfor~::::s :. b::::~ da cc;Lso!idaç:;w da o:·dcn1 
!1Ui.>liea. ·· 

E' rcc2billn. a. resposta .com e-special 
agrado. 

O Sr. P:i·cziàcntc dec~:1ra c-::;gotUul;·. 
r .. o.rdc~1 do din.. c dC:. parn. n. sc.:;sr~n 

sc~uinte tt·abaH1os de· com.n!!ssücs. 
Lc~f~nt~·sc n. scss:lo {L uma hora, d:t 

Dous uflidos do ~üini!5tro r.li! Guer
ra, dando 3S informaçÜéG que lhe fo
rr:.m pt•ditlr,s Qnl ofiicio.~ de 11 do cor
:-cntc sobre a prctencüa dos emprega
dos n:~. Secr~t:tri:.t do Conselho Supre
mo llfilitar, para serem igualados aos 
lln:; Sccrctnrlas de Estado em venci
mentos: ás Comm!~sücs de Jlarinha c 
Guerm, e de Fnzendn.. 

L;m requerimento do guarda da 
1porta do Paço elo Sc~;.ado. Manuel 
F.'rrcira Campos, pedindo augmen to 

de ordenado: fica sobre a. 'Mesa parn. 
ser tornado cm considcrnçf•o quando 
se discutirem ldcnticos requerimen
tos dos outros guardas. 

V'n.l a i:mprimh· o r;~~ulntc 

",\' ColllmissJ.o de :ITarinha. c Gn ~rra, foi rc
mct.: itlo o aYiso do :IIinist:ro Q Secretario de 
E;;tado dos ~cgocios tlo Imperio, de 11 de Ju
nho !10 corrente anno, cobrindo a cópia do de
creto de 3 do mesmo ruez e nnno, pelo qu::J o 
Regente, cm nome do Tmpc:rador, concedeo ao 
capitão de fragata. da Armada. ~::eional e Im
perial Rodrigo ThcodJra de- F!'~?itas, t:-m re
munernção de seus s~rvicos, n. tcnr.n. .de 120$000 
a.nnuacs. 

.. A Com:r.issiio examinando os documentos 
C]UC ::.companhn.r:tm o referido decreto, c não 
n.ch:1ndo n~dn. qne pos3n fazer duvida. ú appro
vaçüo ua m2rct! concedida, é de p~recer ~uc se 
n.ppro,·c. c offcrcc·J p~r:l este fim o s::gu!nto 

Expcclicntc. - Tnrli:1lhos de Com:itlissõcs. 

·• A Asscml.llb -Geral Lcgis!at:v::t r2soll·c: 

I 
'; Art. 1:•-Fica apprO\'llda a tença cor!cedf

cln. pelo gOl'CI'llO por decrete de 3 de iunlto d0 

1~39, de 120$000 annuacs, n Rodrigo Th~:Jdo

:·o de Freitas, c~pitfto de fr:tgat" da Ar:n:Hla 

R.:unido numero ;;nr:iciente de Sro. 
Sen:.tdores, abre-se a sc:ssão; c, lida. r:. 
acta da anterior. é approv:u.!a. 

O .Sr. 1." Sccrct«rlo dit conta do se .. 
guinto expediente: 

Na.cional c Jmp~rbl, cm ramun13ração u~ seus 
scrYiços. 

;, Art. 2."-Ficnm t·o·ognclns as disposições 
cm contrario. 

"Pa~o do Senado, 18 tlc junho de 1839.
Francism rlc Lima c Silva. - Jos<J Sat;:rnino 
etc. Costa Pacim. - J!cm]ucz ele Para.naouú." 
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O .sr. Pre5illent0 tletl:u·a rlltC a Or-
rle:n do Di:t silo trab:tlhos uc commis. 
sJes c (]Ue o StlW.do s~ nli .nisto oc-
cup:cr. 1'."-"A Commissii.o uc Cimslitukfco c Di-

A':; duus lwnts di p~:·a a Ordem ;:.Jomncia, á qual foi presc:llé o termo de de-

d3 Dia: seguncla di.scussfLO das r~so

Iur:ücs do Senado, r-obre pcnsiics c tr:n. 
t.;~s; terceira discussão d~t resoluç~~o 

sobre :1 Ucnu1.rcaGão dns terras <.13. ía.
brica de I;mnema, c rlo pro:iccto de Je: 
a.ug1ncnt.ando ·O nun1cro dos desc!ll
ilttr;;adores da relaçD.o metro]Jolítan:t; 
scgunUa u:scussüo t1:1. r::solucf~o qun 
autoris:L :t fn.brica u:t ma;triz de 
Sam'Anna do Rio Gmnde do Xortc 
para possuir o terreno que· lhe fôra 
dado cm 1785, e do projecto de lei-A 
-sobre estudos elementares. 

Le:va.ntn.-sc a sessão (ls duas llor.:ls. 

.:.:!ar~ç;ão do pa.Urc Benigno .Tosé de Carvall10 
~· Ct:nha, perante n. Gamara ~runic:i11:d da ci
Ladc da Dahia, clll s:I.tisf[!.t;i!.o -elo que lhe fol 
exigido no parecer incluso cm 6 de ::VIaio proxi. 
J;;o passado; a Commissilo entende que, visto 
:tcha~-sc preenchido o requisito que essencial
mente ordena o § 3." ua lei ue 23 de Outubro 
de 1832, art. 18, cstú o suppJicantc cm cir .. 
~cllllsl:ancias d2 ser autorisado o Governo para 
t:~ncder·lhc cart:t de naturltlisaçfw de cida
t~~1o hrmd!ciro. 

"l':tço tio Senado, 18 de Junho de 1830.
':'i.seonac rl~ S. Dcopo/d.o. - Jfarq11r..~ rTe Para
narru:í. - Xicol•ru Perdra llc Crnn]ios rcr
rJUI'iro." 

2."-'' A Commiss:lo de r.'azenrla examinou 
o decreto <lo 8 do corrente, c d·acumcnt:os que o 
:compo.nham, p:;l'o qual foi concedido :l viuva 
r.io fallccido Senador Lncio Soare~1 Teixeira 
~Ic Gouvên. :t .pensão de 850$000; c, reconhecen
do nos scn·iços prestados pelo mesmo fn.lleci· 
do, no espaço ·de 2G annos, direito a to.! re

Lcilura de pan~c·u·cs. - ..:tppro·z:a.~·tfo fi,; v~rias 1nuncrnç;üo, ~ de p:"..rcccr que sejn. appro\'r!.dn a 
resoliu;Dt·s sob 1·r pensDes .: t.enr.:rw. _ A1J- ~:1crcê concedida, p~ra o que lhe offerecc a se-

- 1 , - ?·uintc provar.:ao tr.rl reso.uçao IJ1W mancla proce. · 
tJ.t.:r a nova (i-.:.'1t/111'C.fl(.~(io ll.c terrenos, para r.1~sor.rç.\o 
se h1corporar~m. r.í ja.?Jricrr tic ferro tlc Jpa. 

ncm11. - 7'crccira rliscussli? do projcc,:o 

ele lei elcvan!lo a S!'tc o numero !los dcscm
ba.marlo;·cs rla Ilclr!(:li.o ,~Jctropolit iann rlo 
Iml;~rio. - Sc(Jun!la. tlisr:nszrio ela rcsolu· 
çrio 1/IW au.toriza a fabrica. da. iorcja ma. 

triz ac Sani'A.nn.a ria. villa. rio Prinl:iJl.~ 

pa·ra. 110ssuir o terreno que lhe foi rla!lo 
rmü 17&õ. - Serru.n!ln r/.isn·u.sstlo llo proje
cto llc 16 -- :1. - cre~ntlo cursos ele cstu. 
llos clcm.cnlm·es .;~m tollo o ]?ll)Jerio. -
Xor.rca.çrJo tZe H ma c0111?JI issifo C[(/ l1oc. 

'·A Asscmb!Gn. Geral Lc·;:;isl:ttiva resolve: 
''Artigo unico.-Fica approvarln. :1. pens:Io 

:!" 850$000, concedida por decreto de S de Ju
nho de 1839 á D. l\Iar!a Rosaur:t Rodrigues 
dê Gonvêa, vim·:t do Sem:dor Lucia rSoarcs 
Teixeira de Gouvên .. 

'·Paço do Scnadu, 18 de Junho de 1·8~9.
T!ollamla Crwalcan/i. - J!arquc:: de Barba
r~cna. '' 

·~."-"A Commissão de Fazenda cx:tminou 
n dcci'l!to de 23 ele m:tio prox!mo passado, c 
~locumentos que lhe são relativos, pelo qual 

se concedeo a D. Antonia Bcnedicta de C:tS-
llm·:srrm:-;l'r.-\. DO su. nioco A:-IT0:\'10 FEr.rú . tro Faria, viuvn. llo n1arcchal de campo .Agos .. 

tinha Antonio de Farin., a pensão :mnual de 
neunldo numero sufficicnte de Srs. 100$000, como iiHlemnisação llos prejuisos que 

Senadores, a.brc-sc :t discussflo; e. li- soffrc pel:l. :tnrrullacão rio orflcio de cser!vfLO 
da a acta· da. anterior, ó approvadrr. dos orphfLos d:t Yila; d·o Rio Grande de que era 

São lidos os seguintr;s propricüt:'io; c, attcndendo á justiçn. dessa in-
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demuisaf}ào, recubindo c!n PC!~~o:t r_g:::! tcl~l " litarc~, _p:1ra se vcrHicar nu. pcs:::iotL tle su:L 
direito ·;t rcmuncraGiio de servlr;os feitos por mulher D. Marianna Laurenlina da Silva c 
seu marido, qnc nfw foram par outra form:J.. SouziL Gonlilllo, illa'l'rJucz:t de .Tacar(·pagu:í. 
remunerados, é -de parecer que seja approv:.~- •· Pa~o do Sc-n~.clo, 18 de .Ttmho de 1830. -
do o mencionado decreto, p:n::. o que propõe te .Jd;é S!tt1mli110 riu. C'J:llrt l'ei'<:iFu. - Francisco 
seguinte rla Lima c Silva. - ,1Jarqnc:: riu Pa·rrtiW!/llrÍ.-

!fOHanda. C~r'1Jalcrr11li. - :ll1.:~:8 Bralli.:O. - Jfar
quez ele lJarlH:ccna." 

"A .Asscmbléa Geral Lq:;islatiya resolve: ii." "As Com missões de Lcgisla~ão e Fa
" Artigo unico.-Fica npprovada a pcnsilo zenda forum enc:trregadas ele interpor o seu 

a.nnua.l ele 400$000, c:ncedirh por decreto de parecer sobre a l'csolução de ií de Setembro 
.23 de maio de 1s:;o a D. Antonio. Dcncdicb de 1337, vinda da outra Camara, e qnc tem 
de Castro Faria, como indcmnisação dos prc- por o'bkcto extinguir o vinculo do Jaguarfi 
juizos que soffrc pela a.!lnulla"'üo do officio de na provincia de :Minas Ger_aes. Entenderam as 
escrivão dos orphftos da villa do Rio Grandr\ Commissões que antes de interporem o seu 
n.a Provlncia de S. Pedro, que lhe houvera parecer deviam examinar: 1°, o decreto de 4 
sido dado cm rcmun.~ração de scrvir.os da SCLI de Junho, -e alvará de 23 de Xo>·embro de 
marido o m~reclw.l de campo Agostinho A::
touio de Faria. 

"Pa~o do Scn::!tlo, 18 de Junho de 183~.-
II olla11 tia Ca1.'a1ran ti. 
cena." 

Jfco·qw?.~ tl.l} na.rlJC!· 

·1.'-" As commissõ0s de F.azenrl:t, de :IIn
rlnhn. c =Guerra, e:xamina.r::tnl o requerimento 
c documentos annoxor, d:t :JI::t.l"f!H07::t de .Tac:-.rr.. 
]laguét, vim·:1 do D!·ip;adeira Francisco 1Iarb 
Gordilho :Vc!lo;;o de Brtrbnda, 3!arr,ucz do mes
.m-o titulo, cm que ped·~ lhe seja. !tpprovad~ r:. 

pensão annual de 300$000, que Jlcla rcsolur;ür· 
de consulta de 3 de fevereiro de 1825, e de
creto -de 10 do d.ito rr.ez c anno. foi concedida 
ao dito seu mnrido cm remuneração de servi· 
·cos .militares, pn.r.a. se vcrHica.r na .pcsso:t d~ 

sup,plicantc, como se vê da copia authentic;! 
-Que apresenta. 

';:Não encontrando .as mc;mas Commis
sões nada que faça duvida. a esta prctenr,.ão. 
identico. ·eGnl as -que tem o Senado -constan
temente -deferido, -offcrcee para ser discutida 
-e approvo.da ·a ,gegui.nte 

uA Assembléa ·Ger.n;l Lcgi-s-lati>':t resolve: 
"Artigo unico. PI-ca -approvada a. pcn:>fLo 

tmnual de 300$000 ~ue pela resoluçi~o -de con
su1ta do conselho de fazenda, de 3 de FeYc· 
Teiro :de 18.25, c decreto do mesmo m~z c ·annc. 
fai ·couecd,lda ao Brigadeiro Fr!Lllcisco Mark 
·Gordi\l!G Velloso de Barlmda, l\Iarquez de Ja
-earépag;uoí, em remunernc>LD -de serri~os mt .. 

"178i, que estabe1r.cern.!n vi!2C~.1"lo,fór:l1:t ele acl~ 

ministraç~.o c applicação de seus Tcnclimentos, 
::tssim como o alvo..rã. de 5 ·de .Xovcmbro ele 

. 1S10, que fez n.lgumn.s ulr.craçõcs nas ante
riores dis:posiçües de 1787; ~" . .a proposta da 
Assembléa prom·inci:J.l de :I;Iinas Ger;es para 
a -ext.incçéto do vinculo, venda das propricda
d~s, cmprr:-;o Uo seu producto cm fu:-tdos pu~ 

blicos, e n.pplicnção do juro p:cra uma parte 
das dispos!r,õcs do instituidor; 8", a resoluçéto 
da outra C:unnra nlterundo v::trios arti:;os da 
proposta provincial~ c depois de maduro cxn.
m~ entenderam mais as Commissõcs, que a 
rcsoluçíio exigia algumas emendas pelas r.a
zl)cs que passa a cxpoT .a.o Senado. Para muls 
clareza farão a analysc de cada artigo d:J. 
propost:J. mineira, comparando-o -cem o identi
co da resolução. 

O 1" urtigo da proposta, com o qual se con
formou n. rcsoluçéw. extingue o vinculo de 
.Tuguar{t, medida indisvcnsrrvel pa~.a evitar 
a ruin·a total -do >incu·lo, c preencher as dispo_ 
sições do instituidor, que sendo quasi todas 
em 'beneficio de estabeleci!ncntos de caridade. 
e dCvcndo consequentemente ser de muita uti
lidade aos habitantes da comarca de Sabarét, 
n-enhum bem -at6 .o prese-nte tem produzido. A 
cxpcriench do mais de GO annos -de :ulminis
traçfto, pela Junta -cstabelecitla pelo institni
dG.r, .tem .provado que apc~~r de ser o vinculo 
compost() ·Glc muit:ls fazendas, c bens -de avul
tado \•a.lor, scns ,rendimentos nunca. chegamm 
P!!l':t a conslrt!c·çiio do ho5pital de laz:rros, de 
·co!Jcr,ios ele meninos crphãGs, c esmolas ao 
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JJOspltal úo :Sah:ná. Bem pelo contrario, .::wha- rcvGl'le a ;actadc do !:tro cm .bC'ncfleio tla2 
~;e o i'inculo r,mpc·nhado cm -mais ele CJUO.renla i:Jstituiçõcs de caridade. p;·cfr,re dccididarocn-
<·nnto:J '.1•: réis. Fiel port:1nto Uc!llonstr3.dn. n. 
jn::tir,:~ e ;ailiclada do 1" arligo .. 

"Os :1r~igos ~~~, s~·, ·1", fi'' c Gu da. propostn. 
c:r,:ê:'JJJiJ:o~m o modo da venda das fazendas, 
o c-mpre.~~o das .fund.i~~. c sua :t!)plic:v;rt.a, de
lxd.\o c1:":s ~t~gufn~cs Uasc~: 

"1.' Ser turl~ w:J(lido ~m hasta publica, 
e: o ~C'U protlucto reco1ilido ~os ·cof:cs da t.hc
sou;·:>.ri.a pra.-;iadal, .pnra .ser empregado cm 

le a bas~ da vroposta miucira. 

"::.:t llcspeitar ~ clisposiçfLo do § 4u do al .. 
l':tr!L de G de l\ovcmbro ele ~SlO on beneficio 
tlJ3 herdeiros, comld2rau,Jo-cs como creuoreo 
t::~ p~.ri.e tlo r8ndimento que lhes !o! concc
cli~]:-'.., e n<lo t..~!n recebido. A rc::iOlnçãC' manda 
pa;;ar nnicarn~nte ::os credores de titulo l>ne
:·cso, dandG HCS !tcrt]CirO!:l dois (}UÍnta;.J d::l li
(~lJidO r:~st~nte do vinculo. As Co:nmisslics. 

:!.P0~1<.:rJ cl~:. clirilla publica. sH!! cn tr~.r na justica, ou 1nju::tír.~~ ·~o citn.do 
··A rcsCllnc~u a.Itern. esta. base, autorisando ~ 1~ :~~-:~t d~ 1810, cnlctHle!n rjuc sua disposit:;fLo 

a,r, .:-~.!i::. ~,-jpníei11:ti p:::·:! pag:tr aos creclor!:s, e dcvt~ ss:· respeitada, ha,·cnt.lo C·man~d~~ ri:.! au
fétzcr p:ni!lla rio Ttstc. :~!ancln. t~m!Jem en- to:·.1ch:d~ }!~~~·:t!!t!:l. e nilo eoncelw C1Uill foi o 
r.rc~~:1r no cnli:1:!.rio, ou jurisdicçfio ccdcsins- JiJctil~o l101'qua u. rcsol~cii.o mRnl!n. (ja.r dois 
tica os t~·mplcs erectos r..::ts f::;:::::nclr~.:;, c nlfai:.1s I fll.!ir..-tos :tos he:rdPiros .. r1uan:lo o insdtt:iclor 
~uc r:m~:n eom11r:>.dns {t cust~. d" rendimentos ~ó lhes llc!xou um quinto. 
d.) Yi:!C~i!Q l:~·.3dc a sua in3tituiçfto. 

/:..s Co!r::nissJc·s pr.:-!~ercn1 a. bn.se ela pro
j~:·st2, j:o:·qt:e suv_;:)oSt-0 n. arrcmataçü.o s('ja 
f:;;~~1. (~!1 rn·e.sença L.o jui;~ territorial por le
g:"i.:icl:-!.<1.:0 do ~cto, c !KtSS:t!' o titulo devido ao 
arrc1na.tnntc, 11arr.r.~ m:'!'!.0.3 ~ujr.:ito r .. :-!.ll:!so:, 
recolher-sr o jn·otlueto ~i thcsot:rn.ria j)rovin· 

u;~!~P~:l(~~'l r.:.:"' apalicc.;, do r_:u~ (Id:~ar- ~ arbi-
1 : .. :.1 ~l::. j'i.!~~ :nunic:iJ)~tl c p:!.g:" .. :!1cnto dos crr:
t1nN~::; 1'\ r~~rt.ilha (lo rcs::~ntc. Tam1.1em entcn
r!r.-r~!!! ~s C::mn~.1s~lJrs que os tC'tilplos e al
f:~i:Ll, ú:·iLa n. compeu·ntc cstimn~ão scganda 

:t lei de 22 de l1'evcrciro de 177D, dcven1 ser 
inrliridos no Ya-Ior d:1 f:1zenJa :>. onr!e cs:i
verctn e:rectosJ por(]uc a::;sim conrldlrf~o ·m:1is 
Hcit.~1r:tcs. pcln. cO!:~;:wdic!:tdc parn. a cclf~br~

r::1n elos -oi'f!tios dh·incs_. quando e-ntregues :!.O 
ordii!ario scrno de gra:·:de obst~culo :tas .lici-

.. /._ rt~::clu(;:lo fixou o pra.::.;o de dois m~zcs 
c·n ~!·~ ~t arr(:m::.t.ílr:ilo d0 C3.Ua unw .. dus fazcn
d::.s. taln~z p~:r~~ cvit~i.-r n. t'r:!.:Hlê i:- CO:lluio .:~:-:.s 

~!~·l·cma!..:1.ç_~.Jes, c p_a.rr\ f:tciii~a!' :~ ccnc:;:·i0nd~ 

c:c lidi:~nt:c3, ~ue porlei·i':.o lan~ar nas t~rceiras, 
qn~~rt:.::-5 e mais ir~.zc:tdu.~:. tendo per,litlo .::t. .pri
!:!c~ir·[!. ou ~rg-J~lHl:t; !~1:::; :r.:.:; ('~r~'ll::-~;~~c~~ C!!-

t:::[:i pr::~ric:as. (1::e pNlt~m proclnzjr e:'feito con
l ra-:-:o. Distando ;'l..!gn!r~<l~ fa:~cn(1r!s vinte Ic
gn~:s c: ~~1nis de Sa.h1r:í, e zc:IH.lel a:ttnral que 
os i'1z.:nt1c!rcs ,·isinho~ ~::jam os compr~dorcs, 
~:fto quererão repetir sr..;unàa c terceira vez 
1.~0 longa Yiagcm, f]nanclo n:lo consigam a. :tr

remaw.r,ão nn. primeira. Lc:11br::t~!!. -p~rtanto, n.s 
Conu11issõcs, co:110 meio coacili~torio desta.s 
t:ifficuldndcs, que o ·prazo de dois mezes seja 
contado do dia em que se fixar o edital de 
praça na \·illa, c lugar Un. fazc:nda, c1o <li::t:<l:1 

l:lnl.~·s, f:!UC 1~:io clescjarii.o c~Lrn.nhcs ü!.o ··,;!~ :nrcn1atn.çào da primeira rlns fa:enUas, c o 
sin.h~;s ele ca~m, visto que os temp!os ~fw vi- do oito dias seguintes entre a arrcma.taçf'LO 
Hln:1r~. rl:! c~s:1 do proprictario. de uma outra fazenda, porquanto desta .forma 

"!!.c S!.!rcnl os c~~~don$ pngos peiít metade 
(~O l·e!!~!imf:n~o das !lpoliccs, o que tambc·~,n 

a~ter\)U a rcsolurã.o. As ·Commis.sécs. 1·e?ic
i'..~inc!o que os credores prcscntc-mcn te só têm 

concorrr:rflo todos os licitnntcs, c quando n<:o 
obtenham uma fnzend:t podcrfi.o esperar oito 
!lias pn~a obter outra. Al~,m c!isao nfio hanJ·fl 
tão grande· rlcmora na co-nclusão .da arrcma-

c!irPi!..o a ~ercm pagos P,(llos rrn!li!!lE·ntos do tação de ·~antas fnzr:nrl:t!-i, Clllc estão C'ln coro
\·!ucGlo. e: estes a!::d~ sujeitos fis dcspczn.s p1eto abandono. '!\cm. :L propos~.:.t m!ncira, nem 
do n;stdo da fazcnd::, reflectindo que a me- :J. rc·solu~,fto comemplaram o legado deixado 
t.lrl<: de, ju:o, que ao futuro se destin:1 aos pelo lnsU!.uido;- a bcncfic:lo do -recolhimento 
<·:·.odol'õ:l, G maior quo o rendime11to liquido elo Rr:;o, !JaS Yisinhas de Lisboa. c cntende~:l 
annt~~tl, e reflectindo fin-almci:T.c, rruc !"ler c~ta. as CommissÕ(lo.s que be-m f!zera.m, tan~:J porque 
dl~posi(·fio no ·fim de ce-rto pcriodo ele :mnos, 1 sendo um legado pio nito cumprido, c]c·.·c ter 
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nppl1caçü . .o, ·s~~garHlo a .lei, ]Jrtr.a o hospi:3.l do i .. Art. 3:~-supp:·imJdo~ c subs::Ituiclo pc. 
p~ .. i:!, cmno por.quc no le~;l~l::!d.or cornpete o i :c, ::.wguinte: 
poder de al";emr a.s dis:posir:õcs ·do ~-Jnculo,: "A :necade do ju:·o nnilual u:Js apolices 
por expressa detcrmin~(;ão do alvm·ú de 2~ ! 3~.rá n.ppl'ic~d·c. parn. pagamento das divlàn.~ 
de 1\ov.emb:o de 1<8"7, que l•!Jprorou a insti. : ê0!ll que presentemente se ach:t oncmao o vin. 
•uição do mesmo Yillculo. E' cm virtude d0sta ' c:nlo, até cornp!otn. s:ltis:'açfto dos credores. 
autoridade que a rcsoJ.ur,ilo :üo cuida d.a crec.; ··A outr:J. metade seri• dividida cm clnco 
ção de scminc.rio de :na-.Jnos, que ta:.nb•::'l:.l !! p:.:·tes, ·das rru~~es, umn pcrtc:tccr~l aos llc..rdêi
J'oi conte:·rnpla.do nas dis:rto-siç5cs do instituiàor. : :-os t!u instituidor outra para u. funtlação de 
!\:lo ·:podendo c!leg:J.r o rendimanto do vínculo: um hcspiwl de hznros na vilh de Sn.bar:t, ou
pal"l1 tudo ·qu:r:-.to o instituidor dispoz, com : trn. pa:-a cducar;ii.o de certo numero de mcnl
ro.zlo cl:Jrse a prcf'ereneia aos que silo ·de :1as pobres no Tccolhimcnto ela ').íacr..ub:ls, e as 
maior urg~nciD., como sii.o a crecç•io de um duas ultimas para mn.m:cnça do llospital jú. 
Jwspftal cl·e !~aros, stlstcnt~ c curativo dss existente nu. yflla do Sabaril . 
. doentes, soccorro aG hospital de ·C::tri·:J.ade ·e:n. ";,rt. ·1."-SUJIJll"imido, c cm seu lugar o 
Sab::tr(t, c sustento .de meninas ·orphií.:~s e::u · ~cguintc: 
Macaubas. As providencias sobre ca·da u:m eles.: "P~:;-as todas as dividas scr{t pcrmittiuo 
te.s estabelecimentos são da ccmT,letencia ·da· :cos herdeiros ao instituit1~r receberem as ~JIO· 
::tssembléa proYincial de :\Iinas. i!ccs na quinta p~ric que lhes c~mpctc, tlc 

·• A \"Í5Ül da~ razões cxpenclídas, o:fc!':::·. r;uja propriedade podr.r::.o linemcntc cli;;põr, 
cen1 as Cmumíssõcs, mui rcspeitos.atnente:, as: •:-! cs quatro quintos rGstantc;:; unidos ft parte 
emendas seguintes: 

"Ari. 1." Tal qual estü na rceolucrlO. 
' A:rt. !:." Substim:uo pelo ;;cguijjw.: Os ' 

bens tiO Yi.:J.culo ou sej<em I:lo.-els, de r::.íz, cu. 
SêDlOVC!liGs, e ainda direitos, c acções, depois i 

• I 
de avaliados compctcntcmcntc, scr:w .a:-re- i 

matadas a quem maior preço o.~ferecer á \"is- : 
""' . ,, I ta, ou no triduo; e os tem!)lc;:; c (..;...l!.aHts, ue .. ( 

poiB de -estimados, serão c:.ltrcgur:s no .arre .. : 
ma !.ante da respectiva útz~ndn., o qu::.l pu- 1 

• - , t I gará o valor de cstuua~.,~o. canJunctamcn e: 
cem o preço de crrcrnataç:r~o. 

li 1.11 :\:1o s~ procctlerCt .na [liTemataçilo de~ 
uma fazcnd:!, senfco depois do termo d,, GO. 
d;as """"Ü'te ao dia em que se fixar o edital· 
c1~ .. ~r;~~ ... n~1. \·!1!u., e na p~ragem ou districto ~ 
do juizo do paz respecti\"O :to Jugu.r em que 
cstiYcr situado cada uma fazenda. 

§ 2.0 Arremn.tada. .uwn. fazcud.:t .sõ poderá 
nrrcma.tarwsc outra. clc!)ols de oito dias se-· 
guintcs, .c assim se proccdêr(t nas mais arre· 
mataçücs que se hauvcr .de f::!.Zer. 

"§ 3.'-0 produc!O d:t .arrE·mat:tr,::.o, c cs· 
tin:n.~ilo elos bens do vi.ncu1o, scr[t rcP..le:tthlo ú 

The~our:tria. Provil1ci::l, qt:c o r~cébc.r[! c o 
en.ul!·~ga.rú C!!-:. ~polJce!; .ela div~l1n. pub:ica ~;e

ra!, ou provinci3l, col>ranclo todos os s.cis :nc
.zes o Ju1·o -d~"..s rJesrr .. n.s cpolicc3 p~·::t. ~:ui:j

Ja~c.r os fino tlo i-::stítuidor, pcl:~ G:tnõira de· 
s!gua.tl~ no artigo se.guintc. 

A·- 3 

que cstavn. app!icn.d:l. aos dais hcspit~es, (• ao 
:·ccolhimento de ~Iacanbas icrfto igual t1cs. 
t~:-10. 

" .. \.rt. :"i.n-o Dle.:Jmo Un. reso!uc:io. 
"Art. ô."-Itlcm. 
"Paço do Senailo, ·em 18 de .Tunilo de 18~~. 

-cac~ano 3/aria Lopes G:tma.-.. l.u!r:tdo Jlon
:c·!ro. - Pa.tricio .Jos1J cl~ .·l./m,fr!a c Si!Pa. -
.~fr:.rqu..c.:: ele Barbact.'n.a. - Flo!lcrnda Caz;a7r.cn~ 

~i." 

G."-" As com"nissces de Commc:·cio e Pa. 
zcntln examinara:n a rc~;olução \·intla dJ . ..::a. 
:nnra dos Deputados, que autorisa o Gowmn 
:t conceder o exclusivo dos Correioõ urbanos 
1 Paulo Fernandes Vb.nna. Nfw ~e oHc-r~c~ 

.:ltn·icla dlgumn Cts ·commissúes sobre a n.duif~~fLo 
f.~~t referida T"CzoJuçfta; nfto pc.tle!!l, po!'ém, an 
nuir á concessilo de loterias requeridas pêl'; 
cl11Jll"~s:.trio com o fundamento de nilo poiler 
montar, C! ·11.llmcntnr o cstabclcd:llc:Jto se·;,• 
:l.qttellc au::ilio. As commissões nfto iv:n os .da. 
~.1os necf~ssn:·io.s para cn.lculn.T a ret'lcl:t crc::u1n. 
:leio r<spectíY·O regulamento c c.ompn.ral.a co:n 
a dcspcz:t corrcsponde:nte; m:::.s, á primeira 
vist::t, parece que se as necessidades pnb1ic:.ts 
:·Gcla:mam este cstabclcci!l!entD a r;;ndu. th1".:l 
:Ic: sob.;a, para sustcntn.I..o, nc~1 lhes D~e~e rr..H.~ 

·:.c C.Qv~ 1nnça~· n111o ele lcteria.s para f;1vorccer 
üics -.:-st:!!Jclecil:l.tC:!ltos. Sii.o, port~ .. nto, U3 cnn1 .. 

mis::õcs ele p.::~J·ccer (]ilQ o p:-ojQcta Ue resolu .. 
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ção entre em discussão tal qual veio da Ga
mara dos Deputados. 

"Paço do Senado, 18 de junho de 183U
Nicoláo Pereira de Oa?ltpos Verguciro. - ~1Iar

qzwz de Mrtricâ. - Ooncle de Valença. - J1far
quez de Barbaoena." 

7.• - "A Commissão de Coml!lerclo exa
minou a representação de uma commissiio no
meada pelo governo do Ceará para Jovnr a d
fe!to a sociedade de colonisnção, agr!cultur:c 
e cr!açfLo de gado, na fórma da !e! provincial 
d~ G de Outubro de 1836, a qual commis~ão 

pede para os fins de que está incumbida a con
cessão de terrenos publicas. 

"A Commissfw de Commercio considera 
muito attendivel a pretenção, e que para po
der ser levada a effeito uma emprcza tão im
portante pn.ra augmento dn população e agri
cultura, deve ser franqueada á sociedade um~ 
porção da terras devolutn.s, cuja distribuição 
está actualmente suspensa dependente de un: 
projecto que pende, ha tempo, na ·Camara do: 
Deputados; portanto propõe a seguinte 

"A Assembléa Geral Legislatint resolve: 
"Artigo unico. F!cn. autorisado o Presi

dente da Provincia do Ceará a conceder á s3-
ciedade de colonisação, agricultura e criaçüo 
de gado até dez leguas quadradas de tcrr:ls 
devolutas na dita Provincia, por cartas de ses
m:uias passadas na conformidade das leis. 

;;Ficam revogadas as leis em contrario. 
''Paço do Senado, 18 d.: Junho de 1839.

:il'icoláo Pereira de Cam.pos Vergueii'O.-J!a;·
qu~z àe Jfaricá. - CoiHle de Valença .. " 

8." "A Com missão de Commercio e Indu:
trla examinou o requerimento de João B::t
pt!stn. Butai, que allega ter ensinado a f:tzcr 
nesta cidade, em 181n, os alambiques de Ba;;Iic
ne, chamados de distil!n.çiio continua; c qu·.' 
ultimamente descobrim nellc um aperfeiçoa
mento, que tornn. melhor a aguardente a1:. 
gmentando-a. dez por cento. 

"G:mmtindo a constituição art. 179 * 1 G 
uo inventor o privilegio ·exclusivo temporario 
da descoberta, ou uma remuneração, escolhe o 
suppl!cante a segunda vantagem ta..'l:ando.a c;;: 
sessenta contos pa·ra vulg.nr!sar a sun. desco
·berta. A commissilo entende que este artlp 

eonstltucion:Ll já teve o seu pleno desenvolvi
mento na lei de 28 de agosto de 1830, na con
formidade da qual póde o suppllcante reque
rer seu direito ao governo. 

"A ·Comm!ssão reconhece a sabedoria, com 
que a citada lei preferia o privilegio tempera
rio á remuneração pondo assim o governo ao 
abrigo dos enganos que lhe podiam ser feitos, 
levn.ndo-o a remunerar inventos de utilidade 
fantastica habilmente inculcada; por isso que 
não se dá ao trabalho de procurar obter os 
dados necessarios para apreciar a descoberta 
Indicada pelo supplicante na certeza de que, 
sendo tão util como ella inculca, póde o mes
mo obter mais lucrativa recompensa por melo 
dú exclusivo, a que tem direito. 

';E', portanto,1 a commi•ssão de parecer 
que se indefira o requerimento. 

"Paço do Senado, 13 de maio de 1839.-
Nicolrío Pereira c/.rJ Campos "Vcrgzwi1·o. - J!ar
quez de Maricâ. - Co11de de Valença." 

9.' "A Commissilo de Commercio exami
nou o projecto de resoluçfLO vindo da Camar.• 
dos Deputados para conceder o privilegio ex
clusivo de importar abelhas no municipio da 
côrte e na Província do Rio de Janeiro no de
curso ele dez annos. A Commissão entende 
que o empresario nfw pódc, no !imiiado praso 
ele dez annos, temer a concurrencia de outros 
E"Speculadores, que nem tantos ha de hanr, 
que abasteçam o mcrc::o.do de cêra e mel; a 
ainda quando isso fosse para recear, entcndn 
i::;ualmcnte que um tnl monopolio é contra.rit> 
á Constituição, :J.rt. 17n * 2·1. nilo se compre. 
hendendo nn excepção do ~ 26 estn.belecida cm 
favor dos im·entores. E', portanto, de p[reccr 
que não se adopte o projecto. 

;• Paço do 3enado, 15 de junho de 18~9.
~·icoltlo Pereira. de Ol!lll1JOS Vcmueiro. - J!m·· 

qncz de J!aric•í. ·- Comle ele Valença." 

10' "A Comm!ssfLo de Commercio vi o a re
presentação da camara ~!unicip:tl dn. cida:IP 
de Ang·ra, cm oppos!çfLo ao privilegio exclusiyo 
de nave::;:tr,Õlo de vapor pretendido por Rober
to Costn.; e como não exista na commissão. 
nem na cilsn. a pretençho impugnada, é a :JIP3-

ma commissiio de parecer que a representa. 
ção se guade na Secrctn.r!n.. 

"Par.o do Senado, 18 de Junho li" 1839.
Nicoláo Pi•rdra de Campos 'Vcrgueiro. - J{ar
qucz dt· Jfarit·ti. - Conde de l"alença." 
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11" "A Com missão de Commercio exami
nou a representação da Assembléa Legi~lativa 
Provincial de i>Iinas G~raes, em que esta pon· 
dera a conveniencla de promover a navegação 
por vapor no Rio de S. Francisco, por melo 
de uma companhia, o que entende poder oh
ter-se, autorísando o governo a. ampJ1,•r os 
priv1Ieglos concedidos pelo decreto de 8 de 
outubro de 1833. 

,; A Commlsaão concorda nn. grand~ utlli· 
dade que resultaria de uma tal empt·eza. e na 
concurrencia de animal-a com favores; mns 
não estií ao facto de poder definir e;ses favo. 
res, nem a Assembléa Legislativa Provincial 
lhe offerece dados para regular-se. 

';0 decreto citado promette O cXClUSÍ\'0 

por dez annos, o que não tem sido i~:cetltlvo 
sufficiente para se projectar a empreza, po. 
rêm os emprehendedores em geral niit: igno
ram o liberal acolhimento com que a Assem· 
bléa Geral Legislativa reéeb~ proposlçõe·; ten
dentes a mel!Jorar nossa agricultura, indus
tria e commercio; por isso 6 a commissão de 
parecer que se espere pelas propostas do!i em
prehendedorcs, que, sendo razoadas, nií~ dul'i· 
da a commissão affirmar que encontrarão ':> 

assenso da Assem bléa Gernl Legislat! :c 
"Paço do Senado, 17 de junho de 1893.

Nicoláo Pereira. llc Campos Vcmueiro --Jfar. 
quez rle Maricá. - Cond.~ llc Valença " 

12 ,; A commissão de Commercio examinou 
a representaçfto de varias moradores da Pro· 
vincia do Cearií, sobre o projecto de uma com· 
panhla para o melhoramento do porto da Ca· 
pita! da mesma Pro\'lnc!a, sobre o que não p6-
de a commissão interpor o seu parecer sem 
conhecimento dos factos, pelo que requer se 
pe~am ao governo informações círcumstancia

dns a respeito. 
•; Paço do ,senado, 15 de junho ele 1839.-

Nicoltío Pereira. rlc Ca.m.pos 1'crguciro.-Mar. 
quez ele Maric!Í. - Conde ele ·va.lcnça." 

Ficam sobre a mesa os pareceres 1 
G, 8, 9, 10 e 11; vão a imprimir os 2, 
3, .j, 5 c 7; e é approvndo o 12 afim 
de se peilirem lnform.açõcs ao governo. 

Passa-se á Ordem do Din. 
S5o npprovadas em segunda discus

são, para passarem á terceira, as duas 
resolu~õcs do Senado, uma approvan. 
do a ;ensiio de 900$000, conc•cdiu~. n 

D. :IIarla Ignez de .Souza Barroso; e 
outra, a pensão concedida M Viscon
de da Praia Grande. 

São appromdas em terceira dlscus· 
são, afim deserem remett!das á sanc
ção impeT!al, as seguintes resoluções 
da Cumara dos Deputados: 1', ap. 
pro1·ando a pensão de 300$000, conce
dida a D. :'<Iarianna Em i! ia de AI· 
mel da Guatemozim; 2•, corrigindo um 
engano do decreto n. 51 de 25 de Se
tembro de 1838, que concedao a pen. 
são de 600$000 ·iís filhas do coronel 
Luiz )faria Cabral de Freire; 3', 
mandando proceder a nova demarca· 
r,ão de terrenos para se encorporarem 
{I fabrica de ferro de S. João de Ipa. 
nema; e o projecto de lei. elevando a 
sete o numero dos desembargadores 
da relação metropolitana do Imperio. 

Entra em segunda discussão a re. 
solução do Senado, que autorisa a fa
brica da igreja matriz de Santa An· 
na da viiJa do Príncipe, Província do 
Rlo Grande do Norte, para possuir o 
terreno que lhe fôra doado em 1785, 
principiando-se pela discussão do ar. 

t!go 1'. 

O .sr.. OLivEmA: - Já, por occasião da pri
meira discussão desta TCsoluçfto, me <Jppuz a 
que ella passasse á segunda, por nfto encon· 
trar motivos que me convencessem da utilida
de de se mobilisarem bens de raiz em favor 
da fabrica de uma igreja; e hoie com tanta 
mais razão continuo a insistir na mesma opi
nião, vendo que se acaba de apresentar ttm 
parecer que tem por fim abolir um morgado 
instltuido no vi:lculo de Jaguar{!. 

Ninguem ignora que os morgados são mui
r:o nocivos á sociedade, não só a uma socieda· 
ie como a nossa, que está muito onerada de 
dividas, mas a toda e qualquer sociedade on
·Ie se acham estabelecidos impostos sobre as 
'ransacções dos dominios de bens; c os bens 
·1ue siw retirados da circu!açiw, como quer a 
,:csoluçfto, não pagam siza, nem os demais im
DOstos que são relativos a essas operações. 

Demais, noto que ha inconsequenc!a da 
parte do corpo !eg!sl::ttivo em .fazer ta1 con
cessfLo para a fabrica de uma Igreja, pois o 
que se pretende não é para ,a eui!icaçf!O uc 
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uma freguezia, mas sim para a fabrica. Se a 
disposiçf:.o [o~se relativa ii posse elo terreno 
que lhe .foi dorHlo, a isso ai:ld.a cu annuirü:; 
porém, o projecto nfw püra ah!, vai mais longe, 
pede a faculd.a~c de se mobilisar até :1 quan
tia de oit~ coutos de réis. Ora, se fizermos 
cst.a graca Ctquclb f::brica, para proccdcn:1c:o 
con1 igu .. '1.lcb.(LC c justiÇí!. dcvcn1os conceder o 
mcsnw {Ls fab:-!c~s l!e to:.ln3 as frcguczias d::> 
Impcri~, porque Locl::ts eli:J.s têm a mes:na pr2-
cisfto; a pensão que o estudo dá para n.s fa .. 
bricas talnz no principio de sua concessão 
fosse surri'cientc, porém, hoje não chega para 
que se preencham os fins de sua applicaçfw. 

Fundado nesta razão e no principio de 
jgun.l"<.ladc c justiça, manào ú :\!csn. a seguinte 

.;"~ po.ssar o morg-1:do para a fabrica de 
Sant::t Anna do Rio Grande do ~arte, requeiro 
que se faça extensiva :1. resolução a todas as 
ifab:-:c::.s de todas as !'reguezias do Impe:-io.
(Ji,',~· e i m. " 

E' apoiada. 
O S:t. S.\1't:Rxr:-:o: - O· nobre Senador no 

seu p:·incipio, continúa n. impu;jnnr a rc::;olu
cã:> !1Cstn. seg'Unti:1 discussão, pelas mesm:-ts 
razões porque o fez na primeira: cu, ig-ual
mente firme nos meus principias, tendo sus
tentado a resolução na primeira cliscussiio, 
continuo ::. snstcntal-:J: :w. segunda. O nobre 
Sen::cdo:· accrcscentou aos :u-gu':!!eiLtos,. que jú. 

prod1:zio sobre este nssumpto, o que infere elo 
fact~ d~ haver sido apresentado hoje um pa
recer· de Commissilo: relativo ao .-inculo de 
Ja;;uar:1, eiLtretanto que por uma outra reso
k~l:.o se rai conceder um morgaà:o. Bu: nii.o 
sei bem o que se quer entender por morg-ado, 
por isso nfLO entrarei ness.a questfLo; mas creio 
que a pabvra - morgado - nfto é app!ica. 
vel a este· caso. 

0: S!:. Or.n·ErnA: - Pois seja capella. 
O ·Sr.. S.wm::nso.: - Nem acho. contra

Meçiio· a!gum::t. cm que passe esta resol.uçfto 
e a out1•a re!atiY:1 ao vincu1o de Jagun:ril, por
qwe entendo· que nada tem il~ commun1 uma 
-com a outra; se,, porém, tivessem alguma 
identidade, seria contr::tdictorio appro>~ar-se 

mnn. G· dcsa.pprovaT-se a outra. 
O· viueulo de Jagum:(L é insti-tuiçilo de qiH' 

se niio tem colhido íructo, porque os seus fins 

niio corresponderam ús intenções do doador 
ou illStituíd.or, c porque, longe de ser utll, 
Lo?lll síclu p:;·ejutlida!: não julgou, te da via, que 
devesse ser aboiido, c cntendeo-se que, empre. 
gando-sc o seu producto -em apoliccs, poderiam 
melhor obter-se os fins que o instituidor deste 
vinculo teve cm vista. E' pois, inteiramente 
diversa a ·materia de que se trata nesta re
solur,i:o, cujo fim G augmcntar a renda da 
fa:bricn, de uma igrcj~ .. Que rel'ar,ilo tem uma 
cousa com a outra? Onde estCt essa contra
dicçüo:? 

.o corpo leg-islativo niTo deve por certo 
:rppro~n.r umn. "Jnedidn. cm uma. scssrro, c na 
mesma sessão reprovar outra idencica~ mas 
approva o que julga util c rcp~ova o que julga 
inutil, no que certamente nf~o· é contradictorio. 

O nobre Senndcr, depois de te:· a:·gumen. 
tado contra a amortisaçfco (Tos bcn3 cm gcrn.l, 
1nnnda um:t cn1cnda. (L Jiesn. ~:!ra rttiC Si~ f~t<,;a 

esta mediu:!. extcnsiYa a to(l'as as pn.rochbs do 
Impcrio. Eu ni\o sei qual seja a sua ii.tc:Jçilo. 
Esta mcà'ida vai tlc cneGntro aos seus prin
cipias c scntimcnlos. E como r:-lzt·r cxtcnsi~pn. 

ess clispos!(::i o? Quu1 t: o f!n! r1~~ ·: o nc!n·c 
Senador se propõe com ~ sua cme:nt1n.'! 

No artigo 11
' dn. resoluç:tO se determina. 

rrue a prirucir:1 doar;rw fc:it:J. (l fabrica !llrttrlz 
sej!l. valida,. nüo o!Js~:.lntc c:1rcccr das formali .. 
dadcs que a lei e):igc. A emenda conc~dc que 
as fabricas de tod~s as fregut'zias d~ Impcrio 
possam adquirir bens até a quantia de oito 
contos de r~is. O scguD.do anig~ da rcsoluç:io 
d-iz que a. !'nbricu. poder:1 possuir a.té a Quan
tia de oito contos de r& is ... 

O SJ~; :IIEr.r.o ~h·nos: - Esse ~rti:;o não 

.cstit em discussão. 
O .Srt S.\HL"'It:\IXO: - )!as n. emeudn. com

prchcnde n. clisposiçrw do a.rt. ~o. c -é não só 
por isso ~ue eu a julgo inadmissi\·cl, con10 
tambcm porque nas demais pa:rochi:ts d·O I:ll
pcrio· não h0UYe qu~n1 fizesse semelhantes 
doações. 

Senhores; é necessario ~t:C· se mantcn\1:!. 
aquella freguezia por mdo das esmolas dos 
fieis que constituem o seu patrimonio unico, 
c para· isso nilo ha outro meio seni!o augmcn
tar, ags~gurar o reuclimr:nto da sua. fabrica, 
provenie~rte dessas csmo!~..s elos fi.eis os quacs 
de ordin~.rio nfto as ililo q_u::mllo têm a certeza 
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de QU~ elJ.o..s !l[ta t~r:.1 a n.pplic:LÇ~J (1li0 c~Ic;; · 
querem. 

]:;' até :L quantia de oito contos de réis a 

dispensa IJUC se· pcd~, e o rendimento dessa 
quantia nlo é tio exti~.loTdlnario p::.ra que s·:· 
não conc~àa, n c:n o n:Ior c!os ben3 é tfto cxM 
ccssh·o que c~m isso ::t fa:l'nd:t publlca tenha 
prejui.zo. 

Emfi.m, Senhores. cu rdo vejo. inconve~ 

niente ue!:tn. dispens::'.. da lc!; c, sendo certo 
que a c\sse:nbléa Geral pôde f:tzer taes dis
pensas r1uando o julg~r con.ve:J.iC!n te ii c~tns::1. 

publi:::a., pn.rn. o· que cst{t n.utorisndn. pela c~n~ 
· stilui'::io, YOto pela rcsolur;fw. 

O Sr.. Rormu~r1::s DE 8..t:..!:·~·.H.Ho: X:lo 

nllii.o, aULori~audo uma ig1·cja a po. 

tlcr n.àquirir bens lle raiz at~ a quan~ 
t.ia de trinta contos de r~is. 

Eis o mr.clo (cantinú~ o nobre or:alor) 
por que as a.::BC!'!.1blé~s pro-rincb.cs vüo esten. 
denclo o .seu poder, e-rn cot!S~:: qu~ 11~10 s~to da 
sua comr,H~te!:cia, tendo· depois ~ Asscr.!bl~:·~ 

Geral ele ver-se· na ncces~üdn.U~ tle ::bolir· t\lcs 
leis; é i.;;õo o- rruc d:ci"Cmos procnTar evit::r; 
e se outrC~s· 1Go ele fazer o· Qi~~ s6 é de- noss:t 
competencia., meir1or é:· que nós o fn~nmos. 

Q; S!t. Bt:1TO Gr:Elm.\: - l\unc<t esperei IJUC 

estu. reso-!ueão soffressc tn.nta oppo:ri'~tvo·. c sim. 
que ella passasse con1 o m·esm-o accordo que 
têm pasndo outras dispensas de lapso de tempo 

àird n::.tin. n. respei:to da. emc:::J..c!~, porque elln. p~ra. iden-tic:1s doaç.õcs- Xão hn. igrej:t n.lgu. 
n:lo é applic~Y~:I; o de que ~e tra:a é de dis. ma I]Ue n:1o tenha o seu patrimorrio; w tenho 
pensar- !!) lapso· de tempo, p~rque :1 doa~lo I sirlo .iniz· commíssarío rle muitas r1ne se tem 

foi feic:t no :t!lno Ue 178;; . ..:'\. igre-ja esUi. l.lc I erzcto, e· é u!na das conc!iç:ões p2ra esse ~cto 
posse de terrenos, ninguern lhe contesta o di- a cxistenc:a ele patrimonio. ~..-a cspcclc a~ qu~ 
re:ito; o que· taJ\:t~z lH:jn 0 ni!I!.io esCTn}nr!o. s~ trata, foi dado um terreno que a.pen~:~.s cht
Qtrcrer-scJll, CO:!l!tuclo,. desmanchar hoje· e:::sa j;on pa.rn. a igreja c casa. do paroc.ho. sem que 
<loação? Creio que o Senado nfto tem c-ssrt in- dellc ~e· pa.gn.sse fúro: un1 dos fundadores, 
tenç::io. dono dJ terreno adj:!Ccnte {t igreja, r::orreo, e 

~\.ão quero c:ntrt!::-· de no,·o nn. discnssi'i.o um dos sem;. herdeiros, pelo 7.0lo do p:1.roC'110 
da lna.teri:l, porqu.e ... i"~ na primefra discussão, 
emi~ti n. :ninha. opi~E:.o; limitu.r-me-hei, por. 
t!lnto, n. n.prcs,::ntar n.1g·umr:s ob3crvaGc3es. Eu 
não sei que hajr~m lnstituiÇ'5es de igre-jas ou 
c!!.pcll~.s sem patri:uonio: nn. legislaç:fLo portu
guc.z~ l!:.via cssn. tlisposiçfto antes de nfto ha .. 
1-·cr bens de m~1o morta, e entretanto disp:m
sn.\"~-se na 1ci. ~;o Brazif as igrejas não têm 
esse patrimonio, c· té:ll s-ido .pratica dispe:n. 
sn.r-sc no l:lpso d!: tcn1po p~r!l gozn.ren1 ns 
igrcjQs de doações CJUe lhes têm sido iritc.s. 
Orn., a. igrej~ de Ql~C .se trata. ~.1ssu:: esse t~r .. 
reno desde lTs:i; parece-me, po!s, que se J:1e 
não pócle ncg~r o que j[t se conct:~~o a. outrn~. 

E' preciso que se attenda :1 r:uc muit~s 

r-ezes a .:'...sscn~b1éo. Geral, negando t~:nn. provi
dencia dcsms. rni dar azo a que se commcttam 
excessos (]C attribuír,ões, porque muitas nzes 
nm paroc~lO d0 nma frcg-uezin. que tenhn. mui .. 
tos con!1eciment.os. ou influencia em um~ As· 
s·r-mbléa Provincbl. f:lz com que uma dessas 
assemb!~~s. as quacs es!:üo hoje omnipoten. 
tcs, f:lr,a r:ma disposiçfto -dispensando cm uu\a 

que lhe fez v~.r .a. nccessfda(Ie de· soecoTrer 
:rquclla matriz, lhe dco mais um pedaço de 
terreno em frente da igreja, doar;iio esta feita 
hn. cincoenta c t:1ntos annos. Esse· ttrreno tc~nl

se conser\'::do aforado; porém pouco rende. c 
com esse pequeno renuiment~ e esmolas dos 
fieis é que se vfto fazendo algurn:ts dcspcz=ts 
de primeira necessidade; c como pôde ser 
que a todo o tempo haja a!gncm qu~ queira 
consid"erar esse terreno em commiss~. pJr isso 
julgo neccss::trio essa. dispensa, porque. nssin1 
como o mundo vai crcscend'o, tarnbem vai 
crescendo a pcrnrsidade. 

Hom·e alguem que me dissesse <Jtte nlo re. 
corresse [t Assembléa Geral, porque a Assem· 
b!éa pro\·incin.l podia dar esb dispensa; po
rém cu preferi an:tcs recorrer a uma fonte 
segura c legitima. Se· estou procurrmd·o o be
neficio desta igreja nii~ é p:lra pro,·cito meu. 
F.:n fni parocho desta ig-reja, c me collei nella; 
c, segundo a phrn.sc da cscriptura, sou o es
poso dessa cs·posa, e por isso hei de procurar 
pramonr tudo quanto rol' cm s~:u beneficio, 

lei g·cral; c :rqui esL{~ u:n exemplo. hei de para c!Ja concorrer da minha parte 

O nobre Se:tndor 10 uma rcsolu~rro qunnto cm mim couber. Talv~:z qnc o no-bre 
da Ass:>mbléa Pro\·inc!nl d~ ;,I::>.!·a. Senador, que tanto impugm~ a rcsolu~üo, \'issc 
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comprar alguma cousa com destino para essa sidade dessas doações não se segue de ma· 
igreja. Emfim, não posso advinhar o motivo ndra alguma a ele estabelecei-as cm bens de 
<la sua opposlção, opposlção que me admira, raiz, porque, desde que nós temos uma di· 
pGrque sempre reconheci no nobre Senador vida publica fundada, é mais utll que seja 
u:u gcnio ecclesiastlco c rel!g!oso. feita a doação em apol!ces da divida publlca. 

O fim por que se pede a autorisação at6 a A respeito do vinculo de Jaguará. que foi 
quantia de oito contos de réi·s, é porque talvez trazido á discussão direi que a materla não 
haja quem queira deixar li. fabrica mais alguma tem por fim a sua aboliç:io inteiramente; mu
cousa; porém quer-se ter a certeza de que dou-se sómente a natureza da instituição. Em 
e:ssa -doação não se desviará. do seu fim: eu Jogar de continuar o vinculo ·em bens de raiz, 
mesmo tenho v::mtade de doar uma casa q.ue estes são postos .cm hasta publica, e o seu 
a IIi 'ten·ho; mas Isto pouco é, c talnz que nem producto empregado cm apolices, e assim so 
em duzentos annos se completasse a quantia. pr~enche do mesmo modo o fim do Instituidor 
Deseja\'a pois que aquella freguezla pudesse do vinculo. 
contar com um patr!monio seguro, porque, se- Depois de ter mostrado que com tantos 
gundb o direito canonico, fecha.se aquella ~xemp!os se não póde negar sem Injustiça esta 
ig-reja que o uiio tem. O nobre Senador, po- concessão ou dispensa de lapso de tempo, cha. 
r~m. quer ch~mar morgado aquillo que é pa. marci a attençflo do Senado para a necessl· 
trimonlo; eu não se! definir o que seja mor· dade de un1a medida definitiva a este respeito, 
gado, e é cousa cm que ha multo tempo se porque quantos mais exemplos ha de conces
não falia. sões, tanto mais indispensavel é o continuar 

Dar.sc-ha com esta disposição alg·um pre- a conceder; e, em poucos annos, onde irú isto 
juizo pu.l:.Jico? Ha alguem que reclame esse ;Jo.rnr! 

terreno? O cofre publico niio pó de ser prcju. Senhores as dispensas de lei por via de 
dicado com uma tilo pequena doaçii.o; e en- regra não silo boas, nem nos devem assustar 
tretanto a ir.reja vai apron•itat· muito, por~ue os excmp!os d:ls Asscmbl~as :provlnciaes ex. 
deste modo o do~dor, vendo que aquillo Que cederem os limites de suas attr!buiçõcs: ellas 
<l<::o está garantido para o fim :l que o dcs- !:essa facilidade .-üo seguindo os exemplos da 
tinou, continuará a dar, o que nfto faria Sê 0 Asscm.hlé~ Ger:!l; tivemos facilidade cm con
rontrarlo acontecesse; e assim os fieis, obser- , ceder ·dispensas de lapso de tempo: as Assem· 
vando que as esmolas que dão são bem ap. bléas wo,·inciacs \'fto fazendo o mesmo; a 
piicadas como o têm sido até aqui (porque já Assembléa Geral, depois de prohibir as lo· 
se tem comprado uma Iampada de prata. cal- terias, tem continuado a concedel-.::s parcial
deirinha, pia de baptismo, etc.), continuarii.o mente: as Assembléas pro\·inciaes fazem o 
a concorrer para fim tf<o justo. Espero pois :nesmo. 
do espirita cathoJ!co do n.obre Senador, e de o SR. Ar.~1r.rru Ar.JJr.;QUEHQL"E: - Creio 
sua piedade christã, que elle votarli. pela re· qt:c a rcs~lu~ão trata de differentes abjectos; 
solução. u:n delles é a dispensa d·C lapso de tempo; 

O Sn )Í.\BQt:Ez DE B.\mucr::-:.\: - "'u estou mas, se nf:o .]la quem a dispute (pois h:l. mais 
c0m al;;:!ln receio de f~llo.r na matcria; mas de cincoenta annas que se fez a doação), para 
a AsscmbWa Geral tem mostrado tanta faeili· que I! nccessnria esta insinuaçiio? Quer-se que 
cladc cm concede:r estas licenças para ;,CI'JUi- a fabrica dessa fregucz!a tenha um patrimon!o 
siçfto de bens de raiz, que ati! o tem feito CJ!l ri c bens de raiz; cu desejo, com um nobre Se· 
favor de multas irmandades e confrarias, c :wdor, que o tenha, mas em apol!ccs da di· 
assim não se! com que sombra de justiça ·;icln. p:iblica, porque assim se evitará que os 
poderemos nós negar igt!n.l gn:.r.a a quem quer :;cns anuem pelas mfcos de procuradores, os 
r,ue a vcn!l~. pedir. Eu tenho sempre votado rJtWes uo: certo consumirfto grande parte do 
cant.ra estas concessões, ainda que esteja per- r.:ndimrnto, se o não consomem lodo; o pa. 
suadido de que 6 justo, l!!dispcnsavel e neccs-~ racho não púde ser. o procurador, porl'jue só 
sario r,ur. haia as doações sufflc!entcs para se :!cNe ser ndministr3dot· dos sacramentos espi· 
celeb~n~cm os officios divinos; mas da neccs- :·itunes . 



i 
'· 

i,' 

! I. 

f 

• 

Scssilo de 19 de .Junho 

Disse-se que a fabrica era multo pobre: 
cm outro tempo (hoje não sei se será assim, 
porque tudo tem mudado) ·dava-se uma con
grua aos parochos que se suppunha necessaria 
para a sua sustentação, e um tanto para guiza
mentos; se é pouco o que hoje se d-:1, peça-se 
mais, e augmente-se. Além disso, em outro tem
po, a legislação mandava que á custa da nação 
se repa·rassem os templos que eram freguezias, 
c algumas vezes, em raziw do meu emprego de 
procurador da corôa · tui assistir a exames que 
se fazi.am; porém hoje não se quer attcnder 
á legislação, quer se ter o gostinho de dn;· 
patrimonios em bens de raiz, sem se exami
nar se isso convém ou nii.o. 

E' precizo fazer-se justiça ao nobre Senador 
nuc fez a emenda, ·e eu part!Iho a sua opinlii.o, 
quando ·estende a concessão a todas as frc
guezias; c nisto clle mostra o seu genio ec
clesiastico c zelo relogioso, querendo que es· 
sa graç:t se conceda a todas as fabricas, por
que não ha de ser só essa que ha de estar nes
sas circumstancias; mas, em quanto me nii.c 
mostrarem a necessidade desta dispensa, he: 
de votar contra a resolução. 

O Sn. 0Lmm:.\s - Principiarei por da;
uma satisfação ao nobre Senador que teve a 
benigr.id~dc de me julgar muito catholico; ac 
menos, se o não sou, tenho .esse -desejo. E por 
esta occasiiio tambem não deb:arci de elogia!' 
o nobre Senador pelo zelo que tem pela snr. 
igreja, c devo declarar que a sua modesti :'. 
não permlttio que patenteasse, c foi a com
pra que fez, de um pouco de damasco para 
f:tzcr cortinados, em minha presença, cm umr. 
loja em que cu csta,·a, compra que fez á su~ 
custa, segundo me disse, para a sua igreja; 
~ nisto louvo muito o seu zelo religioso. Eu. 
porém, segundo a maxima bem conhecida de 
um philosopho antigo - "lmic1ts Plato, ser: 
magis a.micrt vcrita.s,-estou resolvido a mos
trar-me mais amigo da nação, que me collo
cou neste augusto recinto para zelar os seus 
direitos, do que do nobre S::!tl:tdor, a que!!! 
aliás multo respeito. 

Disse-se que era contradictorio em off~. 

recer a minha emenda, estranhando-se que, 
não admitt!ndo ·eu bens encapellados, quizes
se fazer a disposição extensiva. Se apresentei 
a emenda foi pelo espirita de igualdade qu•2 
me domina, pois que, se se dá essa nccessida-

de para essa l'abrica, póde-se dar para com 
outras muitas, ou para com as fabricas de 
todas as freguezias. 

Tem-se dito que a dispensa não é para 
se levantar um grande templo, mas sim para 
occorrer ás despczas da fabrica; é essa mes
ma razão o que me fez mandar a emenda á 
:\'lesa, porque ·eu quero que sigamos o princi
pio de igualdade quando legislamos, princi
pio recommendndo pela constituiç:io e pelos 
axioma.s gcraes de direito. 

Disse-se mais: Para que fazer extensiva 
a disposição a outras fabricas, se ainda nin
guem lhes deixou nada? Algumas sei eu que 
têm alguma cousa; mas, quando assim niio 
fosse, nós temos feito muitas resoluções a es
te respeito, e ent;-e outr.as uma que concedeo 
á :lfisericordia de Porto Alegre a faculdad3 
de possuir até a quantia de tanto, sem que 
comtudo tivesse esses bens. Assim, ·esta clis· 
posição vai confJrmc com os precedentes do 
Senado. 

Disse-se m::üs que era neccssaria. a dis .. 
pensa, .porque se niío pódcm es:abclcccr fre. 
guczias sem patrimonio; esta questão é muito 
longa. abster-me-hei de entr-ar nell:!; porém, 
eumpre fazer uma distincção entre o estabe
lecimento de ur.J:t. freguezia e a concessão d,~ 

r~:ndas ou patrimonio para uma fabrica: é di
vers=x. uma cousa ·da outra. 

Pergunta-se se o Senado teria tenção de 
~nnullar a do::tç1!.o: eu nf1o sei se o Senado tem 
essa ten~5o, nem cu :l tenho; o que tenlJO t.:n
çúo é de pug-nar para que se não cstabeleGa 
um cncappellado a f:tvor da fabrica de uma 
n!atriz. 

Ii':!C::J.-se o qüe manda a lei; vt:ndam .. sc a.s 
terras dentro do anno e dia, e com esse di
nheiro (como muito bem lembrou um nobre 
:!enador). comprem-se apol!ces da divida pu
blica, c com os seus juros suppra.se essa f:<l
ta de renda que têm as fabricas. :lias niio 
concordarei jám~.ls na accum ulaçfLO de bens 
porque assim iremos cabir .em aquillo que as 
leis de 17fia e 1770 quizeram .prohibir, isto é, 

no inconveniente de no fim de um S•~culo vir 
todo o Drazil a ser propriedade de morgados 
e de defuntos. 

Disse·s~ mais ~ue é porque a Assemb!éa 
Geral nfto tem concedido certos privilegias. 
qnc as asscmbléas provinciaes os prodigal!-
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Slilll. :.:..l1u·g;n.ucio .s1:as :-tti.L'iut:.i~O-~s. J~;:!:ie a.rg-u- ' m1nd::.de.s ·d~.s frc;.uczias .. ordt:ns t...:redra::í, 
menta~ JHtr.a :C:J~m .=HHb. '\~ale, JIOl'CJU(\ ... ·:::.~ as ns-j etc .. que .~ão Te~drtd-e:h~as c;oTpnr~~i.k~s -d0 mfio 
sc:11bh:~~-s Ill'OV111Cli.~C:s, P3l' abuso., -::t:rn co:tc.=- m.ort~·; nao •O e, po·rem, a f:.tbr1cn. de un1a 
dido o que lhes .n;L3 compete concede~. :J.qui igl'eja, nem ·se l~a de mo:J~rnr <.;::r;ruplo de se 
esta.nios nüs p:1r~ c!nc~-:.d::r css,;.s .u.buso3, e t-er djspens~l-c1o n;t lei pctr.a taE·3 rrlbrica:::. ex .. 
cc·r"Ln.lnt:nte nr~o lcu....-a:rci a..-:; .3:sscmblü.as 7Jl'O- cr:ptnx.ndo s5nlC:nte a d.l igrej:t de V.asGolr:·as, 
,·inci~~cn, se tê.C.l abusado dos s::u:; ilirci~o.s. <:m f:1VC!' àrt qual s~ fez nn1:1 co:!ees~;J..o :Ibu
x::o Ycjo, j):ii.~, ucccsr.id::!.d·e '~c !nstitt;ir ::-!:J:"e sira, cujo 111~0 (:~:t::mpio ciaLú lu~;~~· ~t :1n~ilos 

g~das, c -de tirar da circula<;fto ·bens d:! :raiz. ;:. 
henciicio dt2 t1:na lalJrjc:a de l3"reja: co:ls:·~

vc:m-sc e.sr::cs bens Jnui-to- cnlbo!·n., y.cndu.!n-

reqtlC'!'il"!H~!li.Os da n1es:un. g:·aça, 1nuito pre!
jndicia1 se·m duvida :\s l'ê!Hbs n:~cion:2cs. 

Conchrirei Ic:nb~ando qnc, se se cntcn-
se c :1U:!llte.nl.J..:l.-S0 .:J. ::abric:t com os l'C!.ldin1cn- d~r que a dispensa de Jr,.p3o de tempo L· pn.~-

tos clr:!lcs, vJ:sto q1w a 11~!:çiio. ao sc:.z cstad:J I 
~.ctu!ll, níb p(jàe f~l:~er bcncíicios, o que p~r:. 

0 ê-at:Jl'O h:t de fazer, 1>orquc, sentlo. co:uo é., 
1:1t:ito c~!.JJOllc:~. ha à2 cont'!'ibuir Jl:lra ·o culto 

cisn para ~ 1ntima.~üo d~ c1ot"~..c;fto, fa~~~-sc C!Uw 

bor:t 1:ma rcso"!ut;:w sóroent·" :1. este rcs;>cho. 

O S:·. Tlodri~~nes tle Can·:1lho dá ai-
g-n:!i:!S cxplicl!~~Õc3 que nllo 
Yicla3 p2lo::; tnchygr3.pllos. 

o S!!. ÜLI\'E\1\.\: - Se P:t3sar 

sJo ou-
di·;ino, nu~~ndo es-r.in~r menoB g-r:.Y::tdr~. Tendo I 
mostrado os motiYos r>elos quac;< me opp8nllo , 

~ !'esolu~ão, jul;o ter mostrado que o não fnr.o ~~ 
c!~ (J!lC YCli n:~I:H](!l' ii. ~!033., ( lt:) l'(!i.jl'l!.l'~-.i :1. 

po: o.tint.c .ao nobre Scn::dor, qne tanto estr:t-
~;.:t!"a. 

ntn. ::.. .rnan-ciru. porque 1nc hei pronunciado so-
bre ~ n~:1.tr:rin. cn1 discnssüo. I 

O ~Jt. C.\SSIAxo: - H.t:cjt:rJro ao nobre Se-
crc·~:!r!o a. le:iturn. do primeiro :trtigo d~ rcso-

I
. !·::o.r1~X.!).\ 

lu!:rtn. (l~' Mtfl.-;fri!o). "X~ :·.:.::c!L~c~:-:.o le:!.:·.:.. - 1:.::-dqJúl::; da. pa-

Sr. Pres:c:entc! A' vista da leitura !lo n.r- j l:lrr:~ - JlCder- - accrescente-Sê - Yendcr; 
ti;;o, dcsci:'~:·n so.b~;r o íunda!:lcuto com GUe I c o mais como esl{t até o fim do p:!.ragrap!.Jo. 
r!.!guns nobl'cs S.:na.Uorcs sustent:!m est3. :.·c- -Oli~:C'ira.'' 

solução. Xenhuma igrej:~. pó de -cri:;ir-sc se::: 1 E' :tpobda. 
tGr parrimo~1io TJ3.l':t a sua conscrnlf~.lo, ~ a:5 [ O SI! . .:\ . .:\r.L"L"Ql."EI:QrE: - DcscjD..,pn. que 
que chegam a perder esse p:~tr:monio icóam., ::w explicassem a JleCêSSid:tde desta rcsolu
sc;. A confirmação do patrin::onio compr:te ::to t;iio: cu niio :2 posso comprchcnder. Por von

arcebispo, c não. [t Ass:mbléa G.cral; scri~ I rura, para uma doar;:1o ·de terras feita nar]uel
port~nto, contrar1o a touos os prlucipJos qu.: , Ic: tempo_. cr3. ncce.ssario insin!t~li]~Lo? Xão se 
e11a Si~ a:-rogasse o Uirci·~o d8 contirma:· U!lJ;! J \'L' que este artigo vai f:tzer gro.nUe mnl, não 
ccncc~sfLO se:!"i.~c1lulntc. Í sU a cssn. fabrica, 11.;ns a todas as ouLrus que 

Disse um llObrc Sc:n:ulor cg1c. se ~lljs !!.~!C 1 c~tii.o na posse de seus p:.trin1on.ios? Pois !.Una 
ccnceller-mos isto, as as3\?!11hl~::as lH'O\'inci~~:·~ 1 doar:fLo ft:ita. ha cincocnta. n.nnos não csUi lc
o filrüo: .sinto que o nobre Sc~1u.do~· produz~s- ! gitimamente possttida? Eu assim o creio, c 
se sCJnclhantc ar,;u"!.11enLo; CQrto llc su:-ts bo~1~ I sobre isto nada m:-ds direi. 
intcnr:.ões, creio C.JUC r::l1e :.tntes tlevcri~,_ le:Yan- Sr. P.re.sidenb:.'. ?\.fLO hn. ·fjUCSLfi.o que não 
t:J.r a voz p:u·a pedi:· :1 rc,·oga~üo ucssés ::ctos I ac::rrctc; ouLras muitas alheias do assun1pto: 
flll que :.:.s ;:,:;;;;emb!Gas provinci:lcs ultrap~s-~ sej:~-me permitLido J:allar .!,]e ;passagcnl nn. 
su1u r,s suas attribui~ües, us:n·p:mllo :L do 11rctcndida onmipotcncia das :~sscn1b!Oas pro

Poder LEgislativo Geral. I vinciacs. Eu vejo aqui escripto no .Acto Addi-
Scm entrar na an~l.y;;e do segundo arti- clona! - que as .1ssr:mblüas provlnciacs -com

go, direi que não entendo que a f[~bric~ rlo I petc legislar sobre cas:lil de soccorro5 publi
uma i:;rei~ sej~ corporar,fto de: pouc:~ monta: · cos, conventos, etc. Ora, o que quer isto tli;:er? 
::llc;;ou-se que a. muitos religiosos foi pcrmit- que as asscmbléas provinci:~es nflo têm o di
tido JIOssuir bens de 'raiz; :11:\s o faci.o 0 que rcito de legislar sobre Lcmdhan~es uo:tçiícs? 
cm alguns lu[;:ues se fez esta co:1c::ssfto ús ir-· Senhores. E' pr,:ciso lll~tlicar c nüo impro-
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vi~ar; o r:tue é verdade é r:tue a;; ::s:>cm!Jléas 
provinciacs têm em muitos casos imitado n 
Assem!Jléa Geral; diss2.se:-K:to lwju lote-

O SH. CAssrAxo: - O n~bre Senador con· 
cluio o seu discurso, :lppel!ando par:t a pi~

dade do Senado; mas esta nüo é a melhor ma-
rias, o Governo nüo as possa dar; - enLrctan· neira de resolver a qucstfto. 
to se hilo concedido loteri:LS p:mt muitas cm- Comquanto o Yalor dos buns de que se 
prezas e estabelecimentos. Concluirei, Sr. trata sc·ja de p~qucna monta, nc mpor isso de· 
Presidente, Yotando contra a r0so!uçiio. Ycmos consentir que se posterguem os prlnci. 

O S!:. Ar.I~XCAJ:: - O primeiro artigo diz pios de direito, Plra se legitimar a posse eles-
( !é). ses bens; se assim o fiezsscmos cm pequenn.s 

Ouri de alguns Scnauorcs jurisc~nsultos cousas, dnrlamos um precedente para outras 
que nüo é preciso Jnsinuaçüo no presente caso; de maior transcendencia. 
outros sustc•ntam a opi::llüo contraria; elo que Disse c nobre Senador que o artigo pri
concluo que o negocio nilo é liquido. Agora meiro fixa o direito; mas cu quero que o no. 
appJrccc ull!a cmcnua que diz: - Vcndam-~c bre Senador me digu, que direito é que se fixa. 
os bens; - rnt.s, se é duvidoso que a igrej:t I O que cu vejo na rcsoluçfLo é uma usurpaçúo 
os possua Ic;itimumcnte, quem ha ele querrl. de direitos f!UC nüo pertencem ás Asscmb!G:~ 

os? Pelos principias aqui sustentat!os, o ter· Geral, e sim ao podér metropolitano. 
rcno de que se tratu niio é proprio da igreja, O Sn. F.ERRF.fllA 1m M:Er.Lo: - Disse um 
6 pos~uldo de facto e não de direito; por con· nobre Scn3dor que serfi injusto negar-se a 
segnl•nte c:-a necessario que se decidisse se ü outrus parochias o que se concede a esta. Este 
ou nii.o nccess3.ria a insinuacão para legitimar n.rgumcrnto é cm fav·or da rcsolucüo, porque o 
a posse; c scnilo o caso contraverso, que faz a anno passado se approvou uma Igual conce;· 
:ceolu~iio? Xo art. 1• fixa o ulrcito que cst:• são pam a 'l"illa ele Vassouras; e se então o 
t;l!l t!uvida. Scno.do julgcu que era conwnicnte, niio 1M 

D:z ::t c,mcnd:t: - \'endam.sc os terrenos mz;}o par::t que hoje se neg-ue a esta parochia, 

p:1 :·a rccamprarmn apolices. - Orn., senhores, 
deixemos o co:;tumc de lc::;islar sempr;; como 
se fosse para o TI.io de .Tn.nclro; nós somos 
1egi.sladorc::; Uc todo o Brazil, e temos obrigu.~ 

çfro de couhecer o paiz para o qual legislamos. 
Ora. q::;\·nto poderá valer o terreno nessa prc-
vincia? Eu Jl ouvi dizer quo npcnas va1b 
·10$COO; C\ sr:·nclo assim, como se :ccon1me:ula 
a comprn de! npoliccs? 

Sr. Prc·sidentC', esta rc:;o1ucJ.o não ílcvia 
soffrer opposit;fLO tfLo porfiada; concessões 
maiores se t0m feito p~.r~ objectos menos 
p!os; c to{lnvi[l.. se impllg!lti con.1 t~nto afinco 
este pequeno beneficio que se quer fazer a 
uma parochi::t que nüo tem meios p::tra susten. 
tar a cleccnc:in do culto divino, e até se qu.~r 

::tnniquilar uma doação j[L feita. Disse-se que 
esta conce-ss::lo deve ser extensiva. a todas as 
igrejas; mns i2to 6 impratlcavel, porque fa
bricas ha que sfto mnls abastadas que outras; 
as fabricas do interior são as mais pobres, 
como esta de que se trata, que não tem abso. 
lutamcnte com que f::1~er os concertos da 

a!i{tS ma!s pobre. 

O nobre orador contin(;o. pr~nnn. 

cianclo-sc contra r!. iué:l de f:1zcr ex. 
tmsiva a todas as igrejas a conccssii? 
ele que trata a Tcsoluçfw; mostra que 
a que fôra feita á lgrcj::t de Vassouras 
p6dc ter lugar p:tra com outras qn~ 
este.i:lm nns n1esmas circumstancins; 
e, depois de fazer n1:~.!s algumas rc. 
flexões, conclue votando prh rcsolu· 
~fio. 

O Sr:. ~ioxrri~TP.O nr~ D:~nr:o . .:;;: - E:sta re.so· 
luç::io tem por fim duas di,1pcnsas; uma. da ld 
da amortisn.~::o e ontrr~. L!o lapso ele tempo 
para a insinuar,lo, nn ca;;o ele Sêl' p~ecisJ .. Ora, 
como no reqnc;imento ~:to se junta docunu.:n
to CJ,ne mostr,; o valor desses tcrrc•nos, a com
missão julgou Llc\'cr propor um artigo para 
que a. insinuação seja perfeita, se o valor d::t 
eousa il:ula rxccrlc'r a t:Lx::t c!il lei. Isto po.· 
rccc·n~c C]Ul! 6 cl~l'O, r.m·qur, se r'.s terra::; ctne 
fora!ll c!caelns ::t ess::t :11ntrlz niio c:-:ccdcm o 
valor tlc :100 ,~rnnrlos. não 6 preciso a inslnun-

lgrcja. ç:to. A onlr:1açDo est~bclcci:t 300 cruz~dos; 

Depois de mais algumas obsern· m~s cl~a rol excedida pelo vrclor Llo terrena, :1 

c;õcs, o nobre orador conclue votando I in~inuur.ii.o é indlspensuvr.l; e como •niio sê 

::t fayor do arti~o. pc:.:lc f~zer por j{L terrm decorrido muitos aa· 

A,- ·l 
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nos, a commissiio nesse artigo ·pedia a dispensa 
desse lapso de tempo, dispensa que poderá ser 
precisa. 

Discutida a mtLtcrla, ~ approvado o 
art. 1" da resolução até (I palavra -
mulheres -, não passando o resto do 
artigo. 

Bntra cm discussão o art. 2". 

O Sn. C.\SSIAXO entende que algumas vezes 
se pódc dispensar na lei da amortisação; ln. 
slsto no principio de que fabricas de igrejas 
nito são bens de mão morta, c por conseguinte 
nito póde limitar a respeito dcllas a dispensa 
da lei da amortisação. 

Bmquanto (L dispensa. para adquirir beilS 
de raiz •no valor de 8:000$000, entendo que é 
neeesario, por ser incontestavcl para mim qu~ 
as fabricas srto corporações de mrwi morta. 
Por uma. igual dispensa de amortisação, roi 
autorisada a ordem de S. Francisco de Paula 
para adquirir até 400 contos de réis, porqu~ 

taes corporações não podem adquirir bens de 
raiz sem dispensa da lei; & verdade que podem 
possuil.os por um anno; mas, passado este O Sn. ÜLII'EIJ:A diz que a respeito deste 

artigo pôde-se produzir tudo quanto tem dito tempo, lião de vender esses bms sob pena de 
sahirem cm commisso; tenho mostrado as rJ-
zões porque a commissúo assim redigia a r0· 
soluGiio. 

O 811. Aumn.\ DE ALHUQUEHQUE continú:t 
a sustentar a sua opinião contra o art. 1", 
porque não acha necessaria a insinuação de 
doação sobre terrenos que foram dados cm 
1785; mltende que a posse não h a de pGr .se em 
duvida, porquanto ningucm ha>·crá que possa 
oppor.sc a clla, visto que essa p1rochia po!;· 
sue pacificamente ha muitos annos esses ter. 
renas dados cm época em que nfto era nccessa· 
ria a insinuação. 

O Sr.. VEncumr.o: - Este artigo tem duas 
partes: a p~imcira autorisa a igreja matri~ 

para possuir ·bens de raiz; a segunda trata da 
dispensa ·d.a insinuação; cu voi!;arei contra 
ambas; contra a primeira, porque, se a igreja 
nrw pôde possuir bens de amortisação nilo ha 
razões cspeciacs :plra cst:L exce-pção, então 
faça·se uma lei geral pela qual se derogue a lei 
da amortisa~ão; se a lei ~ má revogue.se; se 
é boa, sustente-se; mas não se façam cxc2· 
pções desuecessarias. Tambcm não votar3: 
pela outra partL~ que me parece antes prdu· 
dicial .cto que util {t mesma igreja, por iss~ 

que, sendo esta doação feita cm 1785, os doa· 
dores já não existem, c por conseguinte esta 
clausula pôde ser nociva a essa m.atriz, e tanto 
mais que não julgo necessaria essa i•nsinua. 
çfLo sobre uma doação feita lm tanto tempo. 
Portanto, pedirei a V. Ex. que ponha o artigo 
[L votação por partes. 

Lembrou-se um exemplo d.e uma scme. 
I h ante concessão; cu declaro que tenho cons. 
tantemcnte votado contra essas dispensas de 
lei, ·e que para mim não valem estes preccdcn· 
ts:. 

contra o outro, e que, tendo sido approvado, 
deseja untiio que o mesmo beneficio se faça 
cxt~nsivo a todas as fabricas de matrizes, c 
não scia um privllegio para a frcguczia de 
Sant'Anna do Príncipe. 

O Sn. A. Ar.nuQUERQl:E persuade-se que v,1. 
lia bem a pena de mandar-se esta resoluçüo a 
uma commissfto para examinar se, com cffeito, 
é isto uma corporaçüo tlc mfto morta, porqnL·, 
a ser assim, é preciso liccnr,a para todas as 
matrizes que estiverem nas mesmas circum~. 
tancias; mas, como c·ntendc que Q Senado tem 
outras mui tas cousas em que se occupe, e 
mesmo para nfto encher ·de papeis as pasta.s 
das commissões, não manda requerimento a 
este respeito; e convencido, como está, de qu8 
fabricas não são corporações de mão morta, 
declara votar contra este 2" artigo. 

Julga-se a matcria discutida, c ap. 
prova.se o artigo 2", nfLo passando as 
cmc•ndas. 

Entra em discussão a emenda do 
Sr. Oliveira, fazendo a resolução e:o;. 
tcnslva ás fabricas de todas as !re· 
guezias do Impcrlo. 

O Sn . .T. Er.\XGF.LlST.\ entende que, n que. 
rcr-se que passe o mesmo beneficio para todas 
as fabricas de freguczias, como diz a emend3 
ou artigo additiYo, deve fazer-se uma lei ú, 

parte, c nfto confundir.se com o que cst.'1. ven. 
cido para uma parochia pobre; é por esta n· 
zão que declara votar contra a emenda, por. 
que ella é Intempestiva, c 6 ata uma especl€ 
de vlndicta. 

Julga-se a materia discutida, c nf1.o. 
se approva a emenda do Sr. Ol!velra, 
c adopta-se o projecto para passar ii 
terceira discussão. 
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Passa-se á segundn. discussfto do 
projecto de lei deste anno, creando 
em todo o Imperlo cursos de estudos 
elementares, em circulas para csso 
fim destinados. 

E' approvado sem debate o art. 1' 
que diz: 

dade elo artigo, só duvidou da sua. possibili
dade nn. pratica, pela falta de professores ba
beis que possam ensinar estas materlas em 
uma só cadeira, julgando melhor crearem-se 
escolas normaes na capital do Imperio, afim 
de habilitarem-se taes professores; mas o ora· 
dor entende que esta. providencia se acha no 

".A:rt.. 1.' Havcr[L cm .todo o Imperlo art. 1• do mesmo projecto, que diz assim (iê). 

cursos de estudos elementares, cm circulo~ Reflecte que o nobre Senador só quer que 0 

para esse fim destinados." proiecto vá á uma commissão para averiguar 
Entra em discussão o nrt. 2: a possibilidrrdc de se pf>r cm execução o dis-

" Art. 2.• X estes cursos c•nsinar.se-hão posto neste artigo, e examinar mesmo se estas 
elementos de historia natural, physica e chi- 111:1 le:ias cstüo bem coordenadas. O orador 
mica cm uma só cadeira; elementos de geo- '1 ao Julga que com ~st~ se avance muito, por
graphia, metuphysica e logica, noutra cadeira: ;~ que,. para a comn11ssao demonstrar que no 
e philosophia moral, contendo a theoria desta I rcro.Jccto as . materias .Gslil.o· colloc,adas pllla 
scicncia, e o direito natural 

0 
politico, em ou- mais c?nvcnicntc ordem, ou para provar o 

tra cadeira." contrario, ser-lhe ha nccessario fnzer uma 
grandê disserta~ito, e crê que isto nflo é ob-
jecto que possa caber nos limites de um pare
cer. Entende que cada um dos nobres Sena
dores poderá decidir isto, porque já devem ter 
estudado o projecto. 

O Sn. VEnGuF:mo entende ser muito con
veniente estabelecer-se estas escolas de qur: 
falia o artigo em dlscuss:io, mas '!IÍLO julga 
possivel que desde já se possa. executar o dis. 1 

posto no projecto, por falta de m~strcs babeis, I 
que possam ensinar estas materias em todos I Xo entender do nobre orador, a.s matoc-
os pontos indicados; entende que talvez fosse rias do ensino estflo bem coordenadas; c ob· 
mais conveniente decretar-se um estabeleci. scn·a. que o illustre :\Ir. Laci='õix, membro do 
menta •normal, na capital do Imperio, para se Tnstituto de França e professor de matl!erna. 
formarem professores habeis para tacs cadei- ticas nas faculdades das scic•ncias de Paris, 
ras nas capitaes das provinclas, sem o que approva. cem pouco diifer.ença. a. mesma ar
presume ser incxcquivel a disposição do pro. dcm nessrrs materias para o ens!no da mcci
jecto, comquanto ache muito justo e ínteres- dado. Conclue dizendo que, nfto havendo nc
sante o ensino destas materias. Por isto re- cessidadc de ir o proje~to á commissão, vota. 

quer que este projecto vá a uma commissão 
pam examinnr, em primeiro lugar, a conn
nicncia destes estudos, e em segundo lugar a 
possibilidade de se realiz:trcm estas escolas. 
Suppõe que a commissft{) ha de convir em 
que se não podem realisar cm todas as par
tes que o projecto quer, mas ella. indicará a 
marcha que se deve seguir para se dar prin
cipio no csta.bclecimcnto das aulas destina
das ao ~nsino das materias de que trata. o ar .. 
tigo. 

Lê-se, é apoiado c entra. em d is-
cus são o seguinte 

contr:~. o requerimento. 
O Sr:. VEr:ct:J:rno prewme 11ue J :.Joorc Se

nador, o Sr. Saturnino, nié3 o entendeu 
quando suppoz que c!le, orado:, quer::.t que 
se separassem e-stas doutrinas cm diffc· 
rentes aulas, c citou par isso o art. 10 do 
projecto. Declara que o que disse foi que o 
projecto actualmente é inexcquivcl em toua 
a sua extensão, porque nflo ha os necessarios 
professores habilitados para. o ensino de tacs 
ma.te1·ias. ~iio quer mesmo que se separem 
as mat.erias, quer que se ensinem conjuncta
nlente, porque o fim do projecto não é fazer 
doutores em c!!dn uma dessas sciencias, c sim 
da.r sómentc á moclt!a.dc noções gernes dc!las. 

F.nt.ende que 'IHLS circumsta.ncias actunes 
"Requeiro que este projecto vá á commis- não é rcn!isa,·ei o que dispõe o proi~cto, tal-

Fão de Instrucção publica. - Ycrguciro." •.rez mes:no na côrte, quanto menos nas ca.-

nEQUEJ:Ú!EXTO 

0 Sn. SATt:r:XlXO observa que o nobre .Sê- ;Jit~.es das outras provincins, c par isso de
nadar que o precedeu não contestou a utili- I ;;ejn. que vá •1 commissito par:~. ver se clla. 
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ai>rescllt<t um n:do de se realis01r; do contra.. 
l'io, nüo gostando Uc coop2rar p:n·a. confccc:w 
.Uc Jr.is in~Xt'QHivri:;, de leis lnutcis, h~ d2 vo
tar contra o projecto; mas, s.:~ a. commiss:1o 
sug-gerir um meio de realisar-se o que dispõe 
o projecto, votará em seu r~vor, porque deseja 
que a mocidade se i·nstrna. Eis a razlio por. 

que insiste no seu requerimento. 

O Sn. Romnct:Es DE C.u:l'.u.no t:unbc:n 
julga que o projecto é mui util; c, concor
dando com o medo de pc·nsrtr do nobre Sena-

3-:' SESS,i.O, E.\f 20 DE JVXI-IO 

Bxpc(/icnte. - Discussüo ele um parcc.~r drr 
mcsn sobre o 1'cqucrimcn.to aos 91Wrr!as 
do Senado. - Disc:ussüo tlc varirrs rcso
lu~<ics de tenças c pcns<ics. - Scgnn11a 
àiscu:;!:t7o r?c uma í·csol-lt(fi.O autorisando 
o Go1'erno a conceder carta de 1Wtw·a.z.i
srt~ii'O ao wulrc Joaquim "1lves rla Xo
õrc,r;a; outm rcsoluç<To elió']i-~nsanrlo do 

lapso ilc tempo as cartas ele scsmar·ias 
dor o Sr. Yo.rgueiro, deseja que o projecto, . ..... --~concetlhlas a Jlmr::tcl Jnn.:.ccncio Pires Ca· 
seja rcmetlido ú uma commissüo, mas qu-e 
seja· ú uma commissüo especial, porque estr: 
negocio ó especial, pela qual fosse ouvido o 
illustrc autor do projecto, para o qlle offerccc 
o seguinte 

"Re(Juclro que este p:·ojecto v:t á. U!l!rt 
conmüssüo especial, com a r,udieucia do seu 
autor. - Ilor!.rigues de Can;alllo. '' 

E' apobtlo, c entra em (ll::;cussão. 
.Tulganào-sc a m:;tcria discutida, é 

:tpprovado o requerimento do Sr. R<>· 
drigucs de Cn.rvnlho; c, passando.s~ 

a nom~ar a com:nisséio, sahcm eleitos 
o~ Srs. :Marqucz de Parannguii c01n 
17 votos, C:uneiro de Campos com 12, 

c Alves B:·anco com 8. 
O Sr. Presidente Mt para ordem ilo 

-dia: primeirc. discussfto tlo parecer il:J. 
mesa sobro c.s requerimentos dos 
g-uardas do Scn:tdo; sc;;unda dis
cussão das rcsolu~õcs do Sonrtdo so
bre pen·sücs c t€,nças, sobre a natura
lis:tçfto do padre Joaquim Alves da 
:t\obrcga, c soc:·c a tlispensi de lapso 
de tempo, que pede 1\lanoel Innoceu
cio Pires Camargo; terceira discussão 
da resoluçfto que concede ú igreja ma· 
triz de Sant'Ann:> da Côrte as obr:ts 
da cadeia velha da Cidade :\ova, e â 
ig-reja da Gloria, um terreno no largo 

do Machado. 

Lcvantn.se u. sessão (ls duas horas 
da tarde. 

1nar[Jo. - Tercdra tliscussrio ilc nma ?'C

soluçlio r;uc concede pr.m. a crlificaçrio ria 

i_r;rcja matriz rle Sant'~tnna rl1 Cürtc as 
duras rla ca!lcia ria. Ci(/r..rlc Nna, c )>ara 
a rl<l· Glo1·ia um tc1-rcno no largo do .'Ja
c7wrlo. 

rm:SIDEXCL\ !JO S!:, DIOGO AXTOXIO Ff:[JÓ 

Reunido numero sufficicnte de Srs. 
senadores, abre-se a scssüo, c, lida a 
:tct:t da anterior, é approvada. 

O Sr. 1 o secretario d!i. cc-nta do se
guinte expediente: 

Um officio do Sr. scn~dor lVlanocl 
.-\h·cs Branco, participando achar.s~ 

anoiado em consequcncia do fa!leci
mcnto de seu ir:n:io. 

Fica o Sen::ulo intcirr...do, c ruO!r~da 

se desanojar. 
Uma felicita~fto !la Camara :\funici .. 

p~l dn cidade di~ Salmr:'i pt!la pres.~nte 

reunião da Assemb!éa Geral. 
R' recebida com ~grado. 

t'm requerimento da solJredita C:J.. 
mara 2\!unlciprtl, pedindo a creaç&o d-~ 

uma relaf:ão na provlncia de !l!ina:; 
Gerncs. " 

A' eommissão de lrgislat:fto. 
Xa primeira parte da crd<m do 

dia· entra r,m primeira discussito o pa. 

·'rec~r da n1csa, elevnmdo a qt!inllentos 
mil réis annuacs o ordenado do~ 
-guardas Jcronymo José dos Santos e 
Francisco José Lcitfto, c do gnard.t 
das galcrlrts, Joaquim Dio;;o:1es !\!a· 
xlmo da 1Ws:1.. 

O SB. V1mct:I-:u:o se oppõe ao pnr~ccr, oll- · 
scl'\'ando que, quando o ordenado ma-ranJo 
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p:tl'a os lngélrcs de f!UC se tr::ttt era só d(! • d2n1 cmp!·c;;ar-sc cn1 outra cousa.. Conlluua 
trcwntos mi! rí:is, c quanllo algum dcllcs n.-1 :tlnt!a a vot:J.r cont:·a o parecer da Commissão. 
gava, muil_as pessoas o reque-riam; c que, Discutida a materia, é approvado o 
tendo sido elevado a quaLroccntos, e agora ul-j parecer, intluinllo-se no augmcnto uo 
timamr.ntc a quin-hentos, talvez fosse melhor ! orilcnado 0 ;u.anh da porta J.\Ianoel 
c mais conforme aos principias llc prodiga!i- Fcrre:im campos. 
dadc ll>:•cretar um au;mc·nto annual uc 100~:000, São approvadas e:n segunda diseus-
pura evitar o trabalho periollico de elevar são, pn 1·a p::tssarem a terceira, us rc-

esse ordenado. soluçJcs approvando as tcnças con-
Nfto vendo, por6m, a necessidade de se- cedidas a D. Anna Cecilia da Costa. 

melhantc augmcnto, julga que, se tacs lu- Percit·a, e ao Coroni:J João Eduardo 
gares ni"to com·Gm aos Que actualmente os oc- Pereira Collar,o Amaclo; -c as pensões 
cuparu, poclcm retirar-se, certos de que nüo concedidas a D. ::llaria José de ::\Icn-
faltarão pessoas que os substitu:t!n. Dcclan donç::. Barroso, ao soldaclo Pellro da 
CJllC\ se estes empregos exigisscn1 algum tra· 
bulho mental, nfto dcs::.ppro\'aria este augmcn
to de ordenado; mas, como ncllcs ~não se fn:~ 

sr:nüo um scrvi~o material, julga que llllal-~ 
quer homem o pôde desempenhar. ' Conclue 
notando que os cmprcgauos de Que se trata 
têm c::.sa CJUC o Senado lhes Mt para residem- ! 
cia; c, por todas as r::.zões expendiclas, "VOta 
contra o r,ugmento ele ordenado, proposto nJ 
parecer cm discussfto. 

O S!:. SxruRxixo diz Que, em qua!idad'; 
de membro ela mesa, assignou o parecer, e 
<lcclara QUe voütrít por ellc, e nilo duvida que 
haja m uitns pessoas que possum servir cstr.s. 

1

. 
lugare:s que actua.Imcnlc se vence nclles; 
mas reflecte que nem tudo quanto ó mais ba
rato é melhor; crê qae pútle haver QUem sin•a I 
no Senado até de grar;a, mas talvez con1 m(ts 
intenções. 

Julg-a que o ponto a que se deve atten. 
der é se o ordenado que actualme.nte têm 
estes emprcgaclos b:tsta para a sua subsistcn
cia; c como se persuade que niio, vota pelo 
aug;TwalCI CJUC a n1esa propõe. 

O SI!. VEJ:r.UEII:O diz que a razão que apre
senta o nobre Senado pl!'a votar pelo parecer 
é que est,es emprcg~tdos não tê:u ordenado suf
ficiente para subsistirem; mas pcrguntar-lhe
ha quanto tem <J soldado c aind:t mesmo o 
alferes, qu·e -expõen1 a St!:.L vida nn. guerra., c 
que trabalham todo o anno, ncitc e dia'? E' 
necessario nr-sc <:omo se quer subsistir. por
que muito contos dle rf:is potlt:m para isso n:w 
chegar: ead!l um deve subsistir conforme o 
exercício .que tem. Devo notar-se que -estes cm
pregados nem me-io anuo trabalham, c n~Y tem
po cm CJlle nü.o têm que f:tzer no Sen:.u!o po-

Si!va.. -e n. varias praças, que prcsla
l'_am bons sorv!cos {L cn.us~ da lcgali
d::ulc na província da Bahia, constan
tes da m csma rosal ução, ela ta da em 6 
do corrente. 

São igualmente ::tpprovad:ts cm se
gunda discussão, para passarem ú ter
ceira, as resoluções do Senado, uma 
autor!sando o Governo a conceder 
carta de naturalisação de cidacliio bra
zileiro ao padre .T oaquim Alves da 
Xobrcga e outra dispcnsanclo lo lapso 
de tempo, para que possam transitar 
i!lD.s Tep:trtiçJcs competentes ·as c::trtas 
de conf!rmacfLO de sésmn.rias concedi
das a :uanoel Innocencio Pires Ca
margo, fL sua m ulhcr e tres filhos. 

Tem lugar a terceira discussfto da 
rcsoluçüo eh; outra Camara, do anno 
passado, que concede para n. cdificn.
çJ.o d:L igreja matriz de Santa Arma 
d:t Côrte as obras d:t c:dcia da Ci
dnde Nova, c p~t·n. a. ela Gloria um 
tcr~cno no la~go do :l!ach:tdo, con
ju.netnmente com as emendas -das Com
~mi:3sõcs de Fazenda. c de I..~cgislaçft.o. 

O Sr. Costa Ferreira p:dc Que a 
i!!ustre Commissüo dcchrc se cst::io 
dcmarca'~as csta.s terras. 

O ·SJ:. Lol'l~~ GA~.r.1.: - Estas sesm:11'ias fo
ram concedidas pelo Presidente ;!a província 
de ::llinas Gcracs, cm terras do rio Doce; [o
ra:n coniirmaílas ])elo Governo Imperbl, e 
existe a carta de confirmaçiio; forn.m demar
cadas. Por"m como se extinguia a secretaria 
das mercôs o procurador dos scsmeiros nüo 
sabia. :::. qne rcpartl~iio devesse recorrer para 
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!a2;E!r transitar a earta de confirmação, que 
não se verificou no praso competente; c por 
isso se pede agora :1 Assemb!é,a Geral dispensa 
do lapso de tempo. 

O Sr. Carneiro de Campos funda
·menta c manda {L lvlesa a seguinte 
emenda, a qual é lida e apoiada: 

"Depois das palavras - debaixo da admi. 
nistração da Irmandade - diga-se - salvo 
os direitos do parocho. - Paço do Senado, 20 
de Junho de 1839. - Carneiro de Campos." 

Julgado a materia discutida, appro
va-se a resolução, conforme as emen. 
das das Commissões, sendo approva
da a do Sr. Car.neiro de Campos, c 
remettido tudo á Commissão de re
dacçfLO. 

Esgottada a ordem do dia, o Sr. Pre. 
sidente dá para a do dia seguinte: pri· 
meira e segunda discussfto sobre o pri. 
vilegio concedido para importação de 
abelhas, sobre a naturalisação do pa
dre Benigno José de Can·alho, e sobre 
o privilegio concedido P.ara o estabe
ledmento de correios urbanos. 

O Sr. Vasconcellos apresenta o sc
gu'inte 

1'110,) ECTO 

"A Assembléa Geral Legislativa decreta: 
"Art. 1.• Aos Juizes municípaes da lei (que 

propõe reformas ao Codigo Crimi11al c do Pro. 
· cesso) compete: 

"~ 1.' Con-hecer e julgar definitivamente 
todas as c;J.Usas civis ordinarias ou summa
rias, que se moverem no seu termo; proferindo 
suas sentenças sem recurso, meS'Illo de revita, 
nas causas que couberem em sua alçada, que 
será de trinta e dois mil réis nos bens de raiz, 
e sessenta c quatro nos moveis. 

"~ ·2. • Conhecer c julgar da .mesma forma, 
contencioso. ou administrativamente, todas as 
causas da competencia da provedoria dos re
síduos. 

·• ~ 3.• Conhecer e julgar definitivamente 
todas as causas de almotaceria que excede
rem a alçada dos juizes de paz, ficando assim 
limitada a sua competcncia nestas causas. 

·• ~ 4.• Executar no seu termo todos os 
mandados e sentenças civis, tanto as que por 

Levanta-se a sessão a meia hora el!es forem proferidas, como as que forem 
do meio <lia, para se trabalhar nas por outros juizes, ou pelos tribunacs, com ex. 
commissões. 

23.• SESS}i.O, E:!-.1 21 DE JUNHO 

Ex:Peàicnte. - Discztssrio !lc uma 
resolução eoncedcnrlo )lriVilegio ex· 
clusivo para introdzwçrío de abclhas.

Discussão da resoluçrio que conced.~ 
pri1!ilcgio exclusivo rl.ara estabeleci· 

1nento rle correios urbanc~; e de ou· 
tra., eonecdcnclo carta de natu.ralisaçrio 
ao padre Benigno José de CarvalhO.

PrimCira discussrio de uma resolução 
que approva a tença dJncedirla ao Ca
pitão de Fragata R!~rl,·igo Theorloro rlc 

Freitas. 

!'llF:Sinf.!"CL\ DO SR, UfOr.O A:"TOXIO l'I~J.fÓ 

Reunido numero sufficiente de Srs. 
.Se.nadores, abre-se a sessão; c, Ilda a 
acta da anterior, é approvada. 

cepçiio unicamente dos que couberem na al· 
cada dos juizes de paz. 

"~ 5.' Toda a mais jurisdic~:~~ civil que 
exercem os actuacs juizes de Civil. 

"Art. 2.' Ficam abolidos os juizes do civil, 
conservados porém os actuaes, emquanto não 
forem empregados cm outros lugares. 

"No Impedimento dos actuaes juizes do 
ch·il, serl'irão os municipa('S. 

'' Art. 3.' :>ias grandes povoações onde a 
administração dos orphãos puder occupar um, 
ou mais magistrados, haver[L um ou mais jui· 
zes rle orphüos. 

"Estes juizes serão escolhi !los pelo Impc· 
radar, dentre os bachareis formados habili
t.ados para serem juizes municipacs; servirüo 
pélo mesmo tempo que os jui2ics municipaes; 
c serão substituídos da desma maneira. 

"Vencerão ordenados c emolumentos, e te· 
rão a. mesma alçada dos juizes municlpaes. 

"Art. 4.' Aos juizes de orphãos compete 
ell:ercitar toda a juriso!ieção a<lminlstrat:va c 
contencios::t, que lhes competia antes da limi· 
tação ordenada no art. 2' da disposiçüo pro-
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visaria acerca da administra.~ão da justiça ci
vil, limitação que .fica revogada, c cm seu in
teiro vigor o privilegio de que gozavam as 
causas dos orphãos. 

"Art. 10- Nas ca·usas dv!s, ~ ·testemunhas 
serão !nquer!das pelos juizes, podendo todavia 
as partes, seus advogados, ou p-rocuradores or. 
rerccerem por escrlpto aos Juizes, ou decla
rarem ~e· viva voz os pontos sobre que querem 
que seJam perguntadas as ditas testemunhas. 

"Art. 5.• Nos termos ·cm que não houver 
J::iz de Orphãos especial, se houver Juiz de 
Direito Civil, exerctará .este toda a iurisdlcção 
que compete aos Juizes de Orphãos; não ha
vendo Juiz de Direito Civil, competirá toda a 
j·urisdicção do Juiz de Orphãos ao Juiz Muni
cipal. 

Art. 11. O tempo da apresentação das re
cursos será determinado por reg.ulamentoB 
com attenção ii.s distancias. ' 

''Os despachos dos ditos recursos na rela. 
çã~ serii.o proferidos por un1 relator, ~ dona 
adJunctos; semelhantes despacho não poderá 
ser embargado nem dará lugar a. nenhum ou
tro recurso. 

"Art. G. • O Juiz de Direito da com:~.rca 

terá a jurisdicção que tinham os provedores 
das comarcas, para nas correições que 'fizer, 
conforme fôr determinado em regulamento, 
rever as contas dos tutores, curadores, testa
menteiros, administradores judiciacs, deposi
tarias publicas, c thcsoureiro dos orphãos, ta
rJando as que não achar tomadas pelos juizes 
a quem compete, ·e procedendo civil e crimi
nalmente na fôrma de direito. 

"Art. 7.• Fica revogado o art. 1-1 da dis
posiçfto provisoria, tanto na parte que suppri
ruio as rc.plicas c treplicas, ficando cm vigor 
a legislação .an tcrior, como na. parte cm que 
reduzia os aggravos de ·petição c ·instrumento, 
nggravos do auto do processo, para cffeito de 
se poderem interpür cs recursos de que trata 
a lei (a que propõe reformas no Codigo Cri. 
mina! e de processo) cm todos os casos em 
que as leis pcrmittiam este aggravo, ou o de 
petição. 

"Art. 8.• Compete fl rclaçüo do districto 
conhecer dos recursos restabelecidos pelo arti
go antecedente, ou clles sei.am interpostos dos 
juizes de direito especiaes do civil, dos juizes 
municipacs, que servem de juizes do civil, ou 
dos juizes de orphãos. 

"Art. 9." Nos termos, porém, que distarem 
da. relaçi'to do il!strlcto mais de quinze leguas, 
poderão as partes interpôr o d!~o recurso para 
o Juiz de Direito da comarca; e deste para a 
ll'Cia~fto, no caso de serem os despachos, c seu. 
tcnças de que se intcrpuzerem, proferidas pelos 
ju!zeg mun!cipacs, ou de orphãos. Dos des. 
pachos e sentenças proferidas pelos juizes de 
direito cspcc!acs do civil, ou p(}r quem os sub
stituir, não se podcr1i interpõr reC'Urso senão 
para a relação do districto, qualquer que seja 
a distancia ·em que delia se acharem os ter. 
mos cm que ·houverem tnes juizeB. 

"A relação do districto compete o conheci. 
mente de todas as appella.ções das sentenças 
civis definitivas, ou interlocutorias com força 
de definitivas, proferidas pelos juizes de di
reito especiaes do civ!l, peles juizes de or
phãos ou muni·cipacs. 

"As relações terão a alçada nas causas 
civis até cento e cincoenta mil réis em bens 
de raiz, c trezentos mil réis cm bens moveis 

"Nas causas que não excederem a sut. a!: 
çada não se poderá interpôr o recurso de re
vista. 

''Em, 21 de Junho de 1839. - Bernardo 
Pcreim ele VasdJnccllos." 

Fica sobre a l\fesa. 
.São lidos, e vão a imprimir, 0 se

guinte parecer e vóto separado: 

''A Commissão de Legislação vi o o reque. 
rimcnto do padre José Antonio Caldas, em que 
pede ser declarado, por um novo acto Ieg!s
lativo, 1:0 gozo dos direitos de cidadão brazi
lciro, visto ter sido negada a sancção 1í. reso
luç:1o que passara nesta Camara. em 1834; e 
divirgindo os membros da Commissão de opi. 
nifLo, aprescntam os abaixes assigna.dos 0 se
guinte parecer, que supposto ·entendam não 
ter lugar acto algum legislativo, para que o 
supplicante seja considerado cidadão brazi 
le!ro, porque ellc só póde perder ·esta quali 
dade por sentença. do poder Judiciaria; com 
tudo, como a Assembl6a Leglslati va j{L tem 
entendido, que se deve de.ferir a semelhantes 
prestcnções por melo de resoluções suas, pcn 
sam os abaixo assigna.dos, que se deve ad'optar 
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de nora a reso!uçüo, que na referida !lata fôra 
dirigida [L ~ancçfto, o par;.~. este fim a offcre
cem a eonsideraçiio do Senado aqui transccri
pla. 

"A A;;sembléa Geral Legislativa· resolve: 
""~rtigo unico. O padr~ José Antonio Cal. 

das cstil n::> goso dos direitos ile cidadfto bra
zilciro. 

"Paço do Senailo, cm 18 de junho de 183~ 
- Caetano !Jaria Lopes Gama. - A. Jion· 
tciro. ll 

'· Gonstanllo a esta augusta Gamara, por 
oificio do lllinlstro do Imperio de 11 de se
tembro de lS:H, que u resoluç:ão acerca dv 
n::uré .ios6 Antonio Caldas •Hfto füra zanccio. 
;n.tla, accrcscentnndo o mesmo ministro, qu•~ 
i;;·ual participaçfto fizera {t Camara dos Srs. 
Dc:putn,dos com as razões porque suspendera 
'" :t predita sancção; nfta constando, comtudo. 
.. :o resultado r1t1e tircra essa resolução, sou 
do votn, vrLra p!·oc~der~sc eJU regra, que s~ 

d~Yc oWciar :'t outra Camara p:tra saber-se do 
indicarl0 r,:sultallo. 

"p~~o do Se-nado, 20 de ju·nho de 1S39. 
p. rl. !i e .:i .. tm.c-ida c Silva." 
o Sn. V.\RCOXcEr.r.o.o;: - Desejava sabe:· 

se o Govu·no jil remctteu ao Senailo copias d< 
um aviso l10 ex-min:stro do Impcrio, acerc::. 
ue ::humas !:::is da provincia do Ceará, e d·,· 
outro;· do c~:-ministro da fazenda, acer~:J. .Ji. 
leis da provinci:t do )Iaranllão; c se acaso Já 
tiver.em vindo essas copbs, tenho a pedir a 
v. I:x. que fn~a o obsequio de convidar ares
pectiva camm:ssta.o a. dar o sr.u rwrcccr sobr·:-! 
os actcs Que o nob1~c 3n sr.crctn,rio nccusou <h' 
contrnrios [t consi:ituiç:üo. 

O Stt. PRES11:EXTE: - Pn.rcce que j{L Yi~" 

raro, c foram postos fL àisposir,fto elo Sr. sê
n~.dor quê f,;z a requisição. 

o S1:. Ar.Exc.\n: - Os papeis ncrui csli'to 
presentes, e eu tambem requdro que vão f 
uma com1nissão; nfto sei rtt!~!l ~':lr[t m::t is pro
jlrin, se a de constituição, se 'l. ile :wsernbléa;: 
provinciacs. 

O Sn. V,\~co:>cEr.r.os: - Eu desejarei qtF 
vão áquclla cmmissão que f0r Wtis hostil ao 
;nlnisterlo de 19 de set;,mbrJ. Se o nobre l e. 
I:J.tor da. commissão da resposta á Fala do 
Throno pertence á commissão ile nssembléas 
;>rovincla.es, desejo que vão a r:l!a. 

o sr.. Ar,vr~s BnA:xco: - Xão pertcnc~ a 

essa Cornn1issão . 

O S1:. PJmswEx:rE: - Vila !! conm1i~silo 

de constituição. 

!\a orilem do dia entra c,m primeira 
discussão a reso!uçfto concedendo ao 
padre Antonio José Pereira Carncii'J 
privilegio por dez annos para a lm
porta~ão de abelhas. 

O Sn. Ar.~tE!D.\ Ar.nuqn:nqm;: - Eu nil.o 
sou muito affccto a privilegies; mas não 
acho razfto para haver tanta aspereza ila plrt<l 
da commissão, indo recorrer ft constitui~ão 

para negar o privilegio para n introducçiio das 
abelhas. O parecer podia ser mais cohercnte 
com as suas observações. Elle diz que o pre. 
tcmllente não lleve ter receio de que no ilc· 
curso de dez :mnos hnja outros concurrcntes;· 
se nilo ha esse receio, é pot' ...:r.sa mesma raz;lo 
que se lhe deve concciler o privilegio, pornu~. 
no caso de não haver concorrcnt<:s, o priril~

gio não offcndc a n!:nguem; c por isso a com .. 
missfw devia dizer: - Conceda-se o pririle
gio, porque não é provavcl que no decurso de 
dez annos appar;.çnm competidores. 

Eu vejo que no ~ ~6 do ~rt. 170 da Consti
tui~ão se diz que todos os invcntor.;s tcrüo a 
proprieilade de sua invenção. Este homem 
ckseobrio o methodo e meio dê tmnsportm: 
abelhas par.a o Brazil, o que ainila ninp;ucm 
descobrio até aqui, quer que se lhe conceda 
privilegio por dez annos; nisto cu não vejo 
que se Y[t prejudicar alguem, c por isso yol:o 
para. que a rcso1u(!ão pnssc tnl qual veio da ou
tra Cn.mara. 

Este paragrapho il::t Gonstituir,:lo nii.o era 
desconhecldo (L Gamara dos Deputados, e el!a 
nfto obstou a esta concessão, nem pocl!a obstar; 
pôde-se negar o privilegio, mns então n;'lo se 
pilde íunclnr essa negativa neste pn.r::tgr:lpho 
da Constituição, porque o methodo ele indus
tria que dle tem de empregar é propricc)af!J 
sua, e por isso a concessão do privllcgio está 
na letra da Constituiçfto. Se se dissesse que o 
que esse individuo quer j{t se sabe, porr,ue iá 
outros o têm feito, entfto bem; mas não esta
mos ncss~ caso, c a lei que explicou o ~ 21 lia 
CfiTistituição com1>rehcndcu os introductores 
de industria nova. Est::nulo pois o pretcnde:J.
te neste caso, não r.cho ruz<io pam que se lhe 
negue o privilegio. 

O 611. V'"nr.e~emo - A comllllss,LO conside
rou quo o privilegio não offerecia beneficio :tl-
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gum a quem o pretende, e entendeo que da 
sua concessão podia resultar algum prcjulzo no 
palz. A c~mmissüo julga que, aindt~ que se 
não conceda o privl!cglo ao pretendente, cllc 
pódc Introduzir quantas abelhas quizer c pro. 
pagar a sua criação como quizct·, sem que te
nha receio de outros concorrentes; c conc~dea· 
do-se-lhe o privilegio, póde-se impedir a outro 
qualquer o usar dessa m~sma industria, donde 
resultare~ prejuizo ao p:J.iz; e por Isso o privi
l0glo por modo nenhum é util. Tambem a com
n1is.s:1o julgou que Ct3tn. conccssilo er:t contra
ria (L Constituiçüo, mas nfLo com referencia ao 
paragrnpho que citou o nobre Senador; c se 
se désse o caso de invento, então niio necessi
tava o requerente de recorer ás Camaras, bas
tava recorrer no Go1•crno, porque a Constitui
çfw determina que os inventores tenham, 
temporariamente, privl!cglo exclusiva de suas 
invenções, e j{~ uma lei regulou o modo prati
co de se pôr em cxecucão esta dlsposiçüo da 
Constituição. Se ellc fez algum invento, cntfLO 
nesse caso requeira ao Governo, c o Governo 
lhe concederá privlleglo exclusivo para a frui
ção de sua !m·2nr.i:'w; mas nós não estamos n-:s
St! caso: ellc não diz que fez alguma desco. 
berta nova, diz sómcnte que quer se lhe con
ceda o privilegio de introducção; c é isto o que 
a commissfto entcndeo ser contrario (L Consti· 
tuição no ~ 2·1 (lêQ. Ora, parece-me flUe a in
troducçi:'LO de abelhas é um genero de com
merclo que não deve ser prohibido; ha na Con
stituição uma excepção, mas nesse excepção 
é que não estú. esta concessão, que é o * 2G, 
e do qual se servia o nobre Senador (18). Se 
acaso houvesse invcnr,[Lo, então estava com
prchenuido o caso neste paragrapho; porém, o 
pret.cndente nfto allega Invenção, c ainda que 
a allegasse, nfLo pódc ser :1ssim considerada. 
;\Ias elle diz que quer privilegio para a intro
ducção; e note-se que cllc não é o primeiro 
que a faz, outros a têm feito, não têm achado 
nisso interesse, e por isso a tem abandonado; 
outras importações ident!cas têm havido, como 
de bicho da seda, etc., sen1 que se tenha con
cedido tal privilegio. Não vejo pois razão pn.
ra que tenha lugar tal conccssi:'to,. concessilo 
de um privilegio contrario á liberdade da in
dustria, estabelecida pela Constituiçiio. 

O S11. ALlmiiJA Ar.u~:QuEnQuE: - Se a nobre 
ct'mmissão dissesse que não era preciso resolu-

A-5 

ção, conviria nisso; mas, dizer que não acha 
utilidade nesas concessão, é no que não pos
so cou vir. O requerente é quem pó de ter co. 
nheclmcnto das razões de conveuieucia. Diz 
o nobre Senador que o requerente declara quo 
niio tem feito descoberta alguma, e, se a tives-
31} folto, devia recorrer ao Governo. Bem; mas 
o que 6 certo é que ha d~ ter descoberto al
r,um modo para effectuar csa lntroducção no 
paiz com melhores resultado do que se tem 
obtido até agora, scnfLD não se mettla nisso; 
indague-se o modo porque cl!e o pretende fa· 
zer, c entüo decida-se; mas não se Invoque a 
Constituição, porque u Constituição não pro
Ilibe, na verdade, e diz que é livre todo o ge. 
ncro de indstria; mas põe uma excepção de 
que, se alguem for o Inventor ou o introdu
ctor, possa ter um privilegio em compensação 
desse seu trabalho, o dizer o contmrio é duvl
do.r.se do ~ G ria Constltuiçüo. Agora diz-se 
que ha uma lei que promette aos inventores 
ou introductores de objectos industriosos uma 
remuneração: eu não contesto isto; mas en· 
!ilo declare.sú assim, e que o r~qucrentc rccor. 
ra no Governo; mas não se ne;;uc o privilegio 
por outras razões, como seja a do que a con. 
ccssfLo é contmria {L ConstituiçfLo. 

O -81:. SATUI:xrxo: - En estou convencido 
de que, se o homem ni:'to temesse concorrentes, 
não pedia o privilegio. Diz-se que jfL tem ha
vido quem tenha feito essa lntroducção, {) a 
t~m abandonado, por não ter achado nisso 
ccnveniencia. l\Ias o que eu creio 6 que o ho
mem pretende ·empregar um novo methodo pa. 
re. o transporte das abelhas,, assim como em
pregar meios para as aclimar; e é isto o que eu 
creio que faz o objecto do uma descoberta no· 
va c de que cl!c pede privilegio. Não o tendo, 
e uma vez que isso se propale, ellc lia de sof
frer prejulzos na descoberta de sua Industria, 
em consequencia dos concorrentes que appnre. 
cerfLo: ora, não se dando impulso a esta Indus
tria, continuaremos no mesmo estado, con1 per
da nossa; e convindo animar-se essa industria 
proveitosa ao paiz, entendo que a resolução de
ve passar, c voto por clla. 

O Sn. VmlGUJmta: - Notarei qno se contl
núa a confundir introducçii.o com lnvençf1o. 
O ll!ustrc Senador diz que o l'equerente lia de 
ter descoberto o melhor methodo para n ln· 
troducção c aclimação das o.bc!lms; mas ello 
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não pede o exclusivo pelo methodo que des
cobria para esse fim, e se fosse esse o seu pe
dido, :~o Go1•erno compctin. conceder o privile
gio, e nilo seria preciso vir oncommodar as 
Camaras para esse fim; mas o privileg-io que 
ellc pede 6 para a introducçilo, na qual nii.u 
se d(l invenção alguma; e foi encarando o ne 
goelo neste ponto de vistn. que a Commissão 
regeitou a resoluçfto; se o requerente pedisse 
o <!Xclusivo para o methodo de transportar e 
aclimar as abelhas. ~ntão a commissão nfLO so 
opporla a essa concessfto, porque entende que 
ao Governo compete fazcl-n.. Eu tiYe occaslão 
do fallar com o empresarlo de que se tratn., c 
de ouvir-lhe as razões em que se fundava pn.ra 
pedir o privilegio, demonstrando-me que tinha 
methodo para o transporte das abelhas, e que 
havia feito uma descoberta para aclimai-as 
<!m nosso paiz; e, então, lhe disse que, visto 
haver feito essa descoberta, requeresse ao Go
verno o privilgio que pretende; ao que me r·~s

pondeo que, ignorando que <!ssa concessão era 
da competencia do Governo, tinha recorrido 1.0 

Corpo Legislativo. E nós <!ntão havemos da 

conceder esse exclusivo por um modo contrnno 
á Constituição, quando elle pôde recorrer ao 
Governo, o qual lhe h a de fazer justiça?! O re
querente não deve ter receio algum de que não 
seja attendido, porque o exclusivo de sua in
venção não se lhe pôde negar. Em uma pala
vra, faça-se a necessaria differença entre in
troducção e invenção; elle não trata de in.-cn. 
~ão e sim de introducção, e ainda quando se 
tratasse de invenção, não pertencia ll.s c~wa
ras tal concessão, devia recorrer ao Governo. 

o Sn. SATUR:I"I!õo: -Eu creio que o reque· 
rente j(l requereo ao Governo, o qual Ih.~ ne
gou o exclusivo; ao menos, Isso se collige da 
resposta que deo o Procurador da Corõa, quan
do o Governo o ou1·!o n. tal respeito, o qual 
disse que lhe parecia. necessarlo que o homem 
recorresse ([ Assem bllia Geral, por não estar 
o GoYerno a.utorisado a concedrr prlvi!~r:los 

de Jmportação; porém, o que é certo é que es
te homem tem achado o meio de transportar 
l\S abelhas c de alimentai-as, o que se não po. 
di:~. descobrir sem meditações, 'i!Xperiencias e 
despezns; e que, pa.ss.'l.Ddo a pol-o em pratica 
sem ter o privilegio, outro pôde observar o seu 
:procedimento e aproveitai-o com prejuízo do 
requerente; talvez que ellc mesmo, em resul-

tarJo de seus calculos e esperanças, nfto consiga. 
nada, porque talvez possa estar llludldo, por
que hn. pessoas que concebem, á primeira vis
ta, um optimo projecto, mas que, vindo a rea
lizai-o, não .obtêm o resultado que delle espe
ravam. O de que se trata é uma innova.ção, 
mas nilo daquellas que, sendo postas cm pra
tica por outros, a.utorisam uma demanda; o 
unico melo de ser garantido o privilegio é a 
prohlblção da introducção por um certo tem
po, e, por isso não vejo Inconveniente em que 
S·J lhe conceda o privilegio, para cujo fim jul
go necessario que passe a resolução. 

0 Sn. liiARQTJEZ DE BARDACENA: - 0 DO
bre Senador ainda continüa a confundir a. 
materia. Se o pretendente quizesse o privile
gio exclusivo sobre o methodo de transportar 
as abelhas e aclimai-as, então bem, estava 
claro que era um privilegio para uma Inven
ção sua, e nenhuma objecção havia que fazer a 
isso, porque o privilegio lhe é garantido pela 
Constituição; porém, não é isso de que se tra
ta; o que elle pede é muito claro, é o privi
legio exclusivo para. elle só importar abelhas 
por espaço de dez annos. Ora, o que não sei é 
se o Poder Legislativo se acha autorisado pa
ra Isso. Eu considero que taes <!ODcessões se 
não podem fazer, e se ellas se fizessem, não 
faltariam emprehendeodres de lntroducções de 
taes objectos c de outros muitos que não são 
naturaes do paiz, demostrando a conveniencia. 
de sua. introducção, e pedindo o exclusivo pa
rl! a fazerem, e elle concedido, em poucos an
nos fariam grandes fortunas; a invenção sem
pre mercceo privilegio, e em Inglaterra., por 
exemplo, concedem-se privilegies até por ln
nevação ou aperfeiçoamento nas mnchinas de 
vapor; mas, conceder :privilegios para impor
tações, é caso novo e que grandes prejuízos ha. 
d'l causar. 

O Sn. ALlrEIDA ALilUQUEnQt:E: - .Se a no
bre comm!ssão tivesse dito que não era pre
ciso resolução, estava tudo terminado (apo-ia
dos), e que devia recorrer ao Governo não te
ria sido objecto de tanta duvida.. se o Pro
curador da Corôa não désse o nome de im
portaçito f.quillo que ellc podia cha:m.ar lntro
dueção. Quando uma machlna nova é intro
duzida em uma alfandega, diz-se por ventura 
que não pôde ser introduzida porque é obje
cto de Importação? Eu espero que o Procura-
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dor da Corôa hnja de mudar de ·opinh1o, e que 
nilo confunda o prlvl!eglo de Jmportaçiio com 
o privilegio concedido cm favor de um genero 
de Industria novo, quo se pretende introduzir 
nc paiz. Falla..se tanto contra a concessilo do 
privilegio de abelhas, mas tem-se do:do prlvi
legios para se fazer sabilo! O que admira é o 
recorrente nilo pedir duas ou trcs loterias; se 
as pedisse, talyez a sua sorte fosse mais feliz. 
Senhores. E' preciso fazer justiça a todos; se 
se tem dado loterias com tanta prodigalidade, 
talvez tambem conviesse concederem-se a es
te homem, para assim nilo haver injustas ex
cepções. Se o parecer fôr emendado, votarei 
por elle; do contrario, votarei pela resolução. 

·O Sr. Saturnino insiste nos seus 
argumentos a favor da resolução. 

O Sn. Hor.r .. \:XDA C.\.YAT.CA:>"Tr: - A resolu
ção velo da outra Camara c o parecer da com
missilo do Senado diz em conclusão que se não 
admitta a resolução. Prescindo das suas ra
zões, e estou concorde com a sua oplniilo. 

Eu considero que o negocio não tem por 
fim positivamente o beneficio do privilegio, 
e desconfio que o que se deseja 6 obter uma 
menção honrosa nos archivos da legislação, o 
que de certo é um titulo muito decoroso e di
gno de grande consideração, e aquclle qne o 
l!Oder conseguir ficará por certo muito satis
feito com Isso, por qu.e é um titulo que ta!Yez 
sA transmltta com mais gloria á posteridade 
de que qualquer outro; e a legislatura é tão 
benigna, acolhe tão bp.m as partes, que não 
admira que se a:presentem requerimentos des
ta naturéza, para que depois se possa dlzer:
Fulano tem um privilegio exclusivo, nada va
le; mas importa alguma. cousa, porque ao me
nos tem o seu nome menção honrosa na legis
lação do paiz. Eis o que eu acho neste nego
cio. Que cousa é dar um privilegio para a in
troducção de abelhas? Como se porá em pra
tica esta concessão? Os capitães de navios fi
carão privados de receberem cm pa!z estran
geiros abelhas para transportarem para o Bra
zil, pelo facto de se conceder esse privilegio? 
N!nguem poderá rm pa!zes estrangeiros car
regar ·abelhas para qualquer dos nossos por
tos, porque um homem tem o privilegio ex
clusivo de as Introduzir em todo o Braz!l? Is
to não é susteutavel, senhores! Todo o na\'lo 
·a que se offerecer tal carga lia ele trazei-a c 

ha de despachai-a; .c se houver eHso privile
gio, nós havemos de ver essa privilegiado pôr 
demandas a t()dO o mundo! Senhores. Eu es. 
tou persuadido que é chegado o tempo de nos 
deixarmos de taes objectos e occuparmo-nos 
de cousas mais sérias. (Apoiados.) Eu obser
vo que ·OS n·egoclos nacionaes e gcracs pouca 
attenção merecem, e que, pelo contrario, me
recem muitas sympathlas os negocios parti. 
culares, as prctençõeo individuaes; cumpre, 
porém, pol-as de parte e cuidarmos dos males 
da nação. (Apoiados.) 

.Sr. Presidente. Não duvido da convenlen
cia da introducção das abelhas, e estou que o 
homem que introduzir abelhas no pa.iz será 
muito estimado, assim como o ser{L aque!le ho
mem que fõr muito industrioso no seu traba
lho. E' necessarlo que nos convençamos d·e 
que o verdadeiro privilegio no Brazil é o tra
balho de cada um: quem fôr trabalhar no Bra.. 
zil niio tenha receio de soffrer prejuizo em 
sua industria, porque o paiz paga muito bem 
a quem trabalha; paga como em p:trte nenhu
ma. Portanto, deixemos destas causas, de fa
zer leis todos os dias concedendo privilegias: 
já ha lei que regula essa3 concessões, e es
cusado é incommodar as Gamaras com essas 
prctenções quando ha tantas cousas de iuteres
s.; publico que recl:lmam seu cuidado. 

Além disto, é necessario sermos um pou
co .escrupulosos a tal respeito, para que, em 
lugar de protegermos a industria, a não va
mos vexar; c a proposlto disto direi que já. 
um nobre Senador mencionou o facto de um 
privilegio de uma fabrica de sabão que o es
pirita publico despresou, .e hoje temos muitas 
fabricas desse gencro que fazem muito bom 
sa.blio sem que tenham taes privilegio; e posso 
citar uma dellns, na Ilha do Governador, que 
está montada em multo bom pé; e entretanto 
se houvesse o privilegio, essa industria defi
nhava, emquanto que sem privilcglos vai pro
gredindo, e é ainda susceptlvel de muito me
lhoramento. 

A <-ste proposlto citarei um facto de que 
tenho conhecimento. Apresentou-se aqui umn. 
sociedade de colonos Italianos com Inteacão 
de estabelecerem uma fabrica de vidros, e ti
ve rcluções com alguns delles, aos quaes ex
puz as multas vantagens que podiam tirar de 
seu ·estabelecimento. Ellcs reconheciam essas 
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vantagens, mas sempre apresentavam uma dif· 
íiculdadc, c diziam: "As vantagens são boas, 
mas não nos querem dar urna loteria para aju. 
da da sustentaçflo da fabrica, sem o que, ou 
s~m o privilegio exclusivo, nos é impossivel 
conservar o estabelecimento." Eu ficava affli. 
ctissimo e diziP.: "Ora, eis aqui como os Se. 
nhores que concedem loterias f:?.zem mal ao 
paiz: um estabelecimento de vantagem reco· 
nhecida por sua estabilidade, não se lhe con
cedendo loterias." Esteve a ponto de perder
se essa cmprcz:t, porque essa fabrica dependia 
<ie muitos operarias, c vinha a companhia to. 
da pn.rn. ser empregada; 1nns, niio se realisan
do seus planos, clla se tornava inulil c se 
dissolvia, porque cada um la para seu lado 
procurnndo seus interesses. Felizmente, hou. 
vc um negociante nesta cidade a quem Sil fal
lou no negocio: examinou. o, achou vantagens 
nc -estabelecimento, e decidio·se por elle. Hou
ve depois r.lgucm que lhe estranhasse o mct
ter.se nisso sem concc:ssfw de loterias nem pri
vilegias, no que judiciosamente rcspondeo que 
o verdadeiro pri\'ilcgio cr:t o seu trabalho. 

Observamos pois os males que se vão fa· 
zer com a concessão de taes privilegias ~ ol 
terias; nada se emprchcnderfL sem essas con
cessões, além da. desvantagem de se tirar a 
concurrencia dos outros que queiram dedicar. 
s~ á mesma industria. 

Ha dez annos, os nossos discursos apparc· 
ciam publicados cinco rnczes depois de pronun. 
ciados, mal tomados e monstruosamente redi. 
gidos; hoje, os discursos aqui pronunciados ap. 
parecem publicados no dia seguinte; e haverá 
alguma loteria, algum privilegio para Isso se 
ccnseguir? 

u~rA voz: - Um conto c seiscentos mil 
r6is que dá cada urna das Camaras. 

0 Sn. Hor.LANJ>A CAVALCANTr: - Isso !1ÕO 
é privilegio, ll paga do trabalho que s~ f<~;;; c 
s~ houYer quem {) fizer mais barato, c tfio llem 
feito, ha de se acceitar. Poderia citar outros 
muitos exemplos. E quem sabe o que nõ:: se· 
remos d'aqui a dez annos? Compare-se {) csi:t
dc em que nos achavamos ha dez anno~o ao cs
tad{) em que nos achamos hoje! Não ponliarr.os, 
pois, pilas fl Industria; não são neces3c~.rios prl· 
vlleglos: dê-se segurança ao paiz, h aia scgu. 
:rança de propr!()dadc e seguran~a. inàivi<lunl; 
-eis os grandes prlvlleglos que os nus.~os con. 

stltuinte• exigem de nós. A questi'liJ nito va· 
lia tanto; nfto entro n:ts razücs d~ paréccr, 
pcrGm \·ato por cl!e, porrjue Y::i de accúrdo 
com o~ meus principias, c rc:gcito a resolução. 

0 Sn. VASCOXCELJ,QS: - :\[~o clcsconhcço 
quanto póde prejudicar ú indm:trja n eonces. 
sfto de privilegias; mas ta.mi.Je:ll entendo que 
clla muito pódc lucrar com a conccss:LO dos 
privilegias quando clles sejam ncccssarios pa. 
ra introduzll·a, estabelecei-a c consolldal.a no 
paiz. A historia da industria convcncc.nos de 
que nenhuma induetria tem felicitado qualquer 
nação, sem que ao principio tenha sido coadju. 
vada com privilegias c até com privilcglos 
exorbitantes. Tencionava limitar-me a regei· 
tr.r o parecer da comm!ssão, sem tomar parle 
na discussão, se nfto tivesse ouvido um prin. 
ciplo que cu peço licença á illustrc commissão 
para claslflcar de perigoso. Um !los nobres 
membros da cornmissfto pronunciou-se contra 
a resolução da Camara dos Deputados por con· 
sideral-a offcnsiva da Constituição, e declarou 
mui formalmente que pril•ilc~ios nflo podem 
ser concedidos a introductores de qnalqner ln. 
C:ustria. Ora, como é provavcl qu2 ainda te. 
nlwmos, cm muitas occasiõcs, d~ discutir esta 
mr.t.erla. isto é, a concessão de privileg!os a 
introductores, convém que não fique o paiz na 
certeza de que entendemos que se não podem 
conceder privilegias a lntroductorrr.. Eu nflo 
acho na Constituição esta prohihir,fto: a Con· 
stituição manda conceder privilegias :?.os In
ventores ou introductores, quando o Governo 
ontenda que convenha vulgarlsar no p:tiz uma 
industria qualquer que se quer privilcp;iar; 
mas d'ahl não se segue que se não Jlossa bene. 
flciar por qualquer modo a introducçfto de 
qualquer Industria, ainda mesmo c~m prlyilc. 
~io. Tem-se observado que a nossa legislação 
sobre inventos é muito defeituosa c que ex!. 
ge que o Corpo Legislativo a reycja, afim de 
que clla possa produzir {) desejado cffeito, is
to li, o beneficio que liYeram em vista os lc. 
gislndorcs quando a confecc!onar::m. Essa 
mesma lei, que não autorisa o Governo para 
conceder privilegio aos lntroductorcs, decla· 
ra que clles poderão ser por qualquer outro 
modo auxiliados pelo Governo. 

Eu não sei pois cm que lei ou artim da Con
stitulçfto se fundam os nobres Scn ndorcs, nem 
mesmo cm que estylos. Nfto se t c!n cnnccdldo 
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privilegias para a introducçfto de barcas a va- ~ verno, nem a execução da lie podem exigir que 
]1or no paiz'! Temos dado privilc2;ios a comp:t- lcv:: n cffclto o qua promcttc. rcgelie-sc a re
llhins pnrn que só cllas pommm estabelecer solução, mas não por ser co~tra a Constitui
conununicaçõcs entre tacs e taes pontos, por çiio, por isso que se cstabeleccrinJn prcccden
lmrcas a vapor. Ora, será isto uma invenção? tes mui perigosos no descnvolY!Jll(:nto lla nos
Nfw é uma mera introducção? De certo. sa industrio, por isso que essa proposiçfto in-

::IIuitas generalidades se têm produzido eluiria a condcmnação do CoTpo Lcr;islnt!vo, 
centra a rcsoluçfLD: (lisse-se que a industria ' CJUC tem j(L concedido muitos privil~gios a in
nfw necessita de receber auxilio, que só basta dustrias introduzidas c não invcntadnn. 
o trabalho, independente de qualquer favor. O Sn. Hor.r.A:->DA CAVAI.CANl'J: - Nfto de
Ora, senhores, qual é a industria que tem fel- fcnuerei a doutrina da commlssão, mm me 
to grandes progressos entre nós? Para termos cinjo r:.s suas razões; o que digo 6 CJUC a ma
barcas a vapor, o qu•e foi necessario fazer? ter:a deve ser rcgcitaaa; por~m, qn~nr1o cn 
Conceder privilegias: al!(Js talvez nunca as te- rcgeito a rcsoluçiio debaixo do principio de CJUC 

riamos scnfto comprauas pelo Governo. no Brazll o trabalho 6 o verdadeiro privileg-io, 
Citou-se o artigo da Constituição que diz não quero cm toda a extensão excluir ou pri!

que nenhum trabalho será prohibido; mas, judiem· uma outra introducç;lo de um gcncro 
concedendo-se privi!r.gios, prohibi-.sc a indus
tria? Pelo contrario, estabelece-se no paiz, 
não se prohibe. 

de industria novo. Que o trabalho 6 entre nós 

I 
o Yerdadciro pri\•iler;io, é incontestavel; e sr
não; mostre-se-me um homem laborioso que 

I 
sr,ja infellz neste paiz. ~~tas, por ser isto ver-

l~u não sei o que possn. abonar 0 parecer dadc, não s~ segue que cGrtas indu~trias, nf~o 
de. commissão; se clla dissesse que este indi- mereçam favor. segundo as clrcumst.nncin.s. A 

vi duo quer entreter o Corpo :..egislativo com communicação . pelos vapores uma necessidade 
sua pessoa, se convencesse o Scn:!do que esta 
Industria não vale a pena de se conceder este 
favor, cu votaria com a commissão; ma.s, ven
de citar arligos da Conslituiçfw que não vêm 
pnrn o caso, c invoen.r leis que não abonani n 
opinião da commissiio, vejo-me obrigado a im
pugnar seu parecer. Nem mesmo me faz a me
nor impressão o que se disse, de que o suppli
cante quer occupar um lugar honroso na nos
fll legislação, porque cu entendo que,. se clle 
não aclimar e dcscnvoh·cr essa industria no 
nosso paiz, nenhum beneficio resultará, nfLD 
só ao palz, como ú reputaçfto do inuividuo; 
pelo contrario, cobrir-se-ha de opprobrio. 

Fallou-sc no estabelecimento de uma fa
brica de vidro qne se projr.ctou n0sta chb.
de: cu, como 1\Ilnlstro pretendi privilegiar es
sr. industria, ficando o privilegio dependente 
<la approvnçüo do Corpo Legislativo; c tenho 
como uma verdade incontestavel que ningucm 
sr animará a estabelecer uma fabrica tal, a em
penhar nella muitos capitacs c a luctar com 
multas difficuldadcs que po~3am .apparccer, 
st•m ter a certeza do lucro. 

Sr. Presldentc . .Se a Industria de que se 
trata não póde beneficiar o palz, se o snppli
cante não dá garantia alguma, c nem o Go-

urgentissima para o p~iz; nfto convinha espe
rar que o tempo desenvolvesse essa industria; 
n. scguranr,a publica, os interesses d<! unifto 
do paiz, reclamavam quanto antes este grnnde 
melhoramento nos meios de communlcaçfto. 
As nossas estradas tambcm exigem desde j{t 
um melhoramento que não pórlc ter lugar ~Gm 
que alguns emprczarios se proponham a rca
lizal-o: para cmpreza tal, e outras de igual uti
lidade, cu prestarei o meu voto. Não farei as 
promessas que alguns imnistros têm feito ue 
votar por certas cmprezas, para depois falta
rem á sua palavra, ·como aconteceo j:'t. 

O S!l. VAscoxcEu.os:-~·<ão acontecco com-
migo. 

O Sn. I-IoLLA:I'D.\ CA\'.U.CANTT: - Com r.!-
gucm o.conteceo; o que sei IS que taes promes
sas rlo Gover.no valem muito pouco, e só podem 
sorrir para alguma transacção. Não digo poi3 
que não se clê algum favor em um ou em ou
tro caso; mas no presente julgo que não G pre
ciso privl!egio. 

Senhores. Evitemos que as leis protejam 
a immoralldadc; e não digo só as leis, mas 
aW algumas autoridades a favorecerem, fazcn
uo um amplo, mas desastrosos uso do principio 
·elas iransaccões, que cumpre clrcumscre\·cr 
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nos seus verdadeiros limites, pois não é licito 
ao ·executor das leis transigir sempre. 

0 Sn. VASCO:'fCELLOS; -Isso é de mais. 
0 SR. !-IOLL.U>DA CAVALCANTI: - Eu não 

me refiro ao nobre Senador, nem me referi 
nunca á.s suas transacções ... 

0 Sll. VASCOXCELLOS: - Elias são de di· 
relto ... 

o Sr.. I-IOLLAXDA c.wALCA::'iTI: - ... sendo 
justas e prudentes, porque eu entendo que a 
proclamação odo principio mencionado tem des
·morallsado muitas .autoridades subalternas, lu. 
duzindo-as a faltar aos seus deveres, a fazer 
nomeações em que não se tem .cm vista a ne· 
cessaria aptidão para os empregos. Se tal 
;principio não fôr ·d'aqui ·em diante mais bem 
entendido e applicado, não se poderá. dizer que 
nos fez grande mal quem o proclamou? 

O Slt, VAscoNCELLOs: - Não. 

O Sn. HoLLAXDA: - Devo confessar que 
tenho mui poucas esperanças de que o espiritc 
do associação progrida no nosso paiz: muitos 
indivíduos ha que estão promptos a entrar 
com quotas n'uma ou n'.outm cmpreza, mas 
receiam com razão que· os administradores se 
levantem com o santo e com a esmola, assim 
como tem succedido, e succede todos os dias; 
o que faz que poucos queiram confiar capltaes 
a quem pôde postergar os seus deveres c fa_ 
zer algua transacção em seu proprio beneficio. 
A desconfiança 6 geral; veja.se o estado das 
hy;pothecas; cumpre estabelecer a confiança. 
usando da maior severidade para com os admi· 
nlstradores que commettem semelhantes abu. 
sos. 

Sr. Presidente. Já ponderei a necessidade 
da se proteger de alguma forma a lndustr·la. 
e a um, um e meio e a dous por cento: em 
Pernambuco mesmo, onde os habitantes são 
laboriosos, tão eMtdo é o premio; e como é 
poss!vel que alguem se dedique a uma indus. 
trla qualquer, tomando dinheiro a semelhan. 
te premio? 

Eu desejaria que se consignasse uma 
quantia para se emprestar a ·Cinco por cento, 
com hypotheca sobre apollces, a todo .o homem 
que qulzesse emprehender uma industria, por· 
que sei que muitos !ndlvlduos industriosos, 
com esto auxilio, poderiam ser utels â nnção, 
sem compromettel-a. 

Perguntou ·O nobre Senador qual é o ramo 
de industria que tem prosperado no palz sem 
protecção. Eu creio que a plantaçií·o do café 

6 um ramo de Industria, e que sem nenhum fa. 
vor tem prosperado, apezar da falta de boas 
estradas que poderiam facilitar o seu trans. 
porte. 

Sr. Presidente. En·carando o assumpto por 
outra face, direi que a Camara e o Governo 
já devem ter conhecido os males que occaslo· 
nam as loterias, que eu considero como uma. 
especie de incentivo do vicio, premio ás vezes 
do crime, mas que têm uma seducção tão mi. 
raculosa (pcrmltta.-me a ·expressão) que até 
agrada aos homens sizudos que deveriam de
testai-a, se observassem que ê tão damnosa á 
moral, que póde neutralisar todas as vanta. 
gens da caixa economica. 

Imp:>rta lembrar que essas petições de pr!
vllegios não são de brazilelros: são, por ·Cll:em
plo ,de Mon.sieur de tal, de Mister de tal que 
merecem a prcferencia ·entre nós, porque se 
crê que são mais industriosos que os braz!lel· 
ros. Na verdade, elles trazem um novo ge. 
nero de industria, que é o genero das transac· 
ções, é o genero de cortejar indivíduos, con· 

· tar historias, dizer que têm grandes desco· 
bertas para serem protegidos, entretantc que 
03 nacionacs siío taxados de preguiçosos. 

O Sn. V.EuGuEmo: - A commissfw enten
deo que este privilegio não devia ser concedi
do por não ser cxequlvel, que, durante dez 
annos, o suppllcante abastecesse o mercado eles
te genero, sem nenhuma outra ·concurrencla e, 
além disso, ainda sustento que o privllegio em 
questão é contra a Constituição. 

Afflrmou o nobre Senador que devemos 
proteger a Industria, no que eu convenho; mas 
proteger a Pedro ou Paulo será. proteger a ln· 
dustrla? A:dmltt!ndo, com o nobre Senador, que 
a industria no seu primeiro desenvolvimento 
mereça muitos favores, não julgo, ~omtudo, 

este principio applicavel ao caso presente, 
quando se quer ell:ercer um gener.o de Indus
tria cujo •ell:cluslvo se perillitte a um !nd!v!
duo. 

A Constituição foi 'multo sabia determ!. 
nando que nenhum genero de trabalho, cultu· 
ra, Industria e commerc!o fosse proh!b!do; e 
como o ·exclusivo que se quer não I! senão a. 
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prohll>içfLO geral do exerciclo dáquella indus
tria, cu não posso dar-lhe o meu voto. 

Se apparecesse um homem que tomasse a 
empreza de importar abelhas, se esta impor
tação fosso util c elle pedisse um auxilio pe
cuniario, eu votaria para que lhe fosse dado, 
porque assim entendo que se favorecia a in
dustria. 

Parece-me, Sr. Presidente, que a Consti
tuição e muito .explicita no que diz acerca dos 
privlleg!os: ella considera a invenção como 
uma propriedade. Ora, como o inventor não 
pêidt:: uU!lsar-se della sem publical.a, e se o 
faz corre o perigo de ser contrafeita, pede que 
o seu direito seja defendido por um acto le
gislativo durante um certo periodo, findo o 
qual, a invenção passa a ser um gcncro de 
Industria como qualquer outro já conhecido. 
Não é, porém, neste caso que está o peticion<!
rio, cuio fim é importar um genero para cuja 
introducçfLO tem tanto direito como outro qual
quer indiyiduo. Nfto é uma v!olenc!a injusta 
que se faz no cidadão brazileiro o negar-lhe 
este direito firmado na Constituição? Parece
me que está provado que isto não é favorecer 
a industria, e sim ao individuo. 

Direi agora alguma cousa acerca de Cêr
tos princípios que os economistas tanto pro
clamam. Eu veio que todos os governos da 
Europa .estfto em contra.dicção com os ccono
mist:J.s a respeito do que pertence li libcrdad'c 
ir.dustrial e commercial. Por isto, estou mais 
pelos principies pi"aticos dos governos do que 
pelos principias theoricos destes economistas. 
porque me parece contradicção manifesta que
rer-se promover a Industria, e rcstring!I.a a 
um ou dous individues. Parecc,me, pois, que 
é contraria ft Const!tuir,ão esta rcsoluçiw, con
traria aos interesses do paiz c ao fim que se 
prentcnde, que 6 o desenvolvimento da indus
tria. 

0 SR, VASCO:"i'CE!.T.OS: - :!\linha opinifLO ê 

que devemos conceder auxil!os á industria, que 
convlim firmar no nosso pn!z; mas, attcndendo 
ao estado financeiro, inclino-me a conceder 
privilegias, o não outro genero de aux!lios, 
com que não pôde o thesouro publleo. O nobre 
Senador disse já por \'ez.cs que se tem tentado 
·Importar abelhas pa;·a o nosso paiz, mas que, 
por falt.'l. de auxilio, estas ·emprezas se mallo

graram; .Jogo, se esta industria niio póde pros-

perar sem ser favorecida, e se ella o merece, 
porque não se ha de approvar o modo po·rquo 
a Camara dos Deputados a q~cr auxiliar·~ 

Disse o nobre Senador que o supp!icuntc 
não pó de abastecer de cera o mercado; mas, 
por ventura, pede elle que se prolliba a su:t 
imJ>ortação·~ Creio que não. Outro equivoco 11 
persuadirem-se que o privilegio terá lugar cm 
todo o Imperio, quando se pede só para o mu
icipio do Rio de .Taneiro: houve, portanto, 
equivocação da parte da. commissiio quando 
confund!o o privilegio da importaçiio das abe· 
lhas, com o ,n.bastccimcnto de cera cm todo o 
Imperio. Ora, o supp!icante não pede o privi
legio para se não importar ·cera; Jogo o mal 
que se receia não póde ter lugar. 

Disse o nobre Senador que a Constituição 
prohibc esta concessão, que ella muito expres
samente declara que nenhum genero de traba
lho serli. prohibido; e eu digo que a resolu
ção não prohil>e nenhum genero de industria, 
pelo contrario, a admitte, no paiz; suspende 
o exercício desta industria por todos os cida
dãos por algum tempo, o que é cousa muito di
Yersa do que se disse. E nem se julgue quo 
esta opinião é erronea, é a opinião do Corpo 
Legislativo, po!" quanto iâ citei o privilegio 
das barcas a vapor: e nii.o é isto uma indus
tria conhecida? E o que é que se fez? Suspcn
deo-se o exercício desse genero ro industria 
para todos, excepto para essa companhia: co
mo então não se vio a inconstitucionalidade 
deste acto? Por ventura a navegaçfto por bar
cas a vapor é invencão da companhia? 

Taes princípios não se pódem admitir sem 
grave prejuízo da industria do paiz. Quando 
uma industria é nova e desconhecida no palz 
para estabelecei-as são necessarias tlespezas, e 
o introductor está na razão do Inventor, por
que aquelle não só tem grande trabalho para 
conhecer e transportar esse genero do Indus
tria, afim de a desenvolver no paiz, mas tem 
empregado capitaes; e como poderá prosperar 
uma industria destas, sem privilegio ou in
demnisaçfto? 

Figuremo-nos o que se disse hn pouco so
bre a fabrica de v!d·ros: transoprtou-sc para o 
Rio de Janeiro tudo quanto era necessar!o pa
ra o .estabelecimento della, homens, dinheiro 
e instrumentos; e, alôm disso, deviam-se com
prar materlaes. Ora, como é licito a qualquEII.' 
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explorador este genero de Industria, eis que 
o.; invejosos seduzem os trabalhadores d:t fa. 
bri<:a, o viio construir nova3 ftlbrlctlS, vindo 
a cstnbclecer·se (L custa do individuo que em. 
prehcndcu a fabrica, c aprovcntaudo-se dos 
seus sacrifJcios; Isto é matar a intlustri~. e é 
um modo offensivo do direito universal, 

Estou convencido dn neccsidadc de refor. 
mar essa lo! sobre os inventos afim de flUe o;; 
introducto1·Cs sejam considerados nas mesmas 
c!rcumstanclas, por isso que o nosso palz tem 
ramos de industria aperfeiçoados; convém niio 
!lcixar partJ. os seculos futuros esses beneficias 
ao paiz. 

Nilo descubro razões que sustentem o pa. 
reccr da com missão: os precedentes são o. fa·· 
vor da letrtt da ConstitníGfLo, c nfLO favorecem 
a opiniüo un. commissiio; e se o Senado admit
tir css:J. interpretação do. ConstituiçfLO, nfLO po
uerií. j:!rnnis estabelecer-se industrio. nlguUJa 
nova no paiz; e quanto não scl'iamos nós feli· 
zes, se podcsscmos introduzir todas as intlus
trias que para o Brazil sr~o novas, e v e! \las 
partt outros paizes? 

O nobre Senador, o Sr. Hollnnda, em ~eu 

segundo discurso jtí rcconheceo que se púde 
beneficiar qualquer industria nova, c parcceo
me ter desistido de sua primeira idéa. 

Disse que talvez eu concetlese o privilegio 
á fabrica de vidros por tranc.:ttção, mas que 
depois 1ncus nmigos o regeitnram, Ora, cu não 
costumo proceder assim; qualquer que seja o 
meu juizo sobre o obJecto, ntlo tenho acan1m
mento de o declarar: o facto, a que se refere 
o nobre Senador, talvez diga respeito ao nobr.~ 
relator d:t Commissfío da Resposta á Faln. do 
1'hrono, quantlo em 1835 cri! :\IInistro da Co· 
rôa; o~ seus colleg:w emendaram suas propo
sfçõrs, c eu as sustentei taes e quaes estavam 
redigidas; até offerecernm.se emendas a um 
tratado: cu não quiz admitir rcflexf\0 alguma: 
portanto, tal qun.l, votei por ella. 

Falou-se em transacções que não estão nos 
termos do dlrelto; as que eu n.dmitto sii.o aquel· 
Ias que estão nas circumstnncias do direito, 
quanilo versam sobre casos duvidosos, quando 
ha interesse do pôr termo aos conflictos: diga
se que outras transacções admitti? Pelo con
trario, se algucm qulzer julgar.me, talvez me 
considere mais obstinado que rcflcxivel, ao 
menos o.s~im parece :t alguns nobres Sanado· 

res, que jti me hfLo cxprobauo fil'llHlZa, c até 
in flcxibilldo.llc. 

~fto sei para que vem tal srstemo. tlc tran. 
sacções a todo o p.~sso, quando os nobres Sena. 
dores concorclam commigo sobre o principio 
c só condcmm~ru aquillo que cu condcmno 
muito. 

Disse o nobre Senador que era bom con. 
signar um:t sonuna paro. que o Governo em· 
preste aos empresnrios sobro hypotheco.s (]e 

apoliccs. Ora, Scnhor:s, quantos milhões niio 
se:rinm neccssarios consignar par~ esse novo 
ramo de dcsoezn.? Quantos não requereriam ao 
Governo, ainda mesmo aqucllcs que niio prô
cisasscm, dinheiro o. cinco por cento para o 
pôr na clrculaçfLO o. dois ou a. mais por cento1 

Não pude comprehendcr qual 6 o systema 
d~ favor para a industria que merece o. sympa. 
tllill do nobre Senado!·. 

Clamou muito contra. o ngio do dinllClro 
cm alguns lugares do Imperfo; eu não sei se 
é efeito àll. prosperidade ela industria. ou de 
calamidades publicas. Quamlo se dão certas 
circumstnnclas, n. alta ilo juro pútlc ser um ln. 
dicio da pcssim:t administração do paiz, do. po
breza, da miserb de seus habitantes; mns, 
CJt:ando não ho. dois ou l:rcs capitalistas pode. 
rosas, unicos que façam emprcstimos, ou quan
do a. administração dn justiçn nfto ostá nesse 
estado, ou quando finalmente os deveuores sii.o 
tiio honrados como os brazileiros (porque, a 
dizermos a verdade, no Brazil ningt1e111 pll.ga 
pelo receio da lei, e sim pela sua probidade e 
boa fé), a alta do juro é um indicio de pros. 
peridade ascendente. 

O que quer dizer alta de juro? Expllcn n 
necessidade que ha de cn.pito.es, paro. faler 
prosperar a industt-Ja, os :·<lUII.!plirados .ompre· 
:.:os que chamam ezw; c~p!tacs, .\ alt:t pois 
do juro em multas circumstancias indica pros
peridade do pn.iz, Jmllco. que 1m multas em
pregos aos co.pitacs. que esses empregos exce· 
dem mesmo o.os capltaes; por conseguinte, em. 
quanto niio se mostrar o contrnrlo, eu niio ve. 
jc. senii.o que n alta do juro é um indicio de 
prosperidade do palz, Em Pernll.lllbuco, por 
exemplo, os en1prcgos síio muitos, e os cap!. 
taes poucos; o. conscquencia natural f: a alta. 
do juro; jti; no Rlo de JnneJro niio acontece 
assim; aqui os empregos sfto muitos, os ca· 
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pitacs tmnbcm silo muiws, 
0 

J~-1~11:.o~é;-::n::-11l::-;-:1.t~o~m-c----.:C::---:-----------------~ onst!ui~ão fazer leis contrarias ú felicidade 
1101' do que cm Pernambuco: na Bailia está no · meio t!õrmo. publica. Se, porém, não é esta a opiniii.o da 

T 
c~mmissfto, se cll:t estít persuadida que se nf1o 

odes estes factos se explicam de uma . deve privilegiar esta industria, por isso que a 
- onstituiçilo nilo pcrmitte conccssilo de privl·. mane1ra satisfactoria; e para se promr ouc el. c 

les manifestam uma enfermidade na industria . lc;ios ao introductorcs de qualquer industria, 
elo pa:z, era preciso que se produzissem factos. dev" s . . · 1 - · 

O 

. 

5 

" cr reg-cita( o. :-<cm eu se1 para que tan 
noorc enador perguntou porquQ razfto o t~ fo 'Jõd ,, ·.. - • 

r
• . . ,.cl . aue cm rcgm.ar as rcsoluçoc•· da ou 

ca e tem prosperado entre nós, po:·que enrõ. t. "" . · · " ' · • . .. . • \ .r a ..,~mara, pela mmlla parte, no caso de du-
qt.er.eo a todos quanto.; se dcdJc::tm a este ~o- ··d" . · · . • . <'" 1 \I "• cu acloptarm sempre uma medida que 
ncro de muustna. Ora, cu nf:o tinha fallado I tenha J·.-. " d '"" .. . · . . . . !' ' " a s::mcçao c uma Camara. Ora a 
a J,,pc.to de JndustrHLS connec1dns no pa"" · - ' • . ··o • • • .,. • comm1ssao nao nos tem mostrado que o caso 
c.1 db .. C c.!c.1C ncnnum pn.tz dcsenvolveo uma : ~ !' · 1 · . · - · · . . . 1 '- Jqtllao, que esta mdustrJa nao utllisa ao 
mdustna tlcsconhccJda. sem (jtic a ~.u::iliassc' ·.. - . . . ' 

d

. . · , pm,., que da conccssao dos pnYJlcg!Os só po· 
(, ur1:n. tnaneir~ t:tl quo cQuiraiia a un1 prl- l ,.., ....... · . - . ... . • ,,. ~ J (1~:;:11. ~.::~U]tar males; ainda UUO lUOStrOU ISto: 

~ ucg10, L' cu uigo que o cafe tem U!U priv!lc- i nort'ln~o vot"r"J' pc-.' · t d C d • • • • 
1 

• ~· • • .. - c~o proJCC o a amara os 
g10 pauarmnsstmo, que é o pri\rilcgio dn. nn.- • Dc·puta.clos. · 
turezn.. A natureza concedco no B~nzil c a. al-
~l'll' Ol ro· no I ' ' o SI:. VE:tcn::no 1lCle o pol" ·r " d o .. .:i lL :-J ~· ntcs ( n. .:·d11Crica. este g.~nc~·n j • - • -~ '"' ...... w'V a P.:.t.ra n.r 
d(;\ prcduc(;fi.o particnln.r. Orn, con1 0 monopo .. i unln. c:-:pl!c:v:ao, por nfw ter sido bem com
lia, d:1 nr .. turt:~zn. c o mcnopo!io (b lei, 0 cn- ; prch.:ndido pelo nobr!: Senador r1uc o prcccdeo. 
f~ ficrcscc principr.!mentc entro E<í-:, por i;;,·o : Dcelan n:1o haver dito que h:n·eria falta de 
que é um :nonopolio que a n:1tnrc::u concctJ··o : core. o mel, c sim f!Uê conccrliclo c:;te privilc
::t cst:1. pane ll:~ .',:11c~ica; c ,:; sü ~~3 ; 1:1 que ~c : ~io exclusivo fk.:sam privadoc: outros cid.~
pódc explicar n. grnntlc diifcrenr,.a cnt!":: u in .. ; dãos de nsarcn1 desta !ntlustrin.: que o pre
dnst!'ia. do café c as outras industrias conhc- ; tendente de que ze :ratn. nftO podia temer que 
cidas na paiz. ; a concorrcncia de outros cidadãos prr.judi. 

Eu pouco direi sobre o que 
0 

nc\n·e Sê- ~ c~sse csst1, indi!~tria, c que, port~nto, este pri· 

nado!· dis.::C" n. respeito dos c~trn.n;ci!'OS. E!n ; vilcgio vem. a sêr uma purn. regn.lia, sen1 pro
mn.tedns de indnstrin., cu sou m~!ito cosmopo .. I veito al~u::1 no paiz, porque a commissfto en
litn.; ·ni'!o conher,o, cm gr.ral, essa diffcrcnç:t i tcadê r.t:c, al:-~da que se apresentem muitos 
de e~~ran;ciro c nncionnl; o C}UC desejo ~ a j concarrentcs, não h:lo de prejudicar a cmprc .. 
importa~üo de br::tços utcis, de intc1li::;rncia, de l z::. (!este qnc primeiro se lembrou della, po~
capitt1CS. emfim, de quanto poss::. faz"r a pras- I que todos clles nfto podem ·abastr.cêr o p~lz de 
çpcrid::!de do paiz; nfto distingo o ente cst:an-1 cem e meL Por ultimo faz a reflexüo de que 
geiro c o ente brazilciro; concederei como meu 1 se :li'to cl~v~ co_n:undir o favor (t industri::t com 

voto igu2l fayor a todos cllcs, sem ncnllUma l o m.vor <L mdlVHluos. 
dHc-frC!lça, snJro se esses cstrnngelros forem J O Sr~. V~\scoxcELr.os, tambeln obtem n. pa
dnqucll:.~s que nflO podc1n cntrnr no I;npcrio, I 1avrn. pn.l'n. dar u;11n. c:i:plicaçã.o, c diz h~vcr 
na fo~·m::t do art. 7." do. lei ele noyc;nbro de !I comprehendido o argumento da comn!lssfto, e 
18~1; a est~s nego o meu voto; n1as todo~ os . lhe parecer ter respondidO . .:.\ commbsrto julga 
outros qac (]uizerc:n estabelecer u:na im1us-j ( coutinúa o nobre orador) que, nfto pr!l'ile
trh no paiz, c para ist~ precisarem de favor r;iando-se esta industria, ficando clla Jiyrc a 

todo o cidt\düo, nenhum prejuízo pôde ter o 
do Corjlo Legislativo, tcrfto meu voto. 

p,•nso, Sr. Presidente, qnc tenho rospon- supplicanr.c, por isso que clle nf1o pôde abas
dido :1 todos os nobres Senndorcs qn~ tê:n sus- tecer o mcrc~do de cera c mel: ora, a commis· 
te-ntado o parecer da co!l1i11iss:lo; r. torno a di-~ são, ou um tios scu3 i\luslrcs membros, t:lm
zcJ.o, s.e a cm~missfto entende. q:tc r~tc ~ene- bem nos asscg-ur~ ?u.e têm sido_ já importa.~las 
ro de mdustrm nenhum bcncrlclG pode rm:~r • r,bclhns, c qno mrc!I1,mcntc nao tem poc\Jdo 
ao pn.!z, c pelo contrario pôde prcjudlcal-o, I prospenr este ramo de industria. Prospera
nii.o se ecnccda o priYilegio, porque ,, contra a r•í depois que o supplicnntc fizer importações • 

A-6 
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depois que empregar os meios da sua invençilo 
pa.ra que esta industria se naturaliBe entre 
nós'! 

O SJt. Vmtat:Emo: - Ahl nilo ha invenção. 
O Sn. VAsco:>cEr.r.os: -Bem, não fallaTci 

já de invenção, fallarci dos meios desconhe
cidos áquelles que têm até o presente impor
tado a.belhas, e não têm podido abastecer o 
mercudo de cera e mel: logo, por es3a con
correncia que o nobre Senador deseja e espe
ra a indus_tria do suppllcante vem a viver á 
sua custa, por isso mesmo que virii. a desen
volver-se pela experiencia, pelos fructos do 
talento " capitacs do suppLicante. Tanto as
sim é, que a industria não tem podido até 
o presente naturalisar.se no paiz,. apczar das 
diligencias que o nobre Senador diz que se 
tem feito. 

Ora, o nobl'e Senador disse n.uc isto é 
proteger o individuo e nfLo a industria: é equi
voco do nobre Senador. Serla protecçfLo ao in
dividue, se este favor fosse eterno; mas nús 

E' approvadtt a ser;uinte resoluçilo, 
na conformidade do parecer das com
missões de Commcrcio e de Fazenda: 

"A Assembléa Geral Legislativo resolve: 

,; Art. 1." - O Governo fica autorlsado :· 
conceder carttt de privilegio exclusivo por es
paço de um até dez annos ao cidadilo Paulo 
Fernandes Vianna, para estabelecer na cidade 
d~ Rio de J::tneiro, dentro de seus li:nites, 
marc acic~ pela Camara :l!uni<:ipal resp.:ctiv~. 

os Correios urbanos de que tratam o decreto 
do 9 de setembro de 1835 c o regulamento da 
mesma data, com as alterações convenientes. 

"Art. 2.• O mesmo cidadilo, depois de pos
tos ·em andamento os sobreditos correios nesta 
cidade, fica obrigado a estabelecei-os gratui
tamente na cidade de Nicthcroy, no tempo de
signa:Io pelo Governo. 

;; Art. 3." Findo metade do tempo do pri
vilegio, fica outrosim o mesmo cidadão Fer
nandes Yianna obrigado a entrar no tempo 

não tratamos senão de chamar a industria aa restante com metade do rendimento que fo-

pa:iz, de fazer co.1heccr aos nossos compatrio
tas que esa industria se pódc natura!isar no 
nosso paiz; o privilegio como que nbre uma 
escola desse gcnero de indust1·ia. Portanto. 
bem que no principio o supplicante com este 
privilegio tire grande beneficio dessa indus
tria, todavia utilisa o paiz quando chama os 
seus concidadãos ao conhecimento que os in
teressa. Eis, portanto, bem claro que quem ad
mitte um privilegio em ·favor de um individuo, 
nas circumstanclas de que se trata não bene
ficia só ao individuo, mas tambem ao paiz c 
fL industria. 

Ora, temos o privilegio das barcas a va
poT, que estft nas mesm:l\> circumstancias; 
não era passive! h.aver esta importação: mos
trou-se a utilidade que resultava dessa espe
cie de communicaçilo; c por ventura o privi
legio foi um beneficio feito só á Companhia, 
ou tambem á industria e ao commercio? Nin
guem duvidará disto. 

.Tulga-se a rnatr.ria sufflcientemen
te discutida, approva-se a resolução 
em primeira discussão, para passar á 
segunda, na qual entra immediatamen
te, e sem debate são approvados todos 
os artigos, para passar l1 terceira dis
cussão. 

rem produzindo os ref~ridos correios. 

''Art. 4.° Fico.m rcvoglldas todas :ts dis
posiçiics cm contrario. 

'·Paço da Camara dos Deputados, en1 28 
de maio de 1839. - Cr:nllitlo José "1raujo l'ian
na .. - João Josr: ele Jloum Uagal.ltri~s. - Joa

quim Nunes .lfar:7wilo." 

;; As commissõcs de Comn1crcio c Faz~ncla 
examinaram a rcsoluç::io, vinda da Camarn. dos 
Deputados, que autorisa o Governo a conce · 
der o exclusivo dos Correios urbanos a Paulo 
Fernandes Vianna. Não se offerece duvida al
g~:ma ás commlssões sobre a adopçfLo da refe
rida resolução; nfLo podem, porém, annuir á 
concessii.o elas loterias requeridas :pelo cmpre
sarlo, com o fundamento de não poder montar 
e alimentar o estabelcimento sem aquc!le au
xilio. As commissões não têm os dados neces
snrios para -calcular a renda crcada pelo res
pectivo regulamento c comparai-a com a dcs
prza corespondente; mas, á primeira vista, 
parece que, se as necessidades publicas rccl:\
rnam este estabelecimento, a renda dá de so
bra para snstental·o, nem lhes parece que se 
déva ln.nçnr mão de .Joterias p~.ra favorecer tacs 
eôtabclecimentos. Siio, portanto, as commis
s6cs de parecer qen o projecto de resolução cn-
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tre em (liscussilo tal qual veio da Camara dos I 
Deputauos. 

"Paço do .Senado, 18 de Junho de 1839.-1
1 

Nico!â.o Pereira rlc Campos Vera·u.ciro. - ,1far. 
que:: 1lc Maricá. - Canele d.e Va/.~nça. - Mar· I 
q~tc::: 1Zc Ba?·bac~nur .. " I 

E' tambcm approvada, para passar 
á terceira discussilo, a resoluçfw con
cedendo carta de naturalisaçilo de ci
dadfta brazileira ao padre Benigna .To· 
sé de Carvalho. 

I 

~~· approvada em primeira discus
são, afim de passar ft segunda, a re. 
so!uçôia do Senado, que approva a tcn
ça cancE•dida ao capitão de fragata 
Radri:;o Thcodoro de Freitas. j 

O Sr. Presidente dccl:lra esgotada I 
a Ordem do Dia, c designou para a i 
da sesscto seguinte, discussfto de pare· ! 
ccrcs de coJ-:Jmissões e trabalhos das : 
m~m~ i 

i 
Levaat:t-se a scss~o a hora e meia. I 

I 
I 
r 

36.' SESSÃO, E~I 22 DE JUNHO I 
Discussão e apzlrovaçã.o 1/.c pa-receres. 

balhos lias comm.issõcs. 

Tra./ 

i 
I 

J'IIESTDEXCIA no sn. DIOGO Ax·roxro FEr.ró I' 

Reunido numero sufficiente de Srs. 
Senadores. abre-se a sessão; c, lida a ,. 
acta da anterior, é approvada. 

Passa-se Cl Ordem do dia Dia. I 
Sfto approvados definitivamente os 

pareceres da Commissüo de Commer
cio: 1". indcfercndo o requerimento de j 
João Baptista Butay; 2', mr.ndando 
gu:udar na Secretaria a representação 
da Camara ::O.Iuniclpal da cidade de 
Angra, cm oppos!ção ao prh·!lcg-io con
cedido a Roberto Coats; 3", sobre a 
reprcsentaçfto da Assembléa da Pro
víncia de :Minas Gentes, datada de 26 
de m:1rço do corrente, acerca da am· 
p!iação dos privilegias concediilos pe. 

lo decreto de S de ouluuru de 1833; ;:, 
1', da Commissão de :llarinha e Gucr. 
ra, para que se adie a discussão d:ii. 
rcsoluçilo que approvn a tença conce. 
<lida ao Coronel Carlos José de :Mello, 
até que apresente certidão do regula· 
menta geral elas mercês e folha cor. 
rida. 

O Sr. Presidente declara que o Se
nado se ia occupar em trabalho de 
Commissõcs, por ser esta a ultima par. 
te da Ordem do Dia. 

A's duas horar, dá para a sessão 
seguinte: discussão de resoluções do 
Senado sobre tenças_ e pensões; ter· 
ceira discussfto dns resoluções, sobre 
a doação feita ú freguP.zia de Santa 
Anna do Rio Grande do J'\.orte, sobre 
a naturalisação do padre Joaquim Al
ves da Xobregn, sobre sesmarias con. 
cedidas a ::Vlanocl Innocencia Pires Ca. 
m:::.rgo, a respeito dos privilegias para 
importar abelhas, e para estabelecer 
Correios urbanos, e acerca da natura· 
lisaçiio do padre Benigno José de Car. 
valho. 

Levanta-se a sessfto ás duas horas. 

ACTA DE 25 DE JUNHO 

PRESIDE:"\CL\ DO SR. DIOGO AXTOXIO FEI.TÓ 

A's onze horas da manhã, feita a 
cl!:tmadu. acham-se presentes os Srs. 
Senadores Vcllasques, Mello :Mattos, 
Paraíso. Rodrigues de Carvalho, Alen
car, Augusto :IIonteiro, Cunha Vascon. 
ccllos, Oliveira, Feijó, Lima e Silva. 
Brito Guerra c Rodrigues de Andra
de. 

O Sr. 1.' Secretario participa qm, 
o Sr. Lobato nfto comparece por in· 
commodado. 

O Sr. Presidente declara nii.o haver 
casa par:t se delibcmr. 
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37.• SESSAO, ./<J.\1 26 DE JVNI-IO 

B:r:pcdicntc. - DisrJu.~~iio c GJJJJrovar;ão de t'tt

rias rcsoluçuus conccclenrl.o tenras c pcn. 
sõcs. - Terceira àiscussa.o das scuuintcs 

?'i'soluçõcs: 1", au.t:orisa.ndo ct fabricn ela 

igreja m.ntr·iz àc Snnt'Anna âa villa do 
Principe t>o Rio Ora:ll.tlc ti-~ No·rt:c, para 

possuir o t.1:rrcno que lhe fGra. doaaa cm. 
1785; 2", dispcnsa>nd.o do lapso rlc tcm.zJo 
para. que possam. transi'tar pelas retJrl?·fi
çõcs comtJCtentcs IJ.S cartas rlc scs;nm·ias 
concecliàas a Jlanocl lnnoccncio Pir.~·s Cr:· 
?nara~:,· 3", aulo1·isan.rlo o Oo?Jcrno a. con.ce. 
!ler ca.rta. rlc nat?tralizaçiio ao pr..drc Joa. 
quim "1/vcs drt Nobrcga; 4', autorisa,1;.d-o o 
Governo para conccrlcr privilcr;io cxclusi· 
1.·o ao fJad.rc "lntoni.o José Pinto para im· 
porta.r abelhas,· 5•, n Paulo Fcnwnd.es 
Vianna pa.ra. cstabe7ecr:r correios urbanos; 
6', conccdcnclo carta. de na.turn.lisar.rio a.o 
11adr.~ Benigno Jos!} de Carvrlho.-Lci·tura. 

de 'i~?n pm·cc.cr d.as corMnt.ssiics dr Cons!!- ! 
tuiçtio c C'O?n?lrcrdo. 

l'RtSIDJ,SCL\ llO SJ:. DlOGO .-\l'i'l'OXIO FEI'.IÚ 

.Reunido numero sufficientc d~ Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; e, lida a 
acta da anterior, é approvada. 

E' apoiado e manda, .. s.: a in1primir 
o projecto de lei do Sr. Vasconccllos, 
alterando a disposi~ão provisoria acer
·ca da administração de Justiçu. 

Entra-se na Ordem do Dia. 

.São approvadas cm terceira discus
são, afim de serem remcttidas :i Ca
.mura dos Srs. Deputados, as r,-:: 
çõcs do Senado, approvundo as tenças: 
l', concedida a D. Anua Cccili:!. da 
Costa Pereira; 2•, ao Coronel João 
Eduardo Pereira Ccll:>.~o Am::tdo, 3', 
approv<mdo a pcnsil.o concedida ao 
Visconde da Praia Grande; 4', a D. 
M:J.ria .Tosé de lfendonç:J. Barroso; 5', 
a D. :liaria Ignez de Souza Barroso; 
6•, ao sold!l.do Pedro da Silva; e, 7•, 
as pensões ooncedidas a varias praças 
que prestaram bons serviços {t cau. 

sa da Ieg111idadü na provineia !la F:a.
hla.. 

E' approvada cm segunda di:;cu~;. 

süo, parn. pasar á terceira, a ~·cs0lU

~il.o npprova.ndo a tcnçn. conccdiC(;. :·:o 

Cupit:lo de frr.._çata Uotlri~~·o Thcodül'O 
de Freitas. 

rSão n.pr.rovac.lan r.~n pi·imclr:t t1:~ .. 

cussão_. pa.ra passn.retn á. s;~gt!nda, as 
resoluções do Sem~do approvando :1s 

pensões: 1", concedida a D. ~l:!.rh no
·sa.ura. Rodris-ucs de Gouvêa; 2a, :-... }.1. 

Antonia Bcncdicta de ·Castro ç, Jõ';>.. 
·rht; c 3:1, [!, ~r!nrqueza d~ .Tncn!'c~p:l

gu(t. 

Siio up!JrO\·~.das cm terceira <liscus. 
são, afim de serem ren1ctidas {t C:-t
-:nara elos Srs. Dcjlntados, ns t!•,;s ;:c,. 
guintes resoiuçõ:.'s do Scn~clo: P, :l~l

torisando a fn brica da igreja ma triz 
de Sant'Anna dn. vil!:• do Príncipe 
da Provincia do Rio Grande do Nor. 
te a possuir o terreno que lhe fúra 
doado em 1785; 2", dispensando do 
lapso de tempo, par:::. qu2 possam tr:J.il· 

sitar pelas repartições competentes, 
a.s cartas de confirmação d~ scsr:::::.. 
rias, concccliclas a Manuel Innoccncio 
Pires Camargo, sua mulher e trcs n. 
lhos; c 3" autorisando o Governo :t 

conceder ·carta de naturalisaçü.o ao p~
dre Joaquim Alves da )I obrcga. 

Entra cm tercei,ra discussfto a re:;o· 
luçi:io auto-risando o Governo a ccnce. 
<ler ·privilegio exclusivo ao padre An
tonio José Pinto p:tra importar ~bo. 

lhas . 

O Sn. VrmcGI~mo: - Apczar do que SQ dis· 
se na segunda discusHfto desta resoluçfto, ES

tou na intima convicr;ão de que os monopoli0s 
são terminaterocnte prohibidos pela Consti
tuição, c que esta concessão é um verdadeiro 
monopolio. Continu:trci, portanto, a votar c0n
tra a· resolução. 

A Commissão citou, para fundam~nt.:tr 

sua opiniilo, o principio consignado cm r:m 
artigo da Constituiçiio, que garante o dirc!:o 
Individual a todo o cidadão brazileiro. E qu;rl 
é ·esse direito Individual? E' o ele poder -w~.o 

o cidadil.o brazileiro exercer qualquer genr.;-rJ 
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de commcrcio ou industria.. Jsto pr.s~~o, c;o::Jo I se tudo qua.nto se c1ueira, ma!:i ntw se pu~;te 
conceder-se esta garanti[!. a um individuo só, por uma cousa que todos os dias se esl:í. ata-
ncrret.nclo~sc aos mn.is ciUadü.os? A ninguern 
se pôde negar o el:ereieio destu direito. E sen
do incontcstanl que a import:!~ão elas abelhrr~ 
é um genero de industria, nfto tcr[t o cidadão 
o dii'elto de uxcrcel-o? Xinguem o pôde negar; 
e se pois tarJo o cidaclilo te:m esse direito g:L
rantido pela. mcsmí.L Constiulçã.o, corr1o é que 
a Iegisla~ão o pôde privar delle? Disse-sê po
ré::rr que, concedendo-se este privilegio, se não 
prohibe aos outros cidadrtos o poderem exer
cer este gcncro de industria c commercia. Pois 
esta. a.utorisa.ção que se d(t a um homem, com 
direi to de excluir os outros, nilo é prohibiJ• 
qu8 outron se dedique a. esse genero de indus
tria? Isto é tão evidente que admira haver 

quem o negue. 

Considerada esta concessfto em face de ou
tro p::u·ag-r:t.pl!o da. Constituiçiio, não será. isto 

cauda. E para que se quer desprezar o qu~cs
tá escripto na. leis das .Jeis, c saltar-sE: por ci
ma de tudo? Para se conceder um privilegio 
para a. introducção de abelhas! Que nmtagcns 
pódem provir d'a(]ui .ao publico-'? Pri\·i!(~r;ia..se 

um homem que f:1ça. esta. importação, prohi
bindo-sc a outros eidadüos poderem exercer 
essa industria. Supponha-sc, porém, que se 
nilo concede o privile[:io; fará esse individuo 
menos interesse ainda no caso de apparecer 
outros concot'!'e!Jtcs? Eu creio que nilo. porque 
nilo é prova.vel que elle cm dez annos tenha 
importado tão grande copia. de abelhas, que 
dispense a. importa.çfto do producto das que 
vêm de fóra: c não podendo ab:t.stcccr o mer
cad cm a cera necesSJ!ria ·que tem de vir de 
fóra, que lhe imprta que haja cn~correntcs? 
Yerdrrde é que já houve quem pracur::sse in-

um privilegio pessoal? Eu ente:1do que sim, traduzir ess:t industria no paiz. por•}m não 
porque, a. meu ver. privile::;io pessoa.! é a eon- foi bem suecedido; o nue faz crer que o em
cessfw foita em favor de uma pessoa. com ex- presaria não terá concorrentes. c, ainda qu:cn
clusi'to de outras; graça. est::1 contraria á Con. de os tivesse. dles não lhe podem fazer mal, 
stitui0iio, que gara:Jtio a rodos os cidadiios o i porque a. sua. producção não é passivei q_u~ el!t 

livre. t•xereicio de todo o gcncro ele industria I dez annos abasteça o mercado. E sera con
e commercio. for.:ne á justiça e igualdade ser prohibido a to-

Quando se tratou da. concessfto de privile- , dos fazerem seus ensaios, ficando cst~ indivi
gio a.os mineiros c senhores ele engenho, cou- I ch:n ~ômente com essa prero:;ativa.? Nfto é is

cessiio que nada tem de commum com esta. de I :o pt·~ju~icial (t sC>ciedudc? Supp~nha-se o, ob: 
que se trata, eu fui de opinii:C> que se nil.o JCCto mdifferente tanto para. o P• etendenk co 

deviam conceder taes privilegias, c isto ape
zar de não serem concedidos individualmente, 
mas sim a. todos os possuidores de lavras e do 
enge:11Ios, que ficavar no gozo do seu direito 
para explorar este genero de industria.. Xo 
caso vertente. portlm, niio se concede o privi. 
lcgio a quacsqucr importadores de abelhas, 
mas sim ao padre fulano; c não será isto um 
p~ivilegio pessoal? 

·Note-se a. diffcrcnça que ha. entre uma 
concessão c outra: aquella foi feita. em bene
ficio de uma industria, este se pede em fa.vor 
de um individuo; e semelhante concessão, Ion· 
ge de ser autorisada, é pro!Iibida pela Consti. 
tuição. Para que pois leg-Islar contra. as suas 
disposições mais importantes, tacs como aquel
las em que estabelece para todos os cidadii.os. 

Se se. quer que :1 Constituição seja letra 
morta, então será .;mlhor abandonai-a; faça.-

mo pura. o publico; porém, para mim é muito 
ponderoso por ser offcnsh·o d[l Const1tuiç:i.,1; 

e ainda. que a Constituiçü.o fosse uma ld rc-
vogavcl, não se devi:!. de modo algum suspen
der n. sua. execução se mmn.nifcstn. ~!tnidn.de 
publica, principio que o legislador niio dr.'o'fl 
perc!2r de vista, e ante o qual a vio!nr,fto que 
se pretencle é tanto mais a.ggravante, quanto 
que della. não póde resultar senfta prr.juizo 

aos interesses da. industria. 

O S1t. SA1'UII:'\'T:<:o: -As razões q:JC conti
nuam a ser produzidas, e que são a.~ mesmas 
que ouvi na. segunda discussão de~~~ projc. 
cto, ainda me nrLD convencem de qu~ deva vc. 
tnr contra elle: a. mais forte que appareee é, 

sem duvida, a que figurou a viola<;ii.l ela Con
stituição no projecto; c se eu estlvt•ssc co1,1-: 
vencido de que essa. razão procedi:,, n:to vota
ria. pela resolução. E' verdade que a. Consti-
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t.ui~rLD diz, no ~ 2·1 do urt. 179 (l.v). Este 1 Lrari:J. Ct cc·Hslilui<;:io, porque ella garante 0 

IH'incip!o é bom claro, mas niio G absoluto, privilegio exclusivo aos inventores; e suppo. 
porque no paraf,'l'apho seguinte se of!erccc nho que isto é uma invenção, porque invon. 
uma cxccpçiio, na qual me parece estar o pre- ção só é arjull!o que é achado; esse homem 
sento caso (liJ), garantindo o privilegio aos I tem-se persundit!o que achou o meio de tranB
invcntorcs, o que importa uma concessão a portar abelhas de outros paizes para os ali
um individuo: logo, a Constituição concede mcntar no nosso; c se elle aehou esse mEthod<,, 
privilegias, c privilegias pcssoacs. ~cm vale certanwnto e in1·ontor, o é dessas invenções 
o dizer-se que houve grandes contestações so- que traia a constitui·~iio, c f1s quacs garant:3 
bre os privilegias .concedido aos mineiros e se- privilegio exclusivo; pelo que tal concessão 
nhoros do engenhos, duvidando-se se taes pri- niio se pôde iulgar inconstitucional, eu estou 
vi!egios eram para as cousas ·ou para us pes- convencido disto, c· c quanto b:tsta para cu 
soas, porque, ainda que elles fossem concedi- votar a favor da resolução. 

dos (~s pessoas, poderia acontecer que estives
cm na letra da Constitulf;ão_. uma vez que cs
S0S individuas fossem "OS inventores ela induB· 
tria. 

'l'rata-se de saber se o irnport::.dor de abc
l·has é inventor. Disse-se que alguns especula
dores j[~ cmprehcnderarn, mas clcbald~. css~ 

Dissr.sc que ao pretcnuc•:üe niio pôde ser 
prejudicial a concurrencla, porque cllc nüo 
poti(~rrc nb"stceer -o mõrcado do producto das 
abelhas; igso é o r,uc cu não se!; mas suppo
nhamos mcsn1o que nfto pôde, não lulv<:!rã on
! rs f!UC se n.provcitcm <lo seu systema -c ClUt! 

lhe vão C[~usar grandes prejuizos, por isso (]tia 

te:·(~ de razer g-rande,; despezas cm seus cn-importação, porque não acertaram com os 
saias'! E tc·:Hio outros concurrcntcs, não sol'. 

meios de c0nseguil-a. Se pois o impetl'(Lntc do 
· .

1 
. d t t 1. frer.1 c;:·cws prcjuizos? Demais, nfw c~be ao 

privJ cg10 e que se ra ·a espera rca 1sar o seu 1 ·j . 
1 

• • I' 
1 projecto é presumivel que ·deve ter um· me-~ eorpt~ cg-Is.atlvo fisca. Is:tr se c! c é l~!Ycntor 

• • • 011 n:•o; e o que ha de certo é que no f!m do:; 
tbcdo oualquE:r melhor e '!HLO empregado amda; - . 

• d . - . 
1 

t . 
0 

dez ar.nos, propa;:ando-sc esse mcthodo de ac!J· 
o que, scn o urna. mnovaç11o na mt us r1:1, _ . - . ., 

. . t ;natu~ao O p<t!Z lllllltO p6tl~ ganhar. VOtO pel:t. 
constitue mven or. rcsolucii.o. 

O Sn. Vtncm~mo: - Se G invenção, re· ·· 
O Srt. Ar.~m:n.~ Ar.J:t'Ql:gr.qur.: - ~a se-

qucira ao Governo o .privilegio. . _ .. . 
r,u•:1da thscussuo Ja se d1sse quanto se podia 

O Sr. . .SA1'UltNI:'Io: -Requeira ao Govern~! dizer sobre este objt:cto; os argumentos que 
isso é outro ca~o; mas o nobre Senador nao I hoi~ se apresentam são tão velhos ·e repetidos 
argumentou assim. i que j[c enfastiam. Disse.se, porilrn, hoje, de-

O caso é que o Governo se .niio julgou .au- mais que isto era .a ccncessfto de um p!·iv.ilr
torisado a conceder ·esse privilegio. A quem gio p~ssor.l. Querem.se concessões de prinlr
pois se devia recorrer? Tem-se dito que o :;los pcsso:\Cs'? Abram.sc os volumes da legil;. 
corpo legislativo se não de1·e occupar de nc- laçfto, e vcr.sc·ha que pela maior parte elia ~' 
gocios individuaes, c que só faz favores quandr occupa de objectos pcs,oae,;. 
se orcupa desses •negocias. Esta ·idéa me pa· E como qU(or o nobre Senador que ::os não 
rccc contraria (L constituiçfw, porque dft o !li- o~cupro:nos de .objectos indiv.iduaes, se os cid::· 
r:ilo ~ todo o cidodfto ~I e ::corre:· :Lo corpo 1:-~· tl:lm; te:n, pela ccnstitui~rto, ~1>-ra. ~tido o uireito 
gtslativo; c se a constltmçao p;arant.e este di- de recorrc:·cm ao corpo legislativo? Se cad:( 
reito a todo o cidadfto, segue-se que o cor!JO 

1

1:;.n dos poderes de per si •não póde fazer css:t 
lcgislutivo tem obri:;açfto de tornar ennh~r..i- e~nccsstto, o que resta ao eiiladfto r, recorre:· 
mcnt.o de taes negocias; se lhe ha de deferir ao corpo ·lcgi~;Jatlvo, c desse modo se tiram 
011 nfw, isso é outro caso. I te das as duvidas. 

Na constituiçfLo não se diz que o invc·ntor Ainda hn. poucas sessões não se tr::tou de 

1·ccorra ao Governo; diz-se qu~ terá :! pro- Jnm p:·ojccto individual, c<>ncedcndo-se a Pauln 
priedade da sua invençfto, c o premio r,ue a I r.'crn::tn1lcs Vianna um privilegio para a lnsti. 
lei JhQ marcar; logo, o premio -deve-lhe ser 1 tuiGiio de correios urbanos? )Ia~ ~em por iss;' 
conferido por urna lei e ao legislador compete I vi o nobre Senador fazer oppos1çao a esse nr
essa conc~.ssão, a qual cu não cons!tleto con- . goelo in<liv!tlunl; hoje 111"Sll10 não nos temos. 
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occupado de outros negocias indlviuuae8? Arl· 
1 

que se t:·ata, e o qu<J resta é exami•nar.se se a 
mira que se gaste o tempo cm cousas tfLo sim- · concessão deve ser por dez annos, por mais 
pies; se a constituiçfto não fez sclecçfto de ou por menos tempo. 
concessão ou nii.o conccssii.o de privilegios para Se nó~ tratassemos de conceder Ol.ltra 
a importaço de abelhas, para que a havemos qualquer protccçfLO, poderia rnallograr·se a 
nós de faezr? Acho até indecoroso que no cmpreza, e o publico perderia o dí·nhciro que 
mesmo di:l. em que nos occupamos de negocias I concedesse; mas, concedendo-se o privilegio, 
individuacs se diga qu~; o corpo legislativo se , o publ!co, ainda que se mallogrc a cmpreza, 
nii.o deve disso ·occupar. Serão uns filhos c I nada perde; é o emprchcndcdor, · c só e1lc, 
CJutros enteados? Voto pela resolução, qu~m perde ·O seu tempo e as dcspezas que 

O Sn. Ar.v1's BitAxco: - Sr. Presidente, 
''u tambem deseJo cmittir a minha opiniüo so. 
b:e a questão, para livrar-me da pecba de tra· 
tar de negocias lndiviilu:tcs, e de querer coar
r.tar o desenvolvimento ela industria, dispcn. 
~ando na constituição sem utilidade. Em ver
dade, eu desejaria que a legislação brazileira, 
assim como a do mundo iuteiro, tivesse a uni
formidade da legislação de Rousseau, que con
tinha disposições geraes, competindo aos ju!. 
zes applicar as leis aos individuas; era le
gislaçfto abstracta, mas não é isso o que nos 
~;cculos modernos, o entre as nações constitu
cio·nacs, e ninguem ·pôde ser censurado por 
seguir essa opinifLo quasi geralmente adoptada 
polos governos constituc!onaes. 

Eu entendo, quanto á questão de que se 
trata, que clla não 6 como se tem proposto na 
casa, Isto é, se se deve ou não prohibir aos ci
tladilos brazileiros um certo genero de com. 
mercio, a importa~ão de abelhas; a questão é 

se se deve dar protecção a um individuo que 
pretende resolver o problema, se acaso a im· 
portaçfto e aclimatação das abelhas é realisa
vel no palz. 

E' certo que as abelhas por ora nfLo estão 
aclimatadas no Brazil, e ser(L muito util que 
o sejam; isto posto, parece que não serli inde
coroso ao Senado dizer que se deve dar alguma 
11rotccção a qualquer individuo que houver de 
resolver ~te problema. Por consequencia, 
trata-se d·e qu,al .deve ser essa protecçfLO; se 
ella deve ser por meios pecuninrios, ou por 
meio de um privilegio exclusivo. O que pede 
o pretendente? Elle não pede protcçiio pccu•nla· 
ria, protecção que a lei concede, mas sim o 
:;~riv!legio exclusivo; é sobre este pedido que 
devem versar os argumentos que se houverm 
de ventilar na casa. Eu entendo que a melhor 
maneira de proteger a Industria é conceder
lhe privilegias; c neste caso está <1 objecto de 

fizer, o que vem a ser menos honroso ao pu. 
blico. Trata.se, porém, de saber se o :;~rivile· 

gio exclusivo t'i contrario [L constituiçii.o, e se 
a concessão dclle farfL mal ao paiz. 

Eu julgo que a que3tão é constitucional a 
respeito ria wnccssfw do privilegio, não ob
stante ter ouvido dizer que a constituir;~to se 
oppõe ü conccssiio de privilegias exclusivos, 

o que n:w se deprehendc do seu sentido lite. 
ral. E ainda quando na sua expressão possa 
al;;ncm querer achar tal prohibiçfLO, cn neste 
caso seguirei os precedentes que têm fixado a 
intclligencia da constituição nesta parte, por
~uc, a meu ver, nenhum d.as seus artigos se 
r,ppãe nos prlvi!egins exclnsivos; c por isso, 
nilo s2nclo para mi!:l a concessfw olll•·~cto de 
rluvidn, entendo que esta questão 6 de mera 
utilidade, isto é, se acaso 6 uti! conceder tal 
privilegio ou nf>.o, c não se ·acaso :t constitui. 
çü.o .pcrm itte que se co-nceUn. esse pri·"',·ilcgio, 
porque nessa parte (: perfeitamente omissa; 
deixou essa qucsELO ao calculo de mera con. 
Ycniencia. 

Vamos a ver qu:ws os artigos da consti. 
tuição que podem ter referencia a esta prohi· 
bição. O * lG do a:rt. 719 diz (lê) ; este para.. 
grapho poderia talvez entender-se contra t\ 

concessão do privilegio, m::.s nfto vejo aqui 
uma cxpressf:o tal que decida a qucstfLO; pre. 
cisamente, ncllc se ·diz: - Ficam nbolidos os 
privilegias, etc.; - entenrlc·se os Jlrivllegios 
concedidos até a public:er,ão da constituiç<to, 
isto é, refere.se ao passado; mas a respeito do 
futuro nfw diz nada; jica.m a.borirlos não quer 
dizer ficam prohibidos; c por isto não acho 
neste par:1grapho d:l. constituiçflo prohibiçiio 
alguma a respeito do futuro; flc:1.m abolidos, 
trata do passado, e nüo do futuro; c eis uma 
das razões porque cu ·ful um daqucllcs que s~ 
uüo conformaram com a conccss"-o do privilr· 
glo da lavoura da canna e mineração, porque 
elle estava abolido pela constituição. , , 
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E a utililhtdc pu- f · d . _ructo c seus trabalhos, nem a ser proprlc-
: uadc commum · todos Iucrmn n b 1 

O :or.. Vn:amm:o: 
bllcn.'l 

O Sn. ,\.LI'I•:s Bn,uco: _ Foi taJyc· por : .. . ' . o seu tra a ho; 

1 
· 

1 
" ! c e,s,t pequena prohib1cão vem 

esse pr nctp o que ellc passou· I""• 0 C""o é• ; " a ser com-' .. "" "'" I pon•ada com a p -
que, pela .Jctra da constltuic::io os prHJoN1.05 : t" "' d' ropag-açao do melhor sys-

-~ ' ' ... 5 ' C111:l G sn "OSa d ' l ' 
que f3e consideravam rcac.s ror"m cf!cctint i · . " "' r c2sa maustna c gcncrali-

. · .. · '- : sal-a nuus no paiz 
mente a.hohdos; mas, cO:!lO não tinh~.m sido j . . · 
prohibidos para. 

0 
futuro, cntc;•ndeu 

0 
cor:1o !c- .Da~UI. se ve que resulta gru:ndc vantagem 

gislativo que os devir, conced"'' 11 .. n~vo c I de ~c. !~;nJtar por algum tempo o cxercicio de 
foram concedidos cm u~;1 a_ lei d;'32, "ou .de ; 3.1 uma m~us~rla., nem cu considero que isto seja 

_ . . ' I'OP.trano ·t consti· ' - · · - -
nao v~'o POIS neste para:;rapho, cousa algu:!!a ;.: ,.' .- ctJ.Ç.tO, a const:tUJ_ç::o nun 
que me vede yotar por esta concesofto. UI" ~ue •. c n<lo conceda a um mtln•tduo 

0 

I ~verc 1 CO , , · ] · T~::1-:1s outro parographo que diz: _ Xc- ; t.:~- • •. ac uma 1nc ustr1a qualquer. u:na vc-:-~ 
nhum gencro de trabnlho, .etc. (lr]). _ gis 1~ c_tu.; Cd(:~ pro~a;:cionc com .cs~c cxcrcicio n::.:;.. 

. ta..,.e:l'i ·· soc 1nd!'1dc 
:!.qlu nm parngr[!.pho CJUC !")'~re!cc ;1bonnr n. or>> o · .. ~.. .. ... '"' · 

melo ~!l.Qllel!r·s qnc dizem que se não pó!lc pro- j v- Out~o par::tgrapho trata dos inYentorcs. 
hibir r. propagac.•ão cc cspccic rJ~:m1 a de in- 1 _,ao ·ercJO que o requerente seja o invento;-, 
dustria; mas cu direi r,uc, po!a ~xnrcssüo do \ porque elle ni'to !!presenta a invcnçfto do pro
p2ra;>;I'3Jlllo, isto se n::o pódc eol!i~i-r: 0 plra- 1 c~S$O que ten: :J. empregar pum ir buscar as 
gr~pho uat:J. da indnstri:t c::n ;;cr:tl, c quando 1 ::oclhas c ac!Jmalal.as; o que elle pretende é 

~;e prohibe a certo nun~t~!'O de cid~üüos 0 êxcr-~
1 

;·cr se acha esse n1do, t: como vê que tem de 
cicio de tnl industria. I!ilo se p:·o!lib8 0 trnbl- e~Jprc;;ar ca~itacs, tempo e meditações, c se 
lho da. industria indefinidamente, rn:~s sim pCi' \ n:.~o nu2r arriscar a perder o rt:sultado elo scn 
a!g-nm t::!mpo; n:ta se prahibc ~n; .;cr~.l. m:1s 1 trab~!ho. o que lhe succederia se todos. im
só~TJsrü? qt:c n.lguns indiviüuos n r7~erçn.m. 1~n.1 jm·cdw.tnmcntc depois dc11c ter n.ch~clo css~~ 
nobre Srnndor cn1 pma 1'·1 ~· ,.;. ..... ,-,c· n"~·c::'1!'"- 1

1 
!!lejo, ~iG liprc\·eil.as::cm l1a. 5Uí:~ ch:·:;cúbcrta. 

• , • t •.• 1 ...,, ,,;:. •• • ~t;:.'l .. o ... 't.::J, 
argt:m.entou n. este r~speito, pcigt~·ntando s, l pede :1a estado que Ihz dê pm~ n.!.!:;'li:m tempo 
por ventura conceder ur.1 prlvileg-lo a um in- um f[].VOr para que, no caso de ser feliz no 
dividuo nflo era atacar a i~:dustria; cu, pela metllodo qnc tem de empregar. obtenha uma 
minha y~z. pcrguntar-!be.lléi se os privilegias recompensa de seus esforços c dcspez~s. l\[to 
concedidos aos mineiros c sr:nhores de en:;:e- havendo pois propriamente uma invenQão, ou 
nho ·~1ão estão no mesmo caso... ·;,iio appareccndo, porque c!le a niio apresenta, 

O Sr.. Vm:r.mm:o: - O flv~r canccdic1o r~ nfto u.cho flUe este p:l.l'agrapho lhe sej1 appli

cous:t n.="to é {t pessoa.. 
cavel. 

Se ha na constituir;ão algum llrti,.;o ap
p!icn.vcl a este caso, é aquelle QUe diz que 
toda a lei rlC\'C ter uti!ida!le pub!ic:l. Resta. 

O Sn. ArxEs Br:Axco: - )!:ls eu observo 
que conceder um privileg-io não é prohibir a 
industria . .Seria prohibir o e~wrcieio rla in-
dustria, se acaso se dizsr.2se que esse homem portr,nto, c:::cminar se acaso será util a im
cterr.amente exerci:!. pTivativamntc css:L in- ;lDrtar.iio das abelhas c a sua aelimataçfta; eu 
dustria, cntfto essa concessão serin. prejudi- julgo que é util c de grande vantagem para o 
cial; mas, ca·ncedcndo-se por um determinado pa!z; e o mal que com esse privileg-io se pódc 
praso, e para uma nova Industria, esse privi- 1aEzr aos clcma.is cidadãos, por ora é nenhum, 
lcgio pódc ser vantnjoso, porque, acabado I porw.1c nfto vejo que alguem se tenha dado -a 
esse praso, podem todos que a ella se quizc- I essa Industria, c talvez que até nem por muito 
rem rleàicnr e::crccl-3 com :n:-tis vantar\rm, I tempo ·ningucm se lembre disso, o que prova 

sem fazc:·cm tentativas ft.<teis por :ift terem a I que a cousa nfto é facil. 
cxpcriencia: e deste modo cal privilegio, be:n I J::lssc-sc porém: - Talvez que outros ln. 
longe de :;cabar com a industria, vai faxore- I c1i;-irluos dur:.mtc este tempo façam outros m
cel-3, animal.a, fnci!ital-a, por(IUO esse i•ndi- \ r.aio" com rnais facill!ladc. - Este argumento 
viduo, favorecido com esse privilegio vai a r 6 o 111W parece de mais forGa; mas tam!Jcm, se 
l)mpreg~r cap!tacs; c o resultado de suas me. ! !1 i:;oo atten!lermos com minio cscrupulo, o rc. 
ditaçõcs c capltacs va.i ser derramado no seio I suEado será que se nfto concrdcrft protecçfto 
do. a.ssociar,fto; e assim a sun. propriedade, o r ah\'u,;Ja po1· outro qua!qrwr ensaio. e nlnguem 
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t0ntarú taes emprczas, porque certamente nin
guem se proporá a .isso snm ter cspera·nças de 
algum favor cm vlsta do qual conte que, se 
succfder bem, tirará proveito dos seus capitaes 
empregados, porque tncs expericncias equiva
lem a dar dinheiro a risco; pelo risco que ll.a 

tar a sua op!niüo de que se deve dar todo o 
favor a ~ualquer introductor de um genero de 
industria; mas se se quer conceder esses f:t
vores, eu nüo julgo que seja. este o meio mais 
conveniente de fazei-o. Eu nfLo me opponho a 
que se conceda toda a protecçã.o c favor que as 

de prejuizo, os lucros devem ser muito maio. leis perm!ttem, mas, nüo posso concordar na. 
res, e não podem ser alcanrados senão por melo opln!fto do nobre Senador de que se póde fun
da. concessão de taes privi!eg!os; ·C, havendo- dar em um artigo constitucional a concessão 
se esta conccssfLO fr:lto a outras multas pes- deste privilegio. 
soas, nfto Ycjo razões para que se negue a 
esta. 

Xfto dirá esse homem, c outros que se ach:;. 
rem no mesmo caso, que ha parc!alidade 1:1 
concessão dos privilegias, concedendo-se a o;I. 
tros, e nr.;pndo.se-lhes sob pretexto de que 'L 

constituição lh'os veda? B se é certo, com~ 

estou persuadido, que a constituição niio pro
hibe privilegios exclusivos, como se pódc n·~

gar esse favor ao requerente? Concluirei vo
tando pela resolução. 

O Sn. M1~r.r.o E :'IL\TTos: - Xão n1e opp~. 

rei á rcsoluçito porque elln. ü de summn utili
dade, mas quero esclarecer o que se tem clin 
a respeito deste objecto, afim de demonstrar 
que o nobre Senador qu~ quiz sustentar a rc
so!uçiio, fu•ndado cm um paragrapho ela consti
tuição, confundio a matáia c ,·eio .a cnhir Eõ11 

contradicçiin. Foi procurar a Jlrotecçiio que SQ 

deve dar a qualquer inventor para fundamen
tar o seu voto; porém, concluio c!cclaranrl:J 
que o homem nfto é inventor ·C que por isso s~ 
deve considerar a materia simplesme·ntc pelo 
lado da utilidalle pubi!c~~. l\Ias se o horne~:l 

nüo está comprchenrlido no ~ 26, como o nobr~ 
Senador o reconheceu, declarando que ellc n;io 
estava no caso de invento·r, h a de ·conceder-li!~ 
o privilegio exclusivo que pede, cm CO'ntrm·cn
ção u um artigo da constituir;i'lo? E' cous1 
inadim·el, a meu ver. 

O nobre Senador foi buscar o art. lG qu.; 
abolio os pri\·ilr.gios, e argumentou do pas. 
sado parn. o futuro, fazendo ver que a abolir,ii~ 

dos rorivl!egios dizia respeito ao passado, mas 
que Jõii.o havia para o futuro a pr:~lli!Jição r10 
se concederem taes privilegias. 

Trouxe !11ais o ~ 2>1, n1ns julgou o ncgc
cio c:>mprchend!do •nesse paragrapho c citou o 
§ 26; mas cu nfto entendo que por esse mci•> 
se deva proh!bir [L qualquer individuo o usJ 
do mesmo methodo de industria. O nobre S"
nador cxpendcu multas razões para fundamcn-

A - 7 

O Sn. AT.\T< BnAxco: - Pelo que ouvi ao 
nobre Senador, observo que ou ·Cil m:tl me ex
pliquei, ou o nobre Senador não me entendeu 
bem; c por isso aprescn tare! a;;oru um exem
plo, pnra ver se posso tornar mais intel!igivcl 
o que eu dbc sobre a questão. ~i·ngucm pódc 
duvidar que os camellos sejam ela maior uti
lidade possivcl na Arabin. e nas :nais lugares 
onde cl!cs existem; elles sfto chamados navios 
de terra, porque carregam pesos enormes c 
percorrem im:ncnsas disiancias cm um dia. 
Ora, sendo o Brazi! tão extenso, se porventura. 
um cidadão rcprcsenta~sc ao corp~ legislativo, 
pedindo que se lhe concrclcsse nm privilegio 
pn.r~L tentar n import.a('rto c aciimat~Giio ele 
tr.es animaes no paiz, se o Corpo LcgislatiYo 
nc;:;nsse esse privilcf:;io, nrgal-o-hia com bom 
fundamento? Creio que não, porque seria ne
gar um objecto de multa utilidade. Oru, isto 
u,m muita analogia com a questão actual. e 
creio que com este cl:cmplo f!ca explicado o 
meu pensamento. 

O que eu, pois no .meu primeiro discurso, 
disse foi que podcrb um cidadão qualque1· 
aprescnt:!r uma prctt·ncfta clcstn. especie, pe
dindo certos favores, os quaes poderiam ser 
]Jccunül.rios ou consistir n'um pril'ilcgio ex
clusivo; c disse eu que a proposiçfw pccunia
ria era muito arr!scadn. para o publico, por
que poderia ser a cmprcza mallograda c o 
publico perderia a consignaG[to pccuniaria: 
se se fizer, porém, a concessão por meio do 
privilc~io, tornn.nclo-se hr.proficua a cmpreza 
o publico nada pcrdcr{L nesse caso, {) ganhn.rá 
:m~ito se a tc:ntatiYa fOJ' bem sncceclicl:t. Dis
s ~ tamb2m que, depois lle cxaminad~ c Jeva'da 
a questão a este ponto, se clc\'Üt examinar se 
o privi!eg·io era ou nito compat ivr:J c~m a Con
st!tuiçüo, c 0xaminei se a Constituiçfto dizia 
algumn cousa n. c~te respeito: observei que 
~. naest:i.o me não pa.recio. constitucional, c que 
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a Constituição a este rcsp8llo pcrmlltc no3 
legbl:H!orcs do p:dz !:tzerem o que lhes pare
C': conveniente, c por Isso entendo que todas 
as questões entr,: nós devem ser conslclcra
uas por dons lados, c vêm n. ser: examinar, 
cm primeiro lug;n.r, se n. mn.teria da rcsoluçfto 
é compn.tivel com a Constitulçfto; c, se for 
incomp::tinl, ainda que se prove que é da 
maior utilidauc, uevcr{t ella ser rcgeitada. 
Cumpre, pois, antes de tudo, separar inteira
mente a qucstiio constitucional da r]ucslfto de 
utilidade. Eu a separei, e disse C]uc me não 
parecia quesli!o constitucional, mas sim de 
utiliuauc publica; c cm abono desta opinilto 
existc:n os preceuenlcs cu pr:tticas estabele

cidas. 
Ora, como justifiquei cu que a qncstfto 

nü.o em. constitucional, e que a Constituir;iio 
nada uizi:J. a este rcspc:ito? Li os paragraphos 
da Constltuiçfto. O § lG não vinha p:tra o ca
so, porque ::thi niio se tratn. de prohiblr os 
privilegias cxclusiYos para o futuro, c apenas 
abolia al;;uns que existiam c deixou outros ... 

O Sn. :IIEtr.o :VI:..TTOS: - Aboli o uns e con

servou outros. 
0 Sn. ALVES BI!.\:s'CO: - ••• cert::t:llcntc; 

cu vejo que a Ccnstiuiçfto neste par:tgrapho 
eons"J'YOU sómentc os p!·ivilcgios que cr~ro li
gados os cargos publlcos, donde se deve in
ferir que os que nil.o est:tvam neste caso fi
caram abolidos; e perguntarei: Ficaram abo
lidos ou prohibidos".' O que vejo .é que fica
mm abolidos, mas nfto prohibidos; e descia-

t:i dcmonstr~tlo que ellc não tem applica~fto 

~o c~so de que se tratn.. 

Quanto ::to § 2·1, estamos no mesmo caso 
(!é)· Os nobres Scn~dorcs cntmdcm que a 
proposicfto CJUC co::tém este pa:-açapho G cqui. 
I':J L:nte a esta outra: .; A nenhum snhdito do 
p:1 ;., é prolllbido c;eucro al:;um de commer
c!o, etc." l\Ias cu entendo que nfto é cqul
v:ilentc; nqni nflo se trata tlc invcnçilo, c sim 
d:• iudustri:t: diz-se que nü.o será proh!bida 
~u~lqucr inuust.rla; cm outros tempos nü.o se 
d~n1 essa latitude, era prohibido hai"Cr até 
fa~n·icas dci tecidos,. etc.; porém, cssn.s dbpo .. 
~;:~ . .-:cs crn.m antcriorcg ao artlgo dn. Con~ti .. 
tn!~;lo que ulz que nenhum gcnero de trabtt-
111:1 púde ser proltibido, mns não disse que, 
qu::ndo os principias d:t Constituiçü.o tives
"c;a pmclrado n:t legislação do paiz, se nii.o 
P·1t~cr1:t problbir nem tcmporn.rin.mcntc o cxer .. 
cirio de certos ramos de lndu~tri:t, qunndo a 
ntilidadc publica assim o reclam::ssc . .Se rc. 
co:-rcrmos ft legislaçfw untcrivr, have:nos de 
i'•):' que lla principias :;craes qtw, applicados 
'' leg·islação do palz, foram limitados; <ntcn
t)·,·~-se que eol::ts restricçücs não eram contr:t. 
r!~:; ao espirita da Constituição, porque a re
~:rn geral nfto era tão absolut:t que, em vlst:t 
d:t utiliuade public:t, s~ não ndmittissem pe. 
~nrn:ts mouificações. Eu nfto posso achar nes
te ~ 2-! o que os nobres Senadores querem, 
iE:.n é, que se niio potlesse suspender por al
gum tempo, por um anno, por exemplo, o 
cx:rclcio de certo gcncro de industrin., c priu-

rei que me dlgnm se nr, dcd:tr.ação de que cipalmente aqucll:t cspccle que nfw e::lste no 
ficam :tbolidos se comprchcndc :t idéa de que p:tlz, que nfto pódc ser muito utll. Entendeo 
ficam prohlbidos. Eu entendo que, quando se po!s C]Ue é mais compath·cl com este paragra
dlz: ficam :tbol!uos, fal!a-sc do passado, c por pho n concessfto do privilegio exclusivo; e 
!sso n~o se pôde entender que ficam 1Jrohibi- tfto compativcl é, que o Corpo Lct;lslativo as
dos 6 rcl:ttlvo :tO futuro. sim o tem entendido, e por Isso tem concedi-

Eu disse mais que, aii1ua quando alguns do idênticos privilegias a diversos ciu:tdãos; 
··nobres Senadores quizessem entender que es- c :.t8 menos, os nobres Senadores hil.o de con
tas duas palavras eram equiv:tlcntes, cu ti- cortlnr commigo cm que a phrasc deste pn
uha razões par:t o ni'to entender assim.' por-

1 
rnr,rapho nfto é verdadeir:tmcnte contrari!L {t 

que 0 Corpo Legislativo tem sanccwnado : concessão de tacs privilegias, porque, se o 
principias cm contrario; donde se colligc que i ros;;c, deveria exprimir-se de <Jutra manéira, 
clle entende que, comquanto alguns privlle- I dc,·erln. dizer que se nfto podia proh!bir nem 
gios ficassem abolidos, nfto fle:tram comtudo tr!~:porarl!lmente o exerdclo de qunlquer oh
de louo prohlbiuos; e por isso, concordando :ic'cto de Industria c commercio; mas, como 
a .minha !ntellig;cncia com :t que lhe dco até niín cxist:t css:t tllsposlçào, pelo menos hlío de 
agorn. 0 Corpo LcglslaliYo, p:trecc-mc preferi- :trlmittlr, entre as duas opiniões, aquelln que 
:vel; portanto, quanto a este p:tragrnpllo, es- 6 !'.J:tls prOI':tvcl, porque, quando se trata da 

r •. 
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imclligcncia das leis, eleve-se e,;coll!cr a so-~ O Su. 1~.IE1.r.o e :\J.\'J"ros: - Eu não posso 
lh!i~O mais prov[lvcl qu2 appa.rccc, c pl'eferir~ cnmprrhc·ndc!· o nobre ~s~:il~clor. n&ItJ f,tzel' 

se aqu.clla qu? cst~L .iirn:ncla .~:n precedentes I UJ.n longo discurso para responder noH seus 
elo Co1po Lcg~>lalho, !aso, d1..,0 cu, c tenho mgumcntos, porque me faltam os meios nc
t.ocla a razfLo para o dizer, que cst:~ disposiçftc l cessarias; m.as dir·ei que a forç 1t da y,•rdndc 
não ú compativcl com este pnrn:;rapho. é tão forte, que nem ainda com todo 0 ~cu 

Outro pnrngrapllo é o que tr~ta elos in- tai2Ilto, o nobre Senador a p<ide destrui!'. o 
ventares (Tê). l!:u disse, a rt;spdlo deste pa- no!Jrc Senador procurou, por quantos meios 
ragrapho, que nflo cm da op!nif~o dos rcdacto- púclc, sustc1:tar os seus principias; prctcndeo 
rcs da Constituição. Eu nftO creio que seja most:·ar que nf~o havia na Const!tuiçfio con. 
privilegio exclusi\~o ~ protccçr~o que se dá ii signn.do principio aJgu;n do qual se podesse 
minha propriedade; aquillo que cu inverno concluir a prohillição dn. concessão dos pril'i
é minha propriedade: df1-so um~ unic:t di!- !cgios; c, invocando o § 2G para sustentar 
fcrcnça, c é que a propriedade cm um cuso a sua oplniilo, achou que ellc garante a pro. 
póde ser definida por certas regras, c cm ou- pricdadc, mas é aos inrcntorcs que se rcfcr2 

tros por oul:r.as; lw. a propriedade. movei c a 
1 

este _varngrapho; disse depois qnc, comr1n<nto 
propriedade mtcllcctual: a propncdn.dc mo- I se nao tratasse no cas.o prcs~ntc de invcnGão, 
vel c a de raiz sii.o gal':l!1tidns por leis diver- crn. :!Cccss::trlo proteger essa. industria, por
sas. I que poderia. lln.vcr abmos da parte de n·Jl!'os 

A Constituiçilo, porém, não dco as regras concorrentes cm porem cm pratica os meios 
precisas para 1'csolver esta qucstftO, nem eu que o pretendente emprc;;a.ssc para o atl21'· 
trato de cmittir a minha opiniiio particular; feiçoamcnto dssa. Industria, c que p.Jr isso era. 
tratd de ver se n. Constituiç;to dizia. alguma I ncccssnrio qu~ a. lei lhe d6~.se protecGüo; em
cousa que th~csse :tpplica(!~LO. para a qu.':sulo. fim. fez 11~12.. tn.l c?~~1p:icnçi'to cmn o ~ 2~, p~. 
Este para~rapllo r1uo cu c:icl trat:1. de :invcn- I r::. demonstrar Io;.Jldi11Jda<.L: da COllf.!tJSS. 1

.) elo 
GÕC~, c por isso niio Yom para o rnso. I l)riv11egio, que, querendo expllc::!..r~sc, não f~·-~ 

:\rrrs o nobre Scnndo:- disse: "Po!s 0is aqui senão aug!110ntar a. cbsc:uridrulc cn1 aue nos 
o· modo porque se concedem os jJrivi!egio~ ex- deixara seu primeiro discurso. 
clu:;il'os!" :VInz o nobre Scnallor diz qu~ se E' principio consagrado na Constitui.:iio 
não pódc conceder cs!c pri,·ilrgio; c nflo rc~ 

para que o que cu tenho sustnt.r,do é que n 
Constituir,fto n:w dá regras para que se co:~

ceda:n privilegias e:~clusivos, e quando cm al
guns tl·~ seus parag-raphos se ache alr;ucut con
s:l. a que se possn. dn.r n. interprct~cüo contra.
ria, cu respondo com os pre:ccdcntcs que se 
r.em praticado, conccdc:J.dO-sê n. outros cid!l
clf~os igu:"..cs privilegias, c por isso julgo que 
a r:uc:stfto nfLO se dcYc considerar conslitu .. 
cio;.almcntc, ma~ si!n pelo lado da utllicbd<~; 
c 11ar:1 o comprovar, cu dis'c CJUC parti•\ cJ,; 
um principio que era. que n. ·concessão do pri
,·ilcgio nrw offendin. o direito d!) ninguer.1, 
nem c.tn.caxn. o direito indi\·idnal fundado nn 
CQustituiçfto. O que entendo que pódc ser ob
jecto ele duvida é o tempo que ha cl·c ,]umr 
o privilegio; c, Clll!JlUl.llto .a mim. niio vejo .in
convcn.icute cm conceder os dez nnnos, por
que com essa. conccssfto não offcnclcmos os 
<lireitas de ulnguem, e della nenhum mal re
sulta ao pub!lco. 

a cxistcncia do pri·rilcgio p~ra os inventores; 
c quanto ao ~ lG, o nol.Jrc Senador niio 0 de
w,ria trazer para a qucstfto, porque, longe 
rl0 rlar forç:. aos seus aJ·gumentos, os :mni. 
quil~, porque a Constituição tratou ele aca
kr com os priyiJ,,gios, c por isso quando cm. 
pregou a p:tlana aboliçci.o, referia-se a uma 
intci!·a prohillir,i\o, porque aquclla palavra 
tem ma\s força. que n. p::thwra prolt!biçcio: 
abolir é fazer até com que uma cüisa que exis
i.~a uü.o exista lUais_. tanto no passndo como 
::o futuro; c ~L p:llann.. prohib.ie,1ío de;· e sem. 
]li'·" considerar.sc iucluidn. 11:1. p:tlavra aboli· 
ç<io, visto que prohil!ir é fazer com que uma 
cous:t que existe deixe de existir agora, mas 
J~J.o ele tal maneim que se niio possa pôr cm 
pratica cm outra occaslüo. A' Yista pois elo 
sentido gcnuino da pa.Javra aboli<lo, j(L se vê 
que este paragrapho lG nfto póelc favorecer a 
a opinião do nobre Senador. 

Do ~ 2·1 cr.o se col!i;;c que a Constitui
çlio teve em \"isl::L garantir n. lillenlad,; da 
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industria; e o exercicio desse direito deve 
ser de modo tal, que se não opponha aos co~
tumcs, (L segurança e saúde dos cidadãos; mas 
o nobre Senador quiz demonstrar por este 
paragrapho que todos os cidadãos tinham di
reito a ser protegidos, e entendeo que este 
melo de protecção póde ser dado por todas as 
fórmas, e até pela concessão do privilegio ex
clusivo, no que se enganou evidentemente. 

Emfim, sendo a resoluçfLo concebida no" 
termos da concessão, porque nela se concede 
o privilegio por dez annos, é evidente que a 
rcsoluçfto se nfto póde julgar encabeçada no 
paragrapho invocado pelo nobre Senador; e 
por isso, o pretendente deve pedir outra qual
quer protecção, mas nfto o privilegio exclusi
vo, porque é isto contrario a um artigo da 

Const!tuiçfLO. 

dos privilegias anteriores importa a prohib!
r;iio da concessão, como nfLO reconheceo o no. 
brc Senador que a resolução é contraria li 
C:onstituiçfto, que por uma dlsposiçi'LO termi
:::tntc prohibc a concessão de privilegias que 
estfto abolidos por ella'! 

O nobre Senador fundou-se no paragrapho 
1G do artigo 170, c tambem no paragrapho 
~~ 1; porém, para se entenderem estes para. 
:::raphos, é necessario ver as disposições an· 
t~cedentcs. O artigo lí8 diz (lê). O direito 
de importar c negociar é direito individual, e 
•1 constitucional, porque o artigo 178 diz que 
(, constitucional tudo qn:mto é relativo aos di
r:itos politicas e individuaes do cidadão: lo
~o. o direito de negociar com pa.izes cstran
;eiros 6 declarado constitucional pelo artigo 
178 da Constituição. 

o Sr. Alves Branco dú alf;umas ex- Vamos ver artigo 179 (lê) . Basta a sim-
plicações sobre as razões por elle ex- p!es leitura deste artigo para ver que seus 
pendidas, e continüa :L sustentar os paragraphos fazem a enumcrar,fto dos direitos 
principias produzidos nos anteriores civis e politicas dos cidadftos brazilciros; c 
discursos. roderft negar-se que cada um destes paragra-

phos falia a rr.sp.-·ito de cadn um dos cida-
0 SJL. VI~J:r.cEmo: - O nobre Senador ditos brazileiro~? Tsso não pódc entrar em du-

julgou que -tinha feito comprshendcr melhor 
a questB.o, servindo-se do exemplo da uLilida· 
de que nos resultaria se algucm chegasse a 
aclimatar os camelos no paiz, exemplo na ver· 
dade identico, m::.s que não sei como possa 
elucidar melhor a questão presente, a não ser 
que o tamanho dos camelos far,a mais scnsi
vcl a referida utilidade. Insisti o em que a 
concessfto deste privilegio exclusi\·o ni'Lo se 
oppõe ft Constituição, a qual não prohibio os 
privilegias esclusivos, c -tfto sómente os abo
lia. Ora, eu quizera que o nobre Senador me 
di:>sessc se a Constituição fallou só uma vez. 
ou se continuou a falia r até hoje. Parece-me 
que anida falia e lm de continuar a fali ar, 
emquanto nfto fôr reformada. Se alguns pri
\'ilcgios tinham sido concedidos até a sjua pu
bl!cação, ficaram abol!dos; e creio que deve
mos hoje dl).r a essa disposição a mesma for
çu que se Jhe deo no acto da sua promulga
ção: essa disposiçfto pois está vigente. 

o illustre Senador deve reconhecer que 
os prlvl!egios estão cxttnctos em vista do 
mesmo fundamento que timou de que nfto 
e~tava extincta ou prohibida a concessão do 
privilegio, c sim r.bollda; mas, se a abollç:io 

vida; e para que fosse objecto de duvidn, se
ria neccssario riscar o artigo, c só desse mo
c~o é que poderia ter lugar a metaphyslca do 
nobre Senador. 

Pelo paragrapho 2·1 (!ê) é pcrmlttido a 
rodo o cidadão brazilciro o empregar-se cm 
todo o gcnero de industria c commercio; e o 
individuo de que se trata pede o privilegio 
t'Xclusivo para um genero de commercio, o 
r:uc 6 eminentemente centra a Constituição. 

Disse o nobre Senador que a prohibição 
c··~·a cm geral; pois, se é cm geral, como se 
p<ide suspender essa prohibi~ão cm beneficio 
ele um só individuo, que nem cu sei se é cidn
rli\o brazileiro ou estrangeiro? 

Eu, a respeito de favores em beneficio da 
industria, desejo que todos os cidadãos sejam 
trntndos com a mesma igualdade. Disse o no
hre ·Senador que ha multes precedentes do 
Corpo Legislativo que confirmam a sua op!
niiio; mas eu dir.lhe-hci que elles nfto são 
muitos; c ha algumas concessões que não es
ti'.o ncsts caso, como seja a dos correios ur
h2nos. porque isto ~ um serviço publico ... 

Ó Sn. Ar.~mro,\ Ar.ncQUEIIQUE: - EntiLo 
não precisa favor. 
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O SJt, VEitGUEIItO: - E' scrvi<;o publico 
que c·stá debaixo da inspecção do governo; 
porém, a concessão de que se trata nfto tem 
nada com o serv·iÇo publico. 

Disse o nobre Senador que o inventor é 
senhor de sua propriedade; mas quem duvida 
disso? E' senhor em quanto a c.:lnscrvar em si. 
Ora, eu quizera que o nobre Senador me dis
sesse quantos meias ha de adquirir idéas, se 
é só pela invenção, ou tambem pela commu
nicaçiio. Eu entendo que, depois que se ad
quire uma idéa, quer sej:t pela invenção, quer 
pela communic.:.ção, ú minha industria; c se 
o nobre Senador quer ter a propriedade ex
clusiva de suas idéas, nfto as communique aos 
outros; emquamo a tiver cm si, é sua, nis
so nfto ha duvid:t; mas, logo que a communi
que, ou que a apresente cm publico, clla per
H:nca a todos, e todos podem aproveital-:t, cm 
eonscquencia da communicação C!UC o nobre 
Senador faz della cm publico. 

Eu estou p~rsuadido que o nobre Senador 
tem grande somma de idéas; mas estou per
suadido que as que possue são em numero 
muito inferior áque!las que pódc receber pela 
communicação, e isto acontece a todos. 

/q;ora, a lei que desenvolveo este artigo 
da Constituição, concedendo o exclusivo ao in
troductor, ·conformou-se com a mencionada 
disposiçilo da Constituição que, dando aos in
ventores o exclusivo, o nega aos introducto
n:a; porém, se a introclucr;iio fôr de notavel 
utilidade publica, então estes terão um pre
mio: eis aqui a intclligencia que o Corpo Le
~islatii'O deo estrictamcnt~ [L Cons~ltuição · 
b - -
Creio que em uma ou outra occasiao nao se 
terá tido isto em vista, c que irreflectidamen
te terá p:tssado alguma cousa contra a Con
stituição; m.as nunca isto deve servir de r_e
gra. Ora, alé.m de eu ver este negoc~o ta o 
cinTo nn Constituição, acho mesmo muna sa
bedoria ne!la, porque cu não sei como se quer 
promover uma industria, proh!bindo qu~ to
dos usem della, excepto este ou aquelle mt!l
viduo; não comprehendo a utilidade ele se~tc-
1hante pratica. 1~ quereria que se auxilias
se a industria por algum modo! por excm-

lo com isenções de direito ao iutroductor, 
~a~ nii.o dando-lhe o exclusivo privlleg!o eles
ta industria, prohib!ndo que outro:; se oc
cupem delln, o que para mim é cousa nova. 

Nesse prh·i!egio que se deo ú. CcUJpanhia 
tlc nm·cgaç:lo por yapor, não se deixou de no
L~r um Inconveniente ;;rande; eu sei que um 
introuuctor queria abrir um canal de ferro 
Eesse canal d.a Pa1•una, que não vale nad:t 
cmquanto está cm começo. Depois de for
mr..r o seu plano para essa especulaçfto, conhe
r.~o que não era rcal!savel, porque se cncon
tmva o seu priY!Iegio com o da navegaç:i.o 
tb companhia de Nictheroy, em cujo piano 
entrava rc-ccber as cargas nos rios que for
J:Jr,m o gra.nde rio Guandit, para as trazer á 
ba!Jia; o que implicava com esse outro pri
rilegio, e por isso abandonou o seu plano. 
Eis aqui um inconnniente que nfLo teria ti
do lugar, se o Governo, em lugar de conceder 
o privilegio exclusivo, concedesse, por exem
plo, uma certa quantia por cada barc[J. a va
po;· que essa companhia apresentasse :1. tra
h:t.Jhar na bahia, dentro de tantos annos. 

Eis o que resulta dos taes privilegias ex
e:lusivos; cu ·creio que nfto hn. inimigo mnior 
ria Industria do que seja um privilegio e:du
sivo. Quer-se privilegiar uma Industria? P:~
vilcgie-se, concedan\-Se-lhc iavorcs, aEiviun
do-a de direitos c o.uJ.:I!iando.a mesmo com 
capitacs; inclino-me multo p:tra isto: deseja
ria mesmo que o governo tivesse uma somma 
:, sua disposição, para proteger a industrl:t; 
l~!as nunca votarei por privilegias exclusivos. 
Por Isso, parece-me que tenho mostrado que 
o projecto é inteirn.mcntc contrario á Con
:'r.itui<;ito, c que o * 2-1, se deve explicar pelo 
~rt. 170, entendendo-se que a nenhum c!da
dilo póde ser prohib!do exercer qualquer In
dustria que não se opponha aos costumes PU
blicas, á segurança e saúde dos cidadãos. Or:t, 
ru creio que no presente caso não se Mt esta 
limitação: portanto, é liiTC a todo o c!da:lão 
o excrc!cio desta industria; c sendo o exclu
sivo uma prollibição temperaria, claro est:1. 
que é um favor contrario á letra da Const!
tnlçiio. 

Disse o nobre Senador que não se offen
diam os direitos de ninguem. Eu já disse 
que se ofrendlam; pois não se offendc com 
este privilegio o direito que cada um tem d~ 
fazer a !mporta~ii.o das abelhas? Xinguem o 
poderá negar. Senhores, se nós concedesse
mos semelhante privilegio, far!amos um 
grande mal [L Industria, c autoriso.r!amos ou • 
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u·v~ c~irlafL1o.::; :1. J!C:dirc~lü ic1l:HUt~n .. ; lll'hrikgi(l;;·; 
lc·nlbrv-r.nc de um QU8 estaria. neste caso; até 
a:;or:t, 11c!o tratado é prollibld:t :t importa~lo 
dos nossos gcncros na h1glatcrra; entretanto, 
consL:t c:rue o goycrno inglez facillta isto por 
um tc:'lo modo no cabo da Boa Espcranç:t; 
creio que• ainda brazilülro nenhum se km
J:.J·on desta CSJlCeulaçflo, seria bom conceder
se um pririlcgio p:tra isto? Se ~pparcce::;se 

um eidadfto brazilciro, requerendo este pri ri
lcg;io, li.avia de ter a protccçftO do nobre S3-
nador, j)Orque é de grande rantagcm tc:·mos 
mais C.:3tC 1ncrcado. 

O Si;. "\J.rEs Br:.1xco: - NfLO, não quero. 
O Si:. VEHGI:ww: - :\Ias, porque? offende 

isto a algucm? .lia de dizer o nobre scnad3r: 
- offende a todos os oulros brazileiroa, por
q!IC todos os Ura:dlciros nfL~ tén1 o direito de: 
1.:'! creio. - Pois, se nest.e caso é as3im, como é 
que todos os brn.zilciros nfto têm o direito ele 
1~[!.zcr o co:mmcrcio da importação das abcl!.:.~:s? 

Tem-se principiado, ou tQm-sc ensaiado ift no 
Bra.zil a i•ntrodtu:ç~o elo bicho da set1a; n1a~ até 
agora n~o tc:nl vingado em p.1rtc alg-umn.; ~u

xilie-::ic e.::ili.'L üt:.·scolJ:::n.a, Jll'OiJiUiuJo-::w a L:.itlos 
ns~re:m dbto c conccdcn:.lo-se só a u!ll iuc1ivi
duo:! Ora, Senhores, póde acreclitar-se q~1c 

isto (: promo;:t·r a industria? E' o 1ncsmo caso 
Un.s abc-lhas; e p\.:la t.iH~C!'i:t elo noh~i~ Scn~.d:1J', 

conceda.-sc a um s6, qt'i.C logo tcrcx.;.~ seda, 
~té 11ar:t c~:portar p~ra a Italia. 

Eu sempre ouYi dizer que a industria se 

diminue l.ts ncf;C:lG ~lttr!baiçõês, .só dtt. mal.3 
(,Xcrclcio :t ellas, c Isto é cousa differcntc. 

O mesmo nobre Senador conlinnou a con
fumllr este negocio com invenção; é o contra
rio do que diz o peticionaria; ellc não l'alla de 
moela nlgmn cm invcnciio, c se cllc tcn1 a.lguiUJ. 
invPn<;ilo, pôde llsnr dcl!a, não precisa d2 vir 
a esta casa; requeir~~ ~o Go-rcrno que púdc 
conceder priyllegio exclusivo no i:tYC'ntor. :.las 
~llc niio tntta de innnçfw, clle qllcr in:partar 
nbclha.s por todo c qualquer modo conhecido c 
desconhecido; ú o que diz a rcsolu~ão, prir:t a 
todos os demais cidarlrros brnzlleiros de Impor
tar abelhas pelos modos conhecidos. A' vista 
]lois do que t~nho cxpcndldo, parece-me que se 
den regeitar :t resolução. 

O Sn. A. Ar.nrQcEnQcE: - Sr. Presidente, 
é uma desgraça que ainda nlé hoje n:-tJ nos cn
tenda:nos a respeito da constituiçflo; Deus foi 
sc:·\·iuo levar os seus rcrlnr.tores que eram rlous; 
os outros só assignnr:1n1, c ~gOl·a nfLO temos 
qncm a commcntc. 

O nobre sn!ndor (o Sr. Verp;ueiro) que~ 

rncabe~:n na constituicão o que cu nego que es. 
teja nclla ... 

O Sn. YEnr.rEmo: - L~in-n. o Yc·rfl. 
O S!i. A. Awt:<!l"EP.')rJ:: - Talwz qne 

ningucm :t tr.nl!n. cslt!tlado tanto como eu, c 
e:ssc mc3mo nrti~·o qnc o nobre s~~!l::dar ci
tou rcfc~·c-sc a pr!,~!Jc;ias :pcsso:1cs Clüt: tinh:t 
a nnf:~lO JlOrtn~ucz::t, po~· exemplo, ~w prh·i!G
gio rnic tinh3m os dcse:mbn.rgc.Uor(·s do p:tGO, 
de que seus filhos fossem logo desembargado. 

desenvolve quando se pcpular:sa, quando mui- res da rela(io; tloõ privilegias de seus cria
tos a cxercitn.n1, e nii.o quando eslfi. cm potlcr dos, etc. 
de um só. Disse-se ~ue isto •niio sfto favores a cou-

Orn., eu mostrei t:tmbcm que, a meu ver, o sas; pois, Senhores, cu tornára s:tbcr quaes 
projecto é contrario ft consLituiçfLO. mas, nincl::t sfLO os favores feitos no páo c á pedra. Todos 
que o 1I>to fosse, cu o regeitaria por inutil; os uins apparecem novidades, c algumas bem 
•nenhum:t lei se tlcYe fazer se muti!idade JlU- exquisitas. Ora, vejamos o que diz o art. 124: 
blica. e muito menos dispensar. l' poller·emos diz que nenhum gcnr:ro de trab:tlho de cul
poslcrg:tr este principio só pa:rn. satisfazer c:~.- turn, industria ou commerclo pórlc sl'r pho
prichos de um pdicionario? Agora, por fallar !libido, t~ma vez que se nfto opponha aos cos
em pcticlonario, direi ao nobre senador que ai- tumcs pt:blicos, {t seguranç:t c [L saudc dos ci
legou o dirc!to, que as nossas atlribuiçües vêm dadflos; são estes .os trcs requisitos que a 
da constituição, c não rlos Peticionarios; qun!Hlo constituiçrto exige. Quando pois o que se re
cllcs nos pedirem alguma cousa que esteja. dm- quer n;Lo ataca a estes trcs requisitos, •nfto 
tro da esphera das nossas attribuiçõcs, deve- lm inconveniente algum em se conceder. Se, 
mos dcfcrlr.lhcs como fôr de justiça; mas, poré:!l, algum destes trcs grandes interesse~ 

quando i:!to não nos compita, não o devemos dn. sociedade fôr atacado pelo cxcrcicio de 
fazer. Entílo parn. que I'Cm aqui o direito de uma industria qualquer. a constituição o pro
p~tlcão? O direito de petiçflo nf•o augmeutu nem 1 hibc cxpressn.mc:Jte; mas se outros, c não 
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prec!~amentc nquellcs, forem OS h1tCI'cSSCS of- ' l'C:tl par:L qualquer outra provlncin. do lmpe
fenclidos, cntüo a referida industria póde ser rio, niio scrú isto offC:llder este pri\"ilci;io, as. 
livremente exercida. E se esta c a verda- ,im como não será offcndido ~c as abelhas 
deira c obvia intclligcncia do artigo, deve o forem Importadas da ,\mcricn; mas o que fn
nobre Senador concede-r que nüo eleve ser c:n- ~cmos nús com isto? Por ventura vamos ablts· 
tendido como cl!e quer que ·o scj::. E, com- tecer o mercado de cera'! Pelo contrario, ha 
tudo ~1flo vemos que multas camarns munlcl- mais prob.nbll!dndc de o cxcasscnr; se a im
paes: fechando os olhos (L evidencia deste portnçüo fôr conveniente, cJ!a fica a um sú 
principio, derogam nas suas posturas as dls- !ntrocluctor, c por consequcncia fica o gencro 
!lOS·ições das leis gcr.ar.s? ·Supponhamos rrue mais cxcasso, o que nico seria se fosso per. 
um pescador quer pescar em rêdes de malhas milticlo em geral a todos fa~er esta !mporta
poqnenns, quer apanhar todos os peixes uni. r;ão. 

dos, c com isto· ca~Jsa grande proJutizo a ou- Senhores, nttcndamos ao estado do J>alz. 
trem; por >'cntura 1sto ataca os cos ·umes pu- l·:u, Sr. presidente, confesso que, sempre Ql!C 
bl:icos, a segurnnçrL o S3udc dos e!dadiios? l'ojo estas cl'scussões, tc•nho grande prazer, c 
~ão; logo nõco lhe é pro!libiclo; mas pelas 

. . "" é digo que siio dignas elos cieladãos brazi!clros; 
posturas da cama!~ 0 • as minhas cspcranç:1s sQo ~uc os braz!lc!ros 

Disse ~ ~obre _:;oaaclor .qu_e no caso prc- i ~;c lcmbrc:m elos seus Yerdacloiros interesses, 
sc:llo se du, 1nvcnçuo; cleseJal"!a que o nobr0 · r1ne a industria o o trabalho é que fazem 'l 

senador me dissesse o ~ue entende por inveu. sua felicidade e a do paiz, qu~ arredem ue 
tor; este homem algum:L cousa achou que pôde si esse mali!ito ucsej 0 ele se encartarem no~ 
ser util a si o rro paiz; logo. ha uma invenGô.o; ;;mpregos publicas. :llostromos o nrclail·~iro 
na força da palavra. Disse-se Que, se se p:·c- caminho da felicidade nacio·aal, o amor ao 
tende o privilegio para uma invcn~fto, deve t!:nball!O e a cconomi~; e Isto o que tem elc
f:icr requerido ao governo, c n:1o ao corpo lc- Yado cs.s3. grande nnclo n1ot!crna que riva.
gislativo; concordo nisto, Sr. Presidente, !11:13 lisa !wjc com as velhas potencbs cht Europa. 
a qucstiío versa sobre se é ou não uti! ao palz I Os rrue se occupam de objectos procluctivos 
a introducr,fio ele abelhas; sGndo u:Jl, concc- fazem um. granUe scrvico ao p:~.iz; :! infun.dtr 
cln.-ss; c se n:lo é util, não se conced~~; n .. !do (J amor ao trabalho é n. nHtior guerr~t que se 
o m:o.is, como a qucsti'to ela constitulçico, ele pó de fazer nos partidos políticos. Portanto, 
certo não serve para agora. O nobre Sênaclor esta questão 11 ~0 G de pequena monta. o oxalú 
nüo quer que sr. conccelam privilegias a pcs- que muitos urgumcntos que agora tenho ou
j;Oas, 0 a nsscmbléa geral nfco tem feito scniio vlrlo prcmler,am quando se tratar ele cousas 
occupar-se com indivlcluos; a lcgislaçüo li~· :ilnda m:lis impo:·tantes. 
ral é n:uito peuucna; examine-se desde ü JHI- Disse um senador que este prlr!Ie:;lo nfto 
me iro acto lcgislath·o até o ultimo, e vcr.sc-ha prc;iuclir.a a ningucm. Oru, ScnhoreR! rrunndo 
CJUc 6 ludo pessoal. Portanto, nita se venha €!! ouço fallar ·nessas cousas ele nlngucm, 
~om ·O art. 12·1, que n:1o vem para o caso. lo~;o me lembro <lo nü:n mcsmv, c porrrue ra · 

O Sa. H. C.\1".\LC.\XTI: - Xiio quero ca- zõto niio hei ele ter o meu cortiço clc ab0!1tns? 
· trar, Sr. presidente, •na questfco da constitui- Pois, por n,ntur:t, é isto um srgrcclo? Quan
~ão c Iimitar-mc.hci súmcnte [c d2.. utilidade. tas cansas ha utc!s c i!ltercssantcs a respeito 
Eu' di3o que o pririlegio nüo é util e que C: das quaes estamos ainda a vnclllar, porqu~ 
prejudicial CL industria, ,:ue de certa maneira nós nrco queremos senão pretender empregos 
estorn. a Iibcrdacle que se tem ;;arantido a publicos c graças elo c;oyerno? • 
todos os ciduiliios ele se appllcar a qualquer ora cu me lembro de uma cousa. N6s 
ramo ele inclustriu; e este privilegio, cu j:1 todos o~ cll:ts rallamos aqui cm YJccas tour!
ilisst: cm outra scssfco, 6 slngu!arlsslmo; cu nas, que são multo utcis, etc. i cu sei que no 

. ·mesmo não pude aiud.a ue!ll ajuiz:J.r 8<obre >eu cabo da BNt. Espera·nça ha as lllêS!llas vacca;; 
f!m, porque ycjo muitos meios ele o i!luc!lr. j,\ ac!lmataclas, c cujo transporte 6 multo 
E' cllc para importar abelhas da Afrlca Otl mais racil elo que o das que Yêm da Europa. 
da Europa; no munielplo ou Côrte elo Rio -.!c Supponhamos agora ~ue algucm se lombr::o.s~c 
.Ta·neiro; ilc maneira que, se estas abc)lws Ylc· c.e pedir um pr!rilcgio prrra Importar estas 
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importar!'! E .Uiz-oe <JUé .Jli<o prejudica a nin
va.ccns; então ficarei cu privado de as poder 
gucm. 

Reflicta o Senado na facllidadc com que 
se procede na concessão ele graças; pergunta. 
se: quem é ·este individuo de quem se trnl~? 
Ainda se duvida da sua ·nacionnl!dade nfto 
~e tem feito exame algum a semclhant~ re:;. 
peito, 6 uma pessoa que pt>de uma cousa; c 
nús estamos promplos para a ünr, com pr,;· 
lu!zo do interesse de todos. 

Para que entrar na nmago da intellige~1-

cia da constituição? Porque não hei ele t'~J 

rejeitar ir. liminc esta prctcnçiio? Eu •nft<> sr:!, 
Sr. presidente, como o Brazll teve a fcl!ci
rlade de ter uma constituir,ão tão l!bcral; clla 
diz cousas c;;ccllcntcs; mas nós estamos ainth 
uo principio, e é para mim muito nova cntré: 
nós. Ella consagra privilegias aos inventare~: 
mas, por ventura são im·entores aquellcs qn~ 

têm tacs c tacs idéas c as communicam? En· 
tfto muitos !Jriv!lcgios quereria cu 11ara mim; 
o privilegio, p~rém, que n constltulçfto g~. 

rante aos inventores não é pela publica~fLO cl.· 
tacs cousas. Eu tenho pensado que o flnirlo 
lll:tb'!lCtico é ponderavel; c se houver alguc:-:~ 

que descubra o mc!o de o ponderar, poderei 
c:u dizer que é isto hll'enr,fto minha? 

das, Senhores. Se nós tivermos, como pode
mos ter com muita facilidade, um trilho não 
ê preciso que seja de ferro, mesmo de' ma
deira, daqui [t provinda de llHllas Ge1·as n6s 
poremos na circul: ~ão capitacs c~nsider~vci~ 
daqucll.n. importante provincia; e se qui?.ermos 
c~ar algum privilegio exclusivo para isto, con
cccla.se; mas cu digo que nfto é minha opinião 
dnr pri\'i!cgios; cu quereria antes que, quando 
se estabeleça uma communicaçiio daqui a Mi
·mts, se fizesse isto por acções de companhias, 
e que o governo cnt~·assc com dous tercos <>u 
com a metade dessns accõcs. Eis com<> os es
tados favorecem a Industria, e de certo modo 
consequem nquillo que pretendem, 

A unica cousa que tem analogia com isto 
0 o projecto do banco, que infelizme•ntc nli.o 
pa~.sou: mas, quando estas minhas idéas não 
podcsscm prevalecer, cu trnnsigiria parn a 
r.oncrssão de um privilegio, c segundo estas 
nwsmas visws é que eu estou persuadido que 
:;c tem facultado muitos privilc;:;ios (L compa
uhia de paquetes de \•apor. E qual é o brazi
loiro que deixará de sympathisar com seme. 
lhnnte l'Siabclecimcnto? Entretanto. clla pa
rece vacillm·; e nfl.o seria um apoio mui forte 
p3ra c!!a se se nutorisnssc o Governo a com
;mu· a metade das sun:; ac~ões? E isto scr:i 
Clb.iccto tiio indirfercntc que o governo deixe 
positivamente a particulares? 

Eis pois, S1·. p~csident~. porquc cu niio 
quero que positivamc:n.te se declare que é 
comra a ConstituiçfLO, nfto quero que se afine 
tr,nto assim a co·nstituição, porque nlgumas 
vezes tem·sc feito esta conccssfco c poderá 
ainda ser ncccss:trio fazer. A constituição diz 
que ficam abolidas as penas infn.mantcs; ma.s 
rom que facilidade cu as tenho visto prati
ca;·, t2nho mc·smo presenciado homens que 
perpetram crimes levarem rodas de p(LO; niio 
lii~a que i~to é máo, observo sômentc que a 
c·onstituitão nfto estrt em exccuçfw; se nós 
t!\"css~mos ca.sa de ,~orrccr,iio, ou mclos effl
cazes de rcpellir c;;rt3s tcntath·as e certes 
crimes, podcr-~c-hhl olhar com horror parrt 
tacs procedimentos; mas o caso é que e!les 
se praticam e se toleram. 

H a umn razfto de mais, Sr. prcsirlcnte, 
para rejeitnrmos cstn rcsoluçfto; (: ncccssarlo 
não animarmos tnr.R pretC'11ÇÔCS. 81~ .cst!vernlOS 
promptos a annuir a JJrelcnção desta tt:ttu-

O privilegio daJo a.os inventores é ba
seado no risco e esfor~os que fazem par:t 
qualquer descoberta; para isso pagam a muil:t 
gente. fazem grandes dcspczas, c todas as n:>· 
~ociaçücs ou estadas bem organisadcs crcant 
p;randes laboratorios c grandes officinas Pll· 
blicas aO'ndc se ensaiam os cliffercntcs ingr':'· 
c;icntes para se obter uma descoberta; ma>, 
Qunndo um particular chega a fazer uma de~
eobcrta ou apresenta qualquer objecto de ut i. 
lidade publica c de invenção sua, faz gra:J. 
des despczas c então é justo que a nação o 
proteja com um privilegio por tempo deter· 
minado: os privilrgios >f>o para aquellas cou. 
sas que custam multo a quem as descobre, r 
jf, se tem ampliado aos !ntroductores, estabe
l0cendo-sc um pr~m!o para estes. 1\Ias, fal
!ando assim, nem por Isso se diga que uma 
cu outra nz 'l!ão concorrerei prrra a concessão 
para a concessão de u:n privilegio por uma 
trnnsacçfto, pcrmitt:t-se.mc cstn c~:prcssão; rn 
reconheço certas introducçõr.s r.omo sendo rl~ 

utilidade conaidcra\·el; c entre cllas se achnt'l 
os meios de communir:nr,'tics: fnllo das estrn· rcr.\ cntfto o tempo (: pouco PHa noa occujmr-
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moa do que nos devemos occupar; e ha depois 
o argumento P.ara se dizer: - Como se con
cedeu a fuão deve-se conceder a beltrão. -
Não sejamos tão faceis que attendamos a todo 
o mu·ndo em cousas insignificantes. O obje. 
cto em geral da protecção á industria é digno 
ao Senado, ruas a resolução que se discute 
~ntendo que não deve passar. 

Julga-se a materia surficientemente 
discutida e appro,·a-se a resolução 
para subir á sancção. 

São approvadas em terceira dis
cussão, para subirem {t sancção, as re
soluções: 1•, autorls;mdo o Governo a 
conceder privilegio exclusivo a Paulo 
Fernandes Víanna para estabelecer 
correios urbanos; e 2•, concedendo 
carta de naturallsação de cidadão 
brazilelro ao padre Benigno José de 
Carvalho. 

O Sr. 1• secretario lê um offlcio do 
ministro da fazenda, remettendo as 
l'llforma.ções que lhe foram pedidas 
em G do corrente: a quem fez a re
quisição. 

O Sr. Vergueiro apresenta o se
guinte 

p,\RECER 

execução, ~ujo conhecimento só ·interessa t11.1a. 
emprczarios; amplia-se a primeira empreza, 
e exige.se compensações de maior valGr. 

'"As oommissões vão occupar-se deat~ 
clous ultimos objectos. 

"A primeira empreza limita-se ao arrasll.
mento do morro, e projecção do terreno sobre 
o mar; a segunda acresc<~nta a edificação 
dentro cm dez annos, de toda a nova super
ficie com 72G prcdios de 6 braças de frente, 
com lojas e 3 andares, accommodando cada 
um 8 moradores, e rendendo de aluguel 4$809 
por anno; o que daria um bairro de 5, 80~ 
familias, que pagariam de aluguel 3: ·184$SOO. 
Lisongciro é o prospecto de um tão rapldo e 
gra•ndioso augmento da cidade; porém as com
missões, comquanto reconheçam o augmentu 
progressivo de edificação, não podem conoe
berber que se elev~ a tanto, mormente tendo 
em vista a tendencia que têm os proprietll.
rios dos outros terrenos, e das casas abarra
cadas a edificarem de novo, e a elevarem os 
seus predios; duvida meemo que se encO'a
trem capitalistas que queiram app!icar á. em
preza a enorme somma necessaria para a sua 
execução. !'riais razoada lhes parece a pri
meira empreza, que limitando.se á predispo
sição da superficie, deixa a edificação á con
currencia ordinaria. As exigenclas do segundo 
emprezario sfto, é natural que fossem maio-

" As commissões de constituiçito e de com- res qu~ as dos primeiros; pede aquellc um& 
mercio, examinando o projecto de resolução, prestação mensal do govern·o de cinco cC'lltoa 
vindo da outra camara, sobre o arrasamento por dez annos, e uma prestação mensal d:1 
do morro do Castello, e convencidas da multa Camara Municipal de dous contos, tambem 
utilidade do seu objecto, nada tem a oppor- por dez annos, ou a compra de terrenos para 
lhe, mormente faltando-lhes os dados •neces- os usos publlcos; o que tudo importaria em 
sarios para calcularem as despezas da obra, 1.140 contos; os primeiros emprezarlos pe
e das vantagens que a compensam, cujo co- dem a prestação mensal de tres cO'ntos por 
nheclmento, no parecer da commlssão, deverá oito annos, que importa em 288 contos, além 
anteceder. de outros soccorros ·e favores, em que a 'P!"'e-

" Algumas reflexões teriam a fazer sobre tenção do segundo emprezario tambem avulta 
o novo requerimento dos empresarlos apresen- mais. 
tado ao Senado, se wnferenclando com um "2.' A mesma companhia poderá. desapro
ãos ·mesmos, este não declarasse que renun- priar todos os predlos, e propriedades de do
davam as novas pretenções, contentando-se minio particular exlstent<)S no referido mor
com as condições do proJecto de resolução; ro e suas fraldas, que forem necessarlos pll.
resta examinar uma nova empreza ·em sub- ra execução da obra, lndemnisando pr6via
stltulção daquel!a offereclda ao Senado, em mente os proprietarlos, nos termos da lei de 
uma memoria muito circumsta'llclada pelo cl- 9 de setembro de 182G, ficando entendido que 
dadão !\Iendonça. Nella se descreve o plano pela desapropriação que a companhia fizer, s~ 
que na p.-lmelra empreza 6 deixado ao go- não leve siza. 
''erno; desenvolvem-se os meios pratlcos da "3.' Ficará a mesma companhia na plcn& 

A-S 
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propriedade de todo o terreno, que pela pr3· 
eente lei lhe é cedido, e do que desapropriar, 
e bem assim daquc!Je que por suas obras ad
quirir sobre o mar, com excepção s6ment·:! 
du que fôr destinado para ruas e praças. 

"4.• O Thesouro Publico pagará á mesma 
companhia uma prestação mensal de tres con
tos de réis por espaço do oito annos, a contar 
do dia em que dór principio á Jbbra, que !h~ 

será paga na conformidade da disposição da 
condição 4.• do artigo 1•. 

"õ.• Os terrenos qué a companhia. vend~r 
eerão isentos de aiza no acto da primeira ven
da, e nas mais que se cffectuarem nos vint~ 

annos seguintes, e bem assim serão isentos 
de siza, c de pagamento de dccima urbana, 
por tempo de vinte annos, todos os edifícios 
que se construirem nos terrenos da mesm:1 
companhia. 

"Art. 3.• · Ficam derogadas todas as leis 
e disposições em contrario. 

"Paço da Camara dos Deputados, 10 de 
maio de 1839. - Gandido José de Araztjo Vion
?Ul, Presidente. - João José de ,1foura Jfaga-

11Lães, 2.• Secretario. - Joaquim Nunes Ma· 
chado, 3.' Secretario" 

O Sn. MAitQ'C'I~z DE B.\nnAcEx.o\.: - De cer
to que esse parecer ha de ser Impresso e clis· 
trlbuldo pelos membros da Casa, mas eu re
queiro a V. Ex. que, em quanto elle se lmprl· 
me, me sejam confiados todos os papeis que 
eetavam na Commlssiio, porque eu desejo es
tudar a materia sem retardar a discussão. 

0 Sn. I-I. CAVALCANTI não sabe se será 11· 
cito o requerlm-i!nto do nobre Senador, porque 
umbem elle oradDT queria ver e examinar es
ses papeis; julga que seria conveniente. no 
caso de não ser grande a despeza, ma.ndar-se 
tambcm Imprimir a memoria apresentada so
bre este objecto. 

o SR. :MARQ'GEZ DE B.\RDACENA Insiste no 
eeu requerlmetno. Observa que entre nós não 
se tem estabelcldo um methodo loglco em ne· 
goelo desta natureza. Uma commlssão, para 
lnterpôr o seu parecer com ·conhecimento da 
materla, deveria consagrar a estudai-a multa 
parte .do seu tempo, deveria ouvir os homens 
da profissão, porque não está adoptado o melo 
de fazer taes despezas, como, por exemplo, 
acontece na França, onde se fazem â custa 
dos requerel\tes. Nota a facilidade com que 
se pede ao Corpo Legislativo um privilegio 

para se arrasar o morro do Castcllo, sem oa 
requerentes apresentarem garantia· alguma; e 
sendo esta uma cmpreza tão importante de. 
clara que sem muito estudo não . pode acerca 
da mesma emittlr a sua opinião. Por Isso re
. quer que os papeis lhe sejam rcmettldos. 

"Em vista do referido as comm!ssões 
doando prefcrencia ao prlm•elro projecto de 
empreza, que mesmo em lguaes clrcumstanclas 
a deveria ter pelo favor da prioridade, são 
de parecer que iJ projecto ele resolução entre 
em rllscussão tal qual velo da. outra camara. 

"Paço d~ Senado, 25 de junho de 1839. 
- N. P. !le O. Vergueiro. - Goncle de Va. 

lença. - Visconde de S. Leci]Joldo." . 

PROJECTO DE RESOLUÇÃO 

"A Assembl~a Geral Legislativa resolve: 
"Art. 1.• O governo li autorlsado para 

conceder a Conrado Jacob ele Niemeyer e Pe
dro de Alcantara Bellegarde, a faculdade da 
organlsar uma companhia para o fim de ar
rasar o morro do Castcllo da cidade do Rio 
de Janeiro, tendo por base do contracto as se. 
gulntes condições: 

"1.' Os trabalhos da obra deveriw come. 
~ar dentro de um anno, contado da data do 
~ontracto debaixo da pena de nullidade, e fi
carão ultimados no praso, e debaixo da multa 
que no mesmo contracto se estipularem. 

2.0 Os alinhamentos, arruamentos e nl· 
vellamentos ·das ruas e praças que convier 
abrir serão determinados no contracto, em 
plant~ approvacla pelo governo, que não po. 
derá ser alterada no futuro. 

3. o A companhia serEi obrlga.da a deixar 
uma rua de oitenta palmos de largura em 
toda a extC'nsão da frente que aterrar sobre 
o mar sem que por Isso possa. e~lglr lndemnl
sação 'alguma, nem pelo terreno que fôr oc
cupa.do com ·as ruas e praças, que na confor· 
mldade -da condição segunda se houverem de 

abrir. 
"4. o A comprunhla será. o brigada a con-

servar empregado effectlvamente nos traba. 
lhos da obra um numero de braços de valor, 
pelo menos, igual ail duplo da prestação men
sal abaixo designada; e se faltar a esta con •· 
dição, lmmedlatamenttl se lhe mandará sus
pender o pagamt~nto da mesma prestação. 

"Art. 2.• Em compensação de suas despe. 
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Jms gozará a companhia das segui•ntes conces
sões: 

"1.• Todas as propriedades. nacionaea. cxis· 
tentes no morro do Castello entrarão no do
rufnio da companhia. 

O Sn. VImcmmw diz que a comm!ssão nüo 
deixou de reflectir sobre todas essas d!rficul· 
dades; por isso reconheceo bem que para ca. 
minhar com acerto :era necessario entrar em 
um exame especial do objecto, era neccss~riç• 
que se lhe apresentasse mos dados convenien
tes para se poder calcular a despe7.a da obra 
e as consignações que se fazem para el!a, a6· 
sim como as vantagens que · dcl!a podem re
sultar; porém, vendo a commissão a facilida
de com que estas cousas se concedem sem 
exame algum, vendo que esta resolu~ilo velo 
da Camara dos Deputado~ .. havia de requerer 
que se lnstitulsse no Senado o exame sobre 
este objecto, e para que? Para ser regeitado 
o seu parecer? Portanto ella acompanhou a 
"Jlroclssão como velo da outra Camara. (Ri· 

sarlM.) 
Consultada a Gamara. decide-se 

que se imprima o parecer. 
Dada a hora, o Sr. Presidente man· 

ca para a Ordem do Dia trabalhos 
de commlssões, e levanta a sessão ás 
duas horas e cinco minutos. 

38.' SESSÃO, EM 27 DE JUJI.'"HO 

Expediente. - Traball;os de commissões. 

l'liESIDE~CIA DO SR. DIOGO ANTONIO FEIJÓ 

Reunido numero sufficiente de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; e, Ilda 
a acta da anterior, é approvada. 

Sendo a Ordem do Dia traballios 
de commlssões, o Sr. Presidente de
clara que o Senado se vai nisto oc. 
cupar, e designa para Ordem do Dia 
da aessilo seguinte os mesmos traba· 
lhos e levanta a sessão ãs onze fio. 

' ras e cinco minutos da manhll. 

39.' SESS"i.O, EM 28 DE JUNHO 

Expediente. - Trabalhos de con~missücs. 

Pltl>SIDEXC!A IJO SR, lliOGO A;\"TO~IO FI~I.TÓ 

Reunido numero sufficlentc de Sra. 
Senadores abre-se a sessão; e, Ilda 
a acta da an terlor, é approvada. 

O Sr. 1' Secretario lê um requeri~ 

mento de Francisco Antonio Marques, 
pedindo fazer exame do primeiro an. 
no da escola medica da Côrte, e, sen· 
do approvado, ser admlttido á matri. 
cuJa do segundo. 

A' Commlssão de instrucção pu. 
bllca. 

O Sr. Presidente declara que o Se. 
nado se vai occupar em trabalhos de 
commlssões, por ser esta a Ordem do 
Dia, e designa para a sessão seguln· 
te: segunda discussão do parecer d.a 
:Mesa sobre requerimento dos guarda• 
do .Senado, discussão de r~oluções 
approvando tenças e pensões; e !e. 
vanta a sessão ás onze horas e meia 

·da manhã. 

40.• SESSÃO, Eli 1.' DE" JULHO 

Expeài.ente. - Apresentação do projecto de 
lei marcan,do as bases do contracto em 
que se deve firmar o casamento da Prin· 
ceza Imperial SenhOra D. Jlbnuaria. -
Ultima discuSsão do parecer d<t Mesa $O

bre reQ1terilnento dos guardas rr.o Sena· 
do. - Discussão e approvação de resoltt
r;ões concedendo tenças e pensões. - Tra· 

balhos de comm4ssões. 

PRESIDENCIA DO SR. DIOGO ANTO~IO FEI.TÓ 

Reunido numero sufflciente de Srs. 
•Senadol'es, abre.se a sessão; e, !ld& 
a acta da anterior, ê approvada. 

E' approvada. afim de eer remettl· 
da á Camara dos Srs. Deputados, a 
redacçlLo das emendas approvadaa 
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pelo Senado á resolução vinda da so- 
bredita Camara, sobre concessão de 
terrenos ás igrejas matrizes de San- 
ta Anna e da Gloria. 

O Sk. Lopes Gama: — Sr. Presidente! 
Tenho de mandar á Mesa um projecto de lei, 
que me parece satisfazer as vistas do Senado, 
quando em sua Resposta á Fala do Throno se 
comprometera a proporcional os meios com 
que se possa conseguir dignamente o casa- 
mento de Sua Alteza Imeprial Sra. D. Ja- 
nuaria. Por mais prompta que seja a Assem- 
bléa Legislativa em votar esefes meios, por 
mais sollicito que seja o Governo em dar im- 
pulso á respectiva negociação, eu creio que 
este casamento não se effectuará antes que a 
Augusta Princeza tenha tocado a idade de 1S 
annos: isto basta para justificar a opportu- 
Bidade deste projecto. Eu não receio, Sr. Pre- 
sidente, senão que sejam taxados de tenues e 
insufficientes os meios que nelle apresento; 
mas, se assim acontecer, eu espero que os 
meus illustres coilegas, corrigindo esse defei- 
to com acertadas emendas, me farão a justi- 
ça de crer qué nessa tarefa só fui contido por 
considerações para com o nosso actual esta- 
do de finanças. 

O nobre orador conclue mandando 
á Mesa o seguinte 

"A Assembléa Geral Legislativa decreta: 
"Art. l." No ajuste do casamento de Sua 

Alteza Imperial a Princeza D. Januaria ob- 
«ervará o governo, como bases essenciaes do 
oontracto, as disposições desta lei: 

"Art. 2.° A dotação de Sua Alteza Impe- 
rial será de 72:000^000 por anno, pagos pelo 
Thesouro Publico em quartéis adiantados, des- 
de o dia da chegada de seu Augusto esposo 
a esta Côrte; e com essa dotação cessarão, na 
conformidade do art. 112 da Constituição, os 
alimentos que lhe estão assignados pela lei 
de 11 de agosto de 1827. 

"Art. 3.° O esposo que sobreviver conti- 
nuará a perceber a dita dotação emquanto re- 
sidir no Império, e a metade se fôr residir 

em outro paiz, salvo sendo autorisado pelo 
Imperador, porque então nenhum abatimento 
se fará na dotaçao. 

"Art. t." Pica consignada a quantia de 
120;000$0i0 para a acqulsiçâo de prédios que 
rffereçam decente habitação a estes augustos 
esposos; e emquanto não se effectuar essa 
acquisição, serão pagos pelo Thesouro Publi- 
co, na razão de 5 o|o do referido capital, os 
alugueis de prédios que sejam para esse effei- 
to mais idoneos. 

"Art. 5.° Pica mais consignada a quan- 
tia de 100:000$000 para enxoval e outros ob- 
jectos do serviço de Sua Alteza Imperial e 
de seu augusto esposo. 

"Art. 6.° Fundar-se-lhe-ha um patrimônio 
nos seguintes bens: em trinta léguas quadra- 
dradas de terras incultas pertencentes á Na- 
ção, reunidas ou separadas; s nas fazendas 
que constituem o antigo vinculo de Jaguará, 
na Província de Minas Geraes; o qual, ava- 
liado em forma legal, será pago pelo thesouro 
publico em três prestações annuaes, devendo 
o producto dessa venda applicado aos fins da 
primordial Instiuição, pelo modo prescripto 
na proposta da Assembléa da mesma Pro- 
víncia de 7 de abril de 1837, que fica por es- 
ta lei, approvada em tudo que se lhe não op- 
põe. 

"Art. 7.° Ao dito patrimônio serão en- 
corporados os prédios de que trata o art. 4o, 
e assim passará aos descendentes, segundo a 
ordem de successão estabelecida na ord. liv., 
4. tit. 100, que fica para este effeito em vi- 
gôr. 

"Art. 8.° Todos os bens a que se refere 
o artigo antecedente, serão considerados co- 
mo próprios nacionaes, quando não haja, ou 
se acabe a referida successão. 

"Art. O." Se o Principe tiver de sua parte 
alguns bens vinculados, e como taes os con- 
siderar no respectivo contracto, ou se taes 
bens lhe sobrevierem observar-se-ha a este 
respeito o qeu determina a ord, liv. 4, tit. 
100, § 5 e seguintes; salvo o direito de suc- 
cessão estabelecido pela legislação do paiz a 
que pertencer o mesmo Principe, porque, em 
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tal caso, o contracto lhe será subordinado em 
tanto quanto discrepar da referida ord. 

"Art. 10. O augusto esposo da Princeza 
Imperial será considerado cidadão brazileiro, 
terá o titulo de "Príncipe do Oaypock" e o 
tratamento de "Alteza". O Governo lhe confe- 
rirá a gran-cruz da ordem Imperial do Cru- 
zeiro, e o considerará habilitado para os mais 
elevados cargos civis ou militares. 

"Art. 11. O governo fica autorisado pa- 
ra fazer as despezas inherentes á missão di- 
plomática sobre este objecto, assim como as 
do transporte do augusto esposo de Sua Al- 
teza Imperial. 

"Art. 12. No caso de que venha a ter lu- 
gar a successão de Sua Alteza Imperial ao 
Throno, ficarão sem effeito as disposições 
desta lei, que se tornem incompatíveis com os 
artigos em que a Constiulção regula os direi- 
toa eprerogativas da Pamilia Imperial. 

"Art. 13. Picam derogadas todas as dis- 
posições em contrario. 

"Paço do Senado, 1." de Julho de 1839.— 
Caetano Maria Lopes Gama." 

Fica o projecto sobre a Mesa. 
Passa-se á Ordem do Dia. 
E' approvado na ultima discussão, 

conforme foi emendado na primeira, 
o parecer da Mesa sobre os requeri- 
mentos dos guardas do Senado, em 
que pedem augmento de ordenado. 

E' igualmente approvada em ulti- 
ma discussão, afim de ser remettida 
á Gamara dos Srs. Deputados, a re- 
solução do Senado, approvando a ten- 
ça concedida ao Capitão de fragata 
Rodrigo Theodoro de Freitas. 

Entram em segunda discussão e 
são approvadas, para passarem á ter- 
ceira, as resoluções do Senado, ap- 
provando as pensões concedidas a D. 
Maria Rosaura Rodrigues de Gouvêa, 
Marqueza de Jacarépaguá. e D. An- 
tonia Benedicta de Castro e Faria. 

O Sr. Presidente declara que o Se- 
nado se vai occupar em trabalhos de 
commissôes, por ser esta a ultima 
parte da Ordem do Dia; designa para 
a sessão seguinte os mesmos traba- 
lhos e levanta a sessão ao meio-dia. 

41.» SESSÃO, EM 2 DE JULHO 

Expediente. — Leitura de pareceres. — Tra- 
balhos de commissôes. 

PRESIDÊNCIA DO SR. DIOGO ANTONIO FEIJÓ 

Reunido numero sufficiente de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; e, lida a 
acta da anterior, é approvada. 

O Sr. 1.° Secretario dá conta do 
seguinte expediente: 

Um officio do 1.° Secretario da Ga- 
mara ãcm Srs. Deputados, acompa- 
nhando a seguinte 

PROPOSIÇÃO 

"A Assembléa Geral Legislativa decreta:, 
"Art. 1.° A palavra — municipal — do 

art. 10 § i." do Acto Addicional, comprehende 
asbas as anteriores — policia e economia—, 
e ambas estas se referem á clausula final do 
mesmo artigo — precedendo proposta das Ca- 
maras. A palavra — policia — comprehende 
a policia municipal e administrativa sõmen- 
te, e não a policia judiciaria. 

"Art. 2.° A faculdade de crear e suppri- 
mir empregos municlpaes e pronvineiaes, con- 
cedida ás assemblêas de província pelo § 7." 
do art. 10 do Acto Addicional, sómente diz 
respeito ao numero dos mesmos empregos, 
sem alteração da sua natureza e attribuições, 
quando forem estabelecidos por leis geraes a 
objectos sobre os quaes não podem legislar 
as referidas assemblêas. 

"Art. 3.° O 5 11 do mesmo artigo 10 só- 
mente comprehende aquelles empregados pro. 
vinciaes cujas funcções são relativas a obje- 
ctos sobre os quaes podem legislar as assem- 
blêas legislativas de província; e por manei- 
ra nenhuma áquelles que são creados por leis 
geraes relativos a objectos da competência do 
Poder Legislativo Geral. 

"Art. i." Na palavra — magistrado -— 
de que uso o art. 11 § do Acto Addicio- 
nal não se comprehendem os membros das re- 
lações e tribunaes superiores. 

"Art. 5.° Na decretação da suspensão ou 
demissão doe magistrados, precedem as as- 
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smnb!6as provinclacs como Tribunal de Jus
ti~a. S6mcnte podem portanto impôr tacs pc
nas cm virtud{; de queixa, e poJ• crime de 
responsabilidade a que elas estão Impostas 
por leis crlminaes anteriores, observando a 
fôrma de processo para taes casos anterior
mente estabelecida. 

"Art. 6.• O decreto de suspensão ou de
missão deverá conter: 1•, o· relatorio do fa
cto; 2•, a citação da lei em que .o magistrado 
está incurso; 3•, uma succlnta exposição dos 
fl!nda;mentos capitaes da decisão tomada. 

"rAt. 7.• O art. 16 do Acto Addicional 
comprehcndc impl!citamente o caso em que 
o Presidente da Provinc!a negue a sancçíio n 
um projecto, por entender que o!fende a Con
stituição do Imperlo. 

"Art. 8.• As leis provinciaes, que forem 
oppostas li. interpretação dada nos artigos pre
cedentes, não se entendem revogadas pela 
promulgação desta lei, sem que expressamen
te o sejam por actos do Poder Legislativo· Ge
ral. 

"Paço da Clllmara dos Deputados, em ·v 
de .Tulha de 1839. ~ Candirlo José l1c A.raujo 
Vianna., Presidente. - Joaq1Mm N-~J.nes '1Ia
chad.o, 1.• Secretario, - João José ae ,lfoura 
Magalhães, 2• Secretario." 

to de Zeferino Fcrrer, pedindo ser fa
vorecido na sua fabrica de . papel. 

Tambem ficam sobre a Mesa as fo
lhas dos subsidias dos Srs. Senado
res, vencidos no segundo . mez da pre
sente sessão, e as dos vencimentos 
dos empregados do Senado c despe
zas da Secretaria. 

São lidos os seguintes 

PARECERES 

1." "No interyallo de passar da segunda 
para a terceira discussão a resolução de 17 de 
setembro de 1838, vinda da outra Camara, ap
parcceram tres requerimentos de Fructuoso 
Luiz da ::IIotta, Zeferino Ferre r e João Con
stantino, pedindo a concessão de loterias co" 
mo pela citada resolução !oram concedidas a 
André Galllard c Joaquim da S!Iva, fabrican
tes ambos de papel, os quaes requerimentos 
foram remctt!dos á Commissii.o de Fazenda 
para Interpor o seu parecer. 

"Os membros da Commissão abaixo assi
gnados são contrnrios á concessão de loterias 
Desejariam que tal jogo fosse banido do Bra
zil, mas como a lei é igual para todos, en ten
dem ellcs que desde que o Corpo Legislativo 

O Sr. Alencar pede que o 
seja remett!do á Commissão 
stituição. 

as ti;·er concedido a qualquer individuo, so
projccto ciedade ou irmandade, não poder{L recusar 
de Con- sem injustiça a qualquer outro individuo, so. 

.. 

O. Sr. Vasconcellos oppõe-se ao re-. 
querimento, e é de opinião que deve o· 
projecto ir a Imprimir {:Om urgencia, 
e discutir-se tambem com urgenc1a, 
evitando-se assim a demora que te-· 
ria, passando primeiramente pela· 
Commissão . 

.Depois de alguma discussão em 
que tomam parte os oradores men
cionados os Srs, Vergueiro e Cassia
no, sustentando o primeiro e. opinião 
do Sr. Alencar, e o segundo a do Sr. 
Vasconcelloa, é posto ft votação o re
querimento, e não passa. 

o Sr. Presidente põe a votação se 
deve Ir o projecto a Imprimir, na for
ma Indicada pelo Sr. Vasconcellos, e 

· decide-se que .sim. 
iFica sobre a Mesa um requerimen-

ciedade ou Irmandade que estiver em cir
cumstancias ident!eas. E por Isso, um dos 
membros da Cominissão, tendo sido approva
dos todos os sete artigos da resoluçfLo que con
cediam oito loterias debaixo de certas condi
ções a duas fabricas de. papel, propoz e foi 
approvado pelo Senado, que igual mercê se es
tendesse á fabrica de galões c tecidos de seda 
d~ Fructuoso Luiz da :1-Iotta, c com tanta mais 
razão, quanto era Jiem conhecida a ut!IIdade 
desta fabrica, a actividade tl lntelligencia do 
proprietario, c os embaraços pecunlarios cm 
que ficara pela quebra de uin socio. O dito 
Fructuoso Luiz da ~otta, apezar de ser ap
provada a emenda na segunda discussão, jul
gou conveniente requerer ao Senado allega.n
do . os serviços que tem feito com a introdu
cção das amoreiras -e criação do bicho da se
da, e apresentando amostras dos differentcs 
galões e tecidos de· sua fabrica, esperando 



-~!;/' ', ;< 
~I 
:-~ I· 

' '· 

1 
u 
l 
I 

, I 

j 
I 
~ 
i 

:~ 

i: 

j 

j 
1 
t 
"\ 

" 

Sessão de 2 de Julho ~5 
deste modo fortificar seu -:d:;:i~re-;i:-to-p"":"_r_a_s-er _________________ _::.:: 

~ outros, nenhum direito tem ao mesmo favor. 
approvada a emenda na terceira dlscuss"o. E ~ 'm conclusão, propõe a commlssão que a re-

" Zeferino Ferrcr e. Frederico Bel, offerc- 1 so ução entre em terceira discussão, e que ii 
cendo ao Senado amostras do papel que fa- vista das razões expendldas, ou seja a reso-
zem na sua fabrica, pretendem prov"r que se 1 - · 1 ~ uçao reJe tada, ou aPprovada., como passou 
não é superior ás duas de Ga.lllard, e SllYa, 6, na segunda discussão, c com mais uma emen-
pelo menos, Igual, e portanto digna de qual- da a favor de Ferrer c seu sacio. 
quer favor concedido aos. ditos Galllard, e Si!- "Paço do senado, 2 de Julho de 1839 __ 
va. Accrescentam mesmo, que o favor conce~ Marquez de .Barbacema. - Alves Branco. 
di do aos dou~. sem que se estenda a clles é Ilollanda Oavalcanti. vencido." 
em prejuizo do publico, porque evita a con
correncla; o tão certos parecem ~star do me
recimento de sua fabrica, e empreza, que pe
dem ao Senado que nomeie uma commlssão 
d~ pessoas intelligentes, que fazendo todas as 
prescrutações necessarias, Informem a esta 
Augusta Assembléa quaes os verdadeiros ln· 
troductores, quaes as fabricas montadas, que 
podem c têm apresentado melhor papel. pelo 
menor preço, e em maior ou igual quantidade, 
e, finalmente, qual dos pretendentes offerecem 
malares vantagens á :Nação. A Commlssão 
reconhece que seria mui utll que a Assembléa 
Legislativa. antes de conceder mercês e pri
vlleglos, tivesse cabal conhecimento das em
prezas pelo relatorlo de uma commlssão es
pecial, nomeada para o exame de taes empre
zas, como acontece entre algumas nações, nas 
quaes a lei tem providenciado como, e por 
quem serão feitas as despezas lndispensavels 
para a commlssão preencher os seus fins. 
Faltando entre nós aquella providencia pare
ce que não póde. ter lugar a nomeação dn 
commissão especial. 

"João Constanclo, al!egando ter já esta
belecido em outro tempo uma fabrica de pa. 
pel em Andarahy, que pereceo pela falta de 
extracção do genero, e grande custo de mate
rias primas, e não de obra, pede ao Corpo Le
gislativo Igual protecção. á que tõr concedld~ 
ãs fabricas -de papel existentes para elle le· 
vantar uma em que faça toda a qualidade à~ 

papel, pard~. almasso, peso, hollanda, e o mai.< 
que oonvier, estipulantU> co.m o Governo os 
m.ei'o,, de assim Cltmprir. Em outro requeri
mento que não está por elle asslgnado faz 
graves a.ccusações aos fabricantes de papel 
Galllard, e Silva mas_ a Commlssiio entende 
não dever fazer uso de um tal papel sem as
slgnatura, llmlta.sc a dizer, que não estando 
o supplloante nas ldentlcaa clreumstanclas dos 

Foi remettido ti. Commissão 1Ie 
Commerclo para interpor tamb~m o 
seu parecer. 

2.• "A Com missão do Instrucção Publica. 
leo o requerimento de Francisco Antoaio 
?.!arques, em que allega que tem frequentado, 
como voluntarlo, as aulas do primeiro anno 
da escola de medicina por lhe faltar tão só
mente o exame de geometria; e julgando-se 
ao presente habilitado para o fazer, e tambcm 
para o acto do primeiro anno de medicina, 
pede que seja admittldo por melo de uma re. 
solu~ão a fazer o exame de geometria, e sen
do approvado, á matricula do primeiro anno 
de medicina, como ordlnarlo, e ultimamente 
a fazer o acto para se poder matricular no 
segundo. A commlssão attendendo a qua o 
supp!lcante · nenhum documento ajuntou em 
prova da sua allBgação, c considerando mais 
reflectidamente que o fim dos prepar!ttorloa 
de mediclll!l. é dlspõr, e habilitar os alumnos 
para com utilidade emprehenderem os estu
do.s proprios da faculdade, entende que a dls· 
pensa dos preparatorios é um mal gravlsslmo 
para a sociedade ern geral, o para os mesmos 
estudantes, pois que sem elles não podem 
conseguir o aproveitamento devido em seus 
estudos. Portanto, é de parecer que seja ln
deferido o requerimento do supp!lcante. -
Lo-urenço Roilri(J'ii.Cs de ,titdrade. - J. B. L. 
Ferreira d.e Mcllo. '- Marco-s Antonio Montei-

ro de Ba-rros." 

Fica sobre a Mesa. 
Sendo a Ordem do Dia trabalhos 

de commlssões, o Sr. Presidente de
clara_ que o Senado se vae nisto oc
cupar, e dá para a sessão seguinte: 
primeira dltScussão da -resolução do 
Senado, declarando no goso dos direi
tos de cidadão brazllelro ao padre 
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José Antonio Caldas, e concedendo 
sesmarins á sociedade de colonlsacil.o 
do Cearít; e levanta a sessão ao melo 
dia. 

42.• SESSÃO, E:.\I 3 DE JULHO 

Expediente. - Discussão ao parecer rJ.a Go1n· 
missão rJ.e Legislação que a:ec1ara. no uo
ffO ~os d-ire-itos de cid-adão brazileiro o 
padre José .1n~onio Caldas. - Pl'in~eira 

liscus&ão da resolução que conocde ses· 
marias á socieaaae de colonisação rlo Gea. 
rá. - Trabalhos de comm~ssões. 

J>RJ'.:SIDEXCIA DO SD. DIOGO .A)(TO:"IO l'.EIJÓ 

Reunido numero suWclente de Srs. 
Senadores, a:Jre-se a sessão; e, lida 
a acta da anterior, ê approvada. 

O Sr. 1.• Secretario lê o seguinte 
expedlnete: 

Um off!eio do !'i!inistro interino do 
Imper!o, em resposta ao do Senado, 
ele 19 do mez passado, participando 
terem.se exigido do Presidente do 
.Ceará os esclarecimentos acerca do 
melhoramento do porto da capital dn 
Província. 

Fica o Senado Inteirado. 
Um requerimento do v!gario da 

freguezla da ilha de Paquetá, pedin
do faculdade para poder a dita fre
guezia possuir uma data de terras 
que lhe fOra doada por Manoel Car· 
doso Ramos. 

A' Commissão de Legi~lação. 

São approvadas as folhas do suba!. 
di o dos Srs. Senadores, e dos venci
mentos doa empregados e despezns 
do Senado, que se achavam sobre a 
li-lesa. 

Na Ordem do Dia é approvado o 
parecer da Commlssiio de Legislação, 
dado sobre o requerimento do padre 
José Antonio Caldas, para que se dls
euta a resolução, que de novo offere
ce, em que se declara o dito padre no 
goso dos direitos de cidadão brazl. 
lelro; não sendo approvado o parecer 

em separado do Sr. Almeida e Silva. 
Entra em primeira cllscussão, e é 

approvada para pasar á segunda, a. 
resolução do Senado, quo concede ses
marlas á sociedade de colonl96çií.o da 
Província do Cearn. 

Sendo a ultima parte da Ordem do 
Dia trabalhos de con1missões, o Sr. 
Presidente declara que o Senado se 
vai occupar, e dá para Ordem do Dia 
da sessão seguinte: primeira dlacus. 
são da resolução que declara cidadão 
brazileiro ao padre José Antonio Cal
das, e depois trabalhos de commia. 
sões; e levanta a sessão ao meio di!• 

43.• SESS,\0, EM 4 DE JULHO 

I!xpcaie·ntc. - Primeira rliscu.ssilo da resolu
ção que clecr.ara- no goso do.~ dil'eitos 1 

cidadão bmzileíro o 1Jadre José Antonio 
Calda.~. 

l'RESIDEXCIA DO Sll. DIOGO AXTONIO F'I:IJÓ 

Reunido numero suft!ciente de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; e, lida 
a acta da anterior, ê approvada. 

O Sr. 1.• Secretario lê dons oW
cios do Ministro interino do Imperlo, 
remettendo os autographos das r~so. 

luções sanccionadas: 1", appro\·and., 
a pensão concedida a D. :\ofarl:mna 
Emilla de Almeida Gnatlmozlm; 
2a, corrigindo um engano que houve 
no decl'Cto n. 51, de 25 de setembro 
de 1838, que concedeo a pensão ás ti. 
lhas do Coronel Luiz Maria Cabral de 
Freire; 3•, mandando proceder á no"ra 
demarcação de terrenos para se incor
porarem á fabrica de ferro de S. João 
de Ipanema; 4•, autorlsando o gover
no a concedt:r carta de naturalisação 
ao pad.re Ben-Igno José de Carvalho; 
5•, sobre o privilegio concodido a An
tonio José Pinto Carneiro, para Impor. 
ta.r abelhas; 6•, sobre o prlv!Jeglo con
cedido a Paulo Fernandes Vlanna, pa
lia estabelecer correios urbanos; ri-
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ca o Senado inteir"do, c lll'l'ld" so <J.Ill o ll"l ~ , . ... .. " ·ecer que propõe Que entro cm dis-
particpar (L Camara dos Srs. Depu- cussão a resolução. que .n.prosenta. 
tn(los. o s 'I 

Outro do 1." Secretario da mesma 
l:. ;, .\I:Qtmz Jm B.uw.\cEx,\: - Parece-

Cam~trn., acolllpanha.nclo a sc~ui!lt~ 
me que não fo.i impresso este parceel', 0 que 
6 contra a pratica d·a Cas~. e muito convém 
que o negocio de que nos occupamos não seja 
Lratado r;em pleno conhecimento, isto G, que 
Yotemos {, vista da simples enunciar:fLO que se 

"A Asscmb!éa Geral Legislatint r~solve: faz dLt matc.ria, -enunciação que rts Yeus é mal 
';Artigo unico. O go\·erno é amorisado pa- pcrccbiua. O nobre Secretario leo o parece-r 

m conceder a João I-Imchens, natural de In- sobre que hontcm se votou, -e eu nfto percebi 
glaterra, carta de naturalisaçfio de cidauào uma só palavra. Entendo que esta .alteraçiio 
braz!J&iro. dos cstylos da Casa não convém; silo eslylos 

"Paçn da Cn.mara doo Doputnuos, cm ~ muito utcis, que convém conservar cscrupulo
dc .Tulha de 1830. - Canrlirlo Jos{: rlc A.mujo snmcnte. Quando 0 negocio se .reduz a dua.;~ 
'Vianna, Présidcntc. - Joaquim Xuncs ,~!acha-~ ou tres palanas, bem; a sua slmplicidadc faz 
do, 1." Secretario. - Frr.-ncisco José ele Jloura. com que se possa prescindi!• dessa )Jratica; 
Magal/tacs, 2." Secretario." mas,_ quando se trata de um parecer de com-

. . . mismo e d~ um voto cm separado e isto so-
A llllp!'lllllr ' . ' 

. •Jre uma matena que t:>m occupado a atl"··n-
Passa-sc f• Ordem do Dm. - ·-
, . . . _ ~ao ua Casa por ires ou quatro vezes <lere-

Entra Clll Pl'llllCII'1.l dlSCUSSaO n Te- . . ' 

solu~fw do Scnauo, que declara e:s-
1 ar no gozo rios direitos de c i dadi\o 
llrazilciro o padre José .Antonio Cal
das. 

mos t&r o maior cu1dado cm fJUC se Imprimam 
csüts peças, para podermos discutir con: co-
nhccimcnto d:L raat.eriil.. 

O S!:. ALotEin.\ 1: SrLrA: - Quando se tra-
tau nn. commissüo deste negocio, cu, sem m~t-

0 Sn. OUI'Im:;\: - E' a terceira ou quar-~ nifestar o meu voto )lrú ou contl·a clle, fui ue 
ta YCZ que c·ota ma teria se dlzcutc, c uma tias opinião que SQ pPrl issem {t outra Camarf\ in
Ye-zes chegou .a passar; nw.s o governo negou~ formncõcs ele qnal o r·.:-sultado 1111~ .t..r:·cr~~ utún. 
lhe a sancção, o eu desejava ou\·ir a.s razões rcsolucão identica; c isto, J)Orqne consta de 
que elle teve para isso ... Do que cu não cs- um officio do :\Iinistro do Imp2l'io, de 11 de 
tou certo, é se ~stas tres vezes foram ou não setembro de 183-l, que um:1. rc·s~luçi'w a rr:spci
<!onsecutlvas: a t<-rcm.no sido, na fôrma da to ilcstc pretendente não fôra sunccionnda pc-
Constituicão, csut 1natcrin. não pócl2 ser mais 
tomada em consideração. 

O Sn. SATUn:-1\:>os - Úontem se lco um 
voto separado de um dos nobres membros da 
commissfto, ·o qual foi regeitaUo; nellc se con~ 
tinham as ldéas do nobre Sell!lclor, c ou o tor
narei a ler: "Constando a ·csLa Augusta C:l
mara, por officio do ~Iinisiro do Imperio, de 
li de setcmbl'D, que ·a rcs~lução acerca do pa
dre .Tosé Antonio Caldas nilo fôra snnccionarln, 
:tccr.:sccntanuo o mesmo 1\Ilnisiro qno igual 
particlpaçüo fizera (L Camara dos Srs. Depu
tados, com ns razões porque suspendera-se a 
predicta sancçào; não constnndo rlo resultado 
que tiYcra essa reso!uçftn, sou de voto, para 
proceder-se ·cm regra, qnc se dc1•c offlciar ít 
outra Cmnara, para saber-se do imlicado ro
sultado." Este \'ato, porém, 11ão pnsson, mas 
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lo governo, o qu::tl envlára á outra Camara as 
razões que para isso teYe: r~. comml:;siio nfto 
consta o resultado que teve ~ste negocio; se 
noramcntc entrou -cm d!scussflo .n. .rcsolucrLo, 
com as razões que o goYerno teve para neg-ar a 
sa.ncçfto, o se afinnl a ~·eso1ur:r~o teve, ou nfio, 
cm seu favor, os dons terços de votos. l~' cor. 
to que, dC'Jlois desse tempo, parece-m.; que cm 
1837, tomou-se conl1ccimento desta mesma r~

soluçfto, que cahio no Senado; ignoro a razão 
porque isso succedco, tendo a resoluçi\o j,\ 
passado a outra vez cm nmbns ns Camnroa. 

Tendo occorrido todas estas circumstnn
cias, julguei conveniente que se podissem es
sas informar,ões, afim de nos orlêlliarmos se
parado cnhio, JI;io insistirei. 

O Sn. OJ.JI'Eilt.\: - Tenho a declarar que 
cu nfio om·l que se pozessc a votos o parecer 
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da commissão e o voto separado. Um dos sen
tidos que, graças a Deos, tenho bem conser
vado e o de ouvir bem; porém, ou pela má 
construcção da Casa, ou peío quer que sP.ja, é 
certo que não ouvi pôr a votos tal materia; 
ouvi, sim, dai-a para Ordem do Dia. Se o 110-

bre Sanador não produzir a sua idéa do vot'• 
separado, eu a reproduzirei. 

O Sn. SATt'llNIXo: - ·E' certo que cu faJ,J 
baixo, por6m não tão bnixo que não seja ou
vido, e isto tanto é certo, quo fui en~?ndldo 
por muitos nobres Senadores. LI os parerr.r"s; 
o Sr. Presidente os poz em discussão, h ou v c 
silencio, deixou passar algum tempo, e d;.pois 
perguntou se não havia quem quizes5e falar; 
e não pedindo ningucm a palavra, poz a lli!l.

terla a votos, c passou o parecer da cor.'lmis
são; e .aqui cstli a acta que contém o que hon
tem se passou na Casa. O nobre Senador diz 
que não cuvlo; não é passivei isso, salvo se 
não estava na Casa, ou estava distrahido. E' 
talvez defeito da sala: não sei que remec!io se 

dê a isso. 
P;:di a palana. porque, como hontcn: ser

vi de segundo secretario, quiz justificar o que 
se fez. Hoje teve lugar a leitura da acta r:~ue 
contém o que se passou, e o nobre Senador 
nfto fez observação alguma sobre ·ella, e foi 
approvadn.; e se a nfto julgava conforme c;::m 
o que se passou, porque a nflo impugnou? ... 

o Slt, OUYEmA: - Hoje é que se di~lri
bue o parecer Impresso, c llontem Yotou-se so

bre elle! 
o .Sr.. SATunxrxo: - Isso rião vem para o 

caso: -se o nobre Senador entendia que hon
tem se nü.o tinhn. tratado desse objecto, fizes
se observações sobre a acta; mas, não as fez. 

approvou-a. 
O Slt. Lor~:s G.\~!A: - Sr. Presidente. 

Quando se tratou desta pretcnçfto na commis· 
são de que tenho a honra de fazer parte, um 
dos meus lllustres col!egas foi de parecer que 
s•J pedissem esclarecimentos ú Camam dos 
Deputados, isto é, que se exigissem da Camara 
Temperaria as razões que o governo teve para 
negar a sancção li resolução ... 

0 Sn. AL~!EJD.\ F. SILVA: - "lão! que se 
perguntas~c qual o ·result::do que teve (Isto ne

gocio. 
0 Sn, LOPES GA~!A: - Bem, o resultado 

que teve esta resolução: nós jú sabemos que e!-

la não foi sanccionada. Queria-se saber por
que o governo a não sancclonou: divergimos 
de opinião, e um dos meus illustres col!egas 
formou seu voto separado, emlttindo-se em 
sua opinião, ·com a qual cu não pude concordar, 
porque entendo que (!Stcs esclarecimentos ape
nas podem convir ou ser necessarios a cada um 
dos senhores Senadores em particular, para 
poderem ·discutir a materia com o preciso co
nhecimento del!a. O Acto A:ddiclonal, regulan
do o modo pratico por que o poder moderador 
deve sanccionar as leis, diz que, quando elle 
negue a snncção a alguma resolução ou decre
to, dará as suas razões dentro de um certo 
pras o; mas, dadas estas razões, isso não luhi
be a Assemb!éa Geral para que na seguinte 
scssrw se produza o mesmo acto, convertido 
em projecto, e se discuta: o que temos nós, 
pois, com as razões que determinaram o gover
no .a negar a sancção a essa resolução? As 
razões poderão servir a cada um .de nós para 
argumentar contra. ou a favor da resolução, 
mas não par::. que fiquemos inhlbidos de tomar 
a. materia em consi·deração. 

Considero a pretencfLo deste ccclcsiastico 
debaixo do ponto de vista que se acha no pa. 
rcccr: sou d'aquelles que pensam que o Car
pe Legislativo não é tribunal competente pa
ra decidir se aque!le que nasceo no Brazil 
per.deo os seus direitos politicas pela clrcums
tancln. de ter praticados factos criminosos, c 
assento que o Corpo Legislativo se tem nisto 
arrogado uma atribuição que a Constituição 
lhe não deo. Primeiramente, nós devemos con
siderar a perda dos direitos politicas como uma 
das maiores penas que qualquer cidadão pôde 
soffrer; e para que se imponha um:l. penA tf1o 
grave, não se 11óde prescindir das formulas ga
rantidoras da liberdade do cidadão, e até mes
mo da sua honra; e como então ·cm um caso 
destes se quer privar a um cidadão do gozo de 
seus direitos, negando-lhe o ser ouvido e con
vencido sobre os factos criminosos que se lhe 
Imputam? O Corpo Legislativo, convertendo
se neste caso cm juiz priva. esse cidadão de ga
rantias que a Constituição lhe concede, por
que nós não temos disposição alguma no re
gimento, nelll lei que regule a fórma do pro
cesso pelo qual se ha de julgar um cldadilo 
em taes clrcumstnncl.ns: e enti1o, deveremos ir 
atrope!adamente decidir um caso tua scr!a, co-
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mo seja o de .declarar que está ou não est(t o 
pretendente no gozo dos direitos ele cidadão 
brnzileiro? Como poderemos admltt!r uma t::tl 
pratic~. contraria ao moda de julgar qu~ a 
Constituição tem marcado? :ião tem ella esta
belecido que só em vi.rtudc de uma sentença do 
Poder .Tudlclnrio, seguindo-se os tcrmoe ordlnn
rlos, 6 que qualquer cidadão pôde s~r prlyado 
dos seus direitos politicas? Xiio tem a Coilsti
tulção marcado os casos cm que o Senado se 
póde converter em Tribunal de .Justiça, ·c a 
Camara. dos Deputados em accusadora? i\I as 
nclles não se encontra. o caso de que se trata: 
partindo deste principio, c:omquanto esteja con
vencido dê o Senado é tribunal incompetente 
para tal julgamento, e de que não ha neceasl
dade alguma de acto legislativo, todavia, co
mo a Asscmbléa Geral se tem julgado autori
sada para o desempenho de tal attribuiçfLo, por 
Isso que tem deferido a idcniica5 pretençõcs 
por melo de resoluções suas. fazendo ·essa de
claração; e isto ainda mais necessario se tor
na, se se reflectir que o acto do governo, cm 
suspender ou negar a sancçiio a um[!. idcntica 
resolução, importa a. declara~ão lle que este 
ccclcsinstico nii.o é cidadão br:J.Zilciro; c ago
ra, ainda que passe esta. rcsolucn.o, o governo 
não fica inhibido de proceder a respeito deste 
individuo segundo o que detcrmin[L a Consti
tulr,fLO; app[!.recendo denuncias ou provas de 
que elle comm8tteo esses crimes pêlos quacs 
deYe perder os direitos de cidadão brnziliro, 
rmettcl-os-ha [LO Poder .Judiciaria: e note-se 
mais quanto este cidadão ... 

ü~r S1:. Si,XAnon: - Cidadüo! 
O Sn. Lor1's GA:IfA: - Sim, é cidadiio, 

porque nasceo no Brazil. c sempre por tal o 
considerei; e se elle não tivess;; recorrido a 
este meio, estava no gozo dos seus direitos; foi 
clle quem paz isso em duYida: c tanto cst(L no 
gozo de seus direitos, que está eleito Deputado 
proYincia!, o que é uma boa prova do que aca
bo de d-izer, uma ·proYa de que os cidadftos 
braz!leiros nunca hão de perder os seus foros 
politicas senão cm Yirtude de uma sentença. 
Este assumpto, S.:! se entrasse no desenvolvi
mento de principias de direito publico collSti
tucional, seria muito Yasto; porém Julgo isto 
desnecessario, !imlt.1ni!o-me a observar que cs
bl matcri[L O regulada por princípios de direi
to publico; nüo compete ao goYerllo ensinar-

nos, nem nós agora devemos recorrer a essas 
rnzões do governo, para aprt:ndermoM esses 
p:·incipios que cada um de nós deve saber. 

O Sn. Or.l\'!lll!.\: - Se o nobre Sl'nador niio 
:·cconhece no Scna.do dir2ito para declarar que 
este ecclesiastico não é cidru!ão .brazileiro, co
mo reconhece nele direito par[!. declarar que o 
mesmo está no ~ozo dos uireltos politicas? Nis
to h[L um[!. conlradicçiio absoluta! Se o nobre 
Senador sustentasse que pelo facto do n[J.Sci
mento ele é cidadfLo brazí!ciro, concordaria 
com elle . .:\Ias, não poderá o requerente ter 
[)erdido essa qual!clade por uma circumstancia 
qualquer? O nobre Senador pl)rém, não ad
mitte o que quer outro nobre membro da com. 
missiio que é que tenhamos conhecimento das 
razões em que se fundou o goYerno para en
tender que esse individuo não é cdiadão brazl
leiro; c nfto vejo motivo para que se o;Jponha 
[L isso. Diz que o Senado não 6 tribun[LJ judi
ciaria; mas se o Senado nfto é tribunal a 
fJ.Uem compita tomar disso conhecimento, dei
xem-se os cousas no e.1tat·•· quo. e nr.o se diga 
que o homem é cid[Ldão br.azileiro. Eu vou 
mandar (t Mesa um requerimento, para que se 
c~:!jam as razões que teve o governo para n c. 
~ar a soncçfLO á resolução: nem se diga que 
nfLO é preciso que o Scn[Ldo tenha disso conhe
cimento; é um esclarecimento indispensavel 
no presente caso, porque devemos suppõr no 
goYerno um motivo muito justo pnra assim 
obrar, i~to é, para negar a. sancção a uma 1'•1· 

soluGflo que foi approYada pelos dous ramos do 
Poder Legislativo. 

O Sn. LoPES C.mA: - KfLo ha contradic. 
ção alguma entre a minh[L opinião c o proce
dimento do Senado. Eu ·entendo, segundo os 
principias de direito publ!co constitucional, 
que o Senado nfLO é tribunal competente par[!. 
tomar conhecimento destes fttetos; mas, como 
a Assembléa se não conforma com ·esta 'minha 
op!nifLO, eu accedo aos precedentes que tem 
hnviuo: como póde o nobre Senador achar nis
so contradicçüo? 

En nfto acho tal contradic~flo: cu não pos
so obrigar o Senado a seguir a minha. opiniflo: 
elle tem considerado que taes declarações süo 
objecto de sua attr!bui~üo, c 6 por isso que eu 
digo qur. comquanto entenda que não tem lu
:;:ar nesta circumstanci:t neto algum lcgisla.ti-
1'0, tor!n.vin, como a Asscmbléa Jít tem cntend i-
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do que so deve defcrl!• a. semelhantes preten- l sideral-o estrangeiro, o pol' Isso a decisão do 
~ões por melo do resoluções, penso que se deve ~ Corpo Lcgislntlyo·é hoje necessarla ... 
adopta:· a que foi a'prcsentac!a. ::O'c o Senai!o O Si:. M.lnQVI~z 1m B.\HU.ICI~:o;.\: - Se el!c 
pensasse como cu !)enso, eu nfto daria tal pare
cer, tJi.ria s'im: não pertence ao Senado ·dr.c!a. 
rar que o pretendente 6 ou 11f1o cidadão brazJ. 

est(t eleito mcmb:·o de uma assembJ!'a prov1u
ciu1, como ~ que póde ser considerado estran
geiro? 

leiro; elle é cidadão, cmquanto por scnten~a o Su. LorEs G.Dl.\: _ E' porque os elei
do Poder Judiciaria não fôr esbu!ha·do dos seus : tores CJUe nelle Yotaram não fizeram caso do 
direitos políticos; por consequcncia, 1lfto tem' que se pasou, e isso scrYê para m:lior vergonha 
lugar a prebençflO cJ.o supp!ic~nte. ~fto pens:m-; 
do porém ·o Senado elo mesmo modo que cu, ' 
tive do subordinar o mcn parecer ás delibe. : 
rações :mtcrionncnte tomadas pelo Senado. 

A duvida cm ·que estamos, Sr. Prcsülente, : 
proYém de quererem os nobres Se:1n.dorcs re
gulnr n sua. vota~ü.o pcla.s razões ·que ·o g-oYcrM : 
·no teve· par:t negar a sancçiio ·:[ resoluçfto: o 
que o ::;ov·crno poder[L dizer ó que 1!1c consta 
que ·este ecclesi:lstico na Cisplatina praticara 
actos pelos quncs o consiclera comprehendido. 
no paragrapho que marca os casos cm que 
qualquer cidadfto !)crde so fúros de cidadão . 
brazileiro; poderfo. dizer que fõra capel![to do 

nossa. 

O Sr. Oliveira ma.nda (t iYicsa o se
guinte 

JlEQUERD!E:o;TO 

"Requeiro qu0 se pe~am {L Camara dos Srs. 
Deputados as razões dadas pelo Governo [L mes
ma Camnra para nep:ar a sancção ao projecto 
de que se trata. Salva a redacção. -Oliveira." 

E' apoiado c entra ·em discussilo, !J. 
·Cando sustada a discussão do proje
cto. 

exercito clnquello Estado·, cur:1 d'almas, etc.,, O Sn. ADmro.\ E AT.TI'C'Qt'Er.Qn:: -Eu creio 
factos pelos qnaes, segnndo a Consti'tu'ir,ão, se !I que nn casa d"vcm existir as razõrs que o go
perdem os direitos de c!daclão. •?.Ias da appli-: l"crno teve para negar essa sancção, porque o 
cação da lei no facto é qne nós nos ·occupa-' governo commtmica as Sl!OS razões ás dua3 C<L· 

mos: c será de 11ossa n.ttribuir,fto entrarmos marns: para qtw pois incom:nodar·sc n. outn 
nesse conhecimento? Certamer.tc que não; os Camara com uma coisa que o Senado r12n sa-
cases em que o Corpo Le::;islativo applica a lei 
ao facto estão marcados na Constituiçfto; to- ; 
·dn.vla, n6s, nesta circumstancia, sahimos dos-! 
sa regra, estamos npplicando a lei ao facto, de-: 
cla.rando que esse ecclesiastico continúa a ser i 
cidadão braz'ileiro; mas 'isto prrrquc? Porque o; 
Srmado se tem f!UCrido envolver ·em dec1araçõcs I 
desta natureza. . . i 

O SR. ~L\IlQT!EZ m; R\ftn.\CE~.\: - E' me-,: 
lhor d·izer quo isto não pertence ao Senado. 

'0 'SR. Lons 'G,uu: - Esse ecclesiastico: 

IJer. illande->e examinar na Secretal'i:t, qu~ I~ 

hão de estar: Yoto contra o requerimento. 
O Sn. CoxnE DE V.ILEXÇA: - Peço a leitu

ra do requerimento. (E' srt.tisjcito.) Eu YOl:1· 
ria pelo requerimento, mas não pela man~ir:t 
que está concebido. As razões do gov~rno h5.o 
de estar na Secr~taria. O que nos convém sn.ber 
é se na outra Camara ·houYc ou não ·rJous ter. 
ços de votos, isto 6, so a resolução foi ap";Jron
da ficando desprezadas as razões do governo, 
ou se estas foram attendldas, e lleS'J)rezn. ·a rc· 

estll considcrndo como priYado dos direitos d2 : soluç:1o. Para este fim, votarln. pe1o requeri. 
cidaclíio brnzile!ro, cm consequencia da ncgati- men to. 
va ·da sancçii.o: mas entiio, se se quer, faça-se 
uma dlsposlr,ii.o geral, declarando que nenhum . 
cidacliio p6dc ser reputado como privaclo dos: 
seus f6ros sen!io cm vlrtulte de uma sentença: 
do Poder Judiciaria; mns, de outro modo, nii.o,. 
porque esse homem, desde que ·a resolrrçfio pns. 
sou ntLS duas ·Camarns c sub!o {L sancçfio, foi 
tião como 'havrmllo 'Perdido esses fóros il~ ci
dndao, c a nega~ão da s::mcçüo equivale a con-

O ·sn. Cosr.\ FEnmmu: - Eu nfto P•lsoo 
entender o requerimento (lc.) Pois niio é n. 
primeira yez que se idscute esta resol11~~o no 
Senado? Se o goYerno ainda não tomou i:lclla 
conhecimento, como approvar·se tal 1'eqncri· 
mento? 

Dando.sc o requerimento por dis
cutido, c posto a votos, é regcltado. 

Coiitinún. a dlscu:;são da resohlÇfLO. 
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O Sn. ·Svl:'ZA LüB.I'!u: - Scgnndo a minltn. 1 citladfLO será considerado privado do seu !ôro, 
lé•mbrnn·~a. a prctcn<;ão deste cidadilo foi com- scniio cm vir~udc ilc uma scntcn~a. 
bati-da pela razão de ter cl1c servido empregos Estas ilccisücs ào CorpG Lc5islativo silo 
publlcos nn Provlncla asplatina, no tempo cm sempro filhas ilo ~;ma t!cgencraçfco desses cli
que ·esta Provlncia est:tva cn1 hostilidade coro reitos ilc algum cldadiio brazllcdro pelo Põder 
o Jmperio: mas isto foi objecto muito cont1·o- Executivo; sfto resultados de duvidas Que 50 
verso, ·e parece que, depois de long:t diseu~ · tem ·suscitado, c mesmo de actos uo Poder 
são, não continu:mtm a prevalecer essas drtvi- Executivo, sobre os dlrPltos ele um ou outro 
ilas; isto porém s:lo lembranças vagas que te· cidadão brazileiro; e é pa,ra ~e occorrcr n. es
nho, e por Isso julgava conveniente que se ou- ses inconyenientcs como mais racllic!nde, que 
Yis~e o ·;;ovcTno; mas, como o requerimento se se tem feito tacs ileclaraçücs. :\Ias ~e 0 Poder 
não venceo, o Senado rcsolYerá o que mr!hor Executivo entenile que um inilividuo, por um 
entender c msu:t sn:bulorJa,. acto qualquer seu, tem pcrdiuo os fóros de ci-

o Sn. 2\Lil:Qn:z rm B.mn.\cE:u: - O reQuc- dadiio brazilelro, cu supponho que clle não de
rimento foi rcgcitado, talv0z por não ser con· ve illscriclonariamrnte privai-o do gozo de taes 
cebido como conviria. direitos, mas sim seguir os tramites legaes, o 

Pelns mesmas razões que dco um nobre processo que a lei tem estabelecido; e se :1 

Senador membro eh ccmmissfto, cu udmittiria respeito ilrstc ecclcslastico assim se tivesse pra
de boa vontnclc n. cleclaraGfto de que nfio per. ticado, entfto eu cliri:t que o requerimento ser h 
tence {L Asscmb1Ga, toma,r disto conhcclmr:l to, necessa,rio; mas, nü.e sendo assim, Quando viea
emqnnnto primeiramente nilo houver dr!ci.s;1o sem informn~ücs, de que nos s::rviria,m ell::ts, 
elo Poder .Tuãicbrio, n. quem compete esto !lC· sem ter hrrvido ossB julgamento? Par:t uccusar 
gocio; nHts, umn. voz que se tem deof<:rido a c:tl· 
t1·~s 11retenr,õr.s idcnticns, como repeli ir esta? 

En nclHH":t oom·cnicnte que tivesscmc~ r:o

nhccimento rias razões porque ollc nfto foi do. 
clarado estar no gozo elos direitos cl~ C''r.!~clfto 

brazilciro, como o cntenclcra,m as Cnmat·ns: c 
isto se poderia obter cm pouco tempo, cm u·cs 
ou quatro dias, o que seria conveniente p:trn. 
termos exacto conhecimento dcscs motivos. 
Bem seria, portanto, qu·} o nobre Senador ;JC· 

disse adiamento d:t dlscussfto, crr:quanto se cxi. 
g!sse cópia dessas razões: a d uvicl:t. cst:l na, 
fórma cm que o requerimcmo cle"l"·e sc·r con
cebido. 

o ·sn. Hor.t.\XD.\ cw.\r.c.\~:n: - Eu sou 
sempre franco cm prestar o meu voto para que 
a Casa obtenha todas as 1nformaçiics c oscla,
rcclmentos que entender ncoessa,rios; mas, ::t 

.respeito ilcste negocio, entendo que não ha, ne
cessidade de adia,Jlento nem de Informações. 

Nilo sympathlso muito com cst:l. pr::ctlca 
ila Asseniblen. declarar que fulano de ta1, é ci
dadão brazilelro (a]JOiallos); quizera que Isto 
tivesse siilo mais regular, desde seu principio. 

E' vrrrln.cln 1)\IP. um n.r0st.o qur j(, rol nd
mlttldo não se desvanece com mu1t:t fnoilitln
de; e talvez seja conveniente nrlmlttlr·SC a mc
diila, lembrada por um nobre Scnnc1or, de se 
fazer um acto geral, declnrnndo que nenhum 

o minis'tro? N6s não somos accusad?rcs: c de 
nn.dr-.. nos sc-!-,''i!H1o csas informar:ües, n~a de
~·:~ o r~qu~Tin~cnto ser nJli>rovado. 

DiJ·,,! alguma cousa, a respeito do facto c!.~ 

haver e.ose cid:td~o ~cnido em paiz estrangei
ro. E' sabido qnc esse ccclcsiastico, por n1~t 

p!·ocesso m.n pouco c:~tra-!r.;T,nl, esteve condem
nac1o :'"t morte. cm cnnscqucnc!r:. d·:-:! corrc.spGn. 
dcncias r,ue se lhe acharam de cousas relr\t.ivcs 
:.!. disso1nç;ü.o c!:1 constituinte ... mns não é bom 
mexer nesse negocio ... c p:trnrci aqu·i. Se o 
homem 6 réo, se o goYerno julga que ollc tem 
commcttido actos pelos C}lHtr.s perdoo o fôro d~ 
cid~doio, d•~\·e, perante o tribunal competente, 
ouvil-o, empregando para isso os meios ordln'l
rio~. c pcrmittir-lhe sua dcfeza, o justiricnç:lo, 
c emquanto não houver umn sr.ntenç::t. ào tr!
lmnal ;inrlieiario que o prive tlcssr gozo, ao 
Corpo Lcgislati\·o Incumbe pugnar pe!o9 riiroi
tos desse cldac!ão; e cstanrlo elle nestas c ir. 
cumstn.ncias, acho qnc a rcsolnç3.o de\·.~ ser 
~pprov:!da, porque com elln. se niio tir:t o clirc1-
to que o g-oycrno possa, ter de a,cousur esse intli
Yidua, a.fim ele qnc el!e no tribunal competen
te prove que não praticou netos <]Uú o rn'ins
scm elo gozo dos direitos elo cid::cdfío brazi!ei
ro, pena que p6cle ser imposta a qualquer In
ulvld.uo, qunndo cllc tenha iucorriilo no;; cn.
sos que marca a Constitu!çli.o; c cu estou per-
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6Uadido que se acham cm seu Inteiro vigor es
sas disposições: mas o individuo de que se 
trata não está nl'ssc caso, cl11; nfto tem com
mj)ttido acto algum pelo qual elle possa ser 
julgado estar privado do gozo dos fõros de 
cidadão brazileiro, c como tal deve ser consi
derado, E.mquanto não houver sentença em 
contrario. Por estas razões entendo que a re
solução deve ser approvada. 

O SR. YEilGt:Emo: - Eu tambem acho-me 
comprehendido na mesma contrad!cção cm que 
se julgou haver cabido o nobre relator da com
mlssfLO que deo o parecer, porque eu, junta
mente com elle, entendo que a Assembléa nfw 
se eleve occupar deste negocio, mas sim que de
ve ser decldltlo perante o Poder Jutl!clario; 
porém, em ambas as Camaras se tem estabele
cido o precedente de se fazerem estas declara
r.ões, e {ts decisões das Camaras sugeitamas as 
nossas opiniões: a Assembléa Geral está na 
posse de decidir destas questões de naciona
lidade; cumpre obedecer a esse seu juizo. 

Tem-se questionatlo se se devem pCldir es
clarecimentos. O voto separado tinha por fim 
pcil!r cscla~ccimentos sobre o estailo cm que s" 
:• eh a o nerrocio, mas a nós nada nos Interessa 
hoje sobre o estado cm que se acha um nego
cio identico; qualquer que fosse a conclusão 
delle. nfto nos priva de hoje tratar de uma re
soluçfLO ·ldentica, porque o projecto que não é 
sr,nccionado não pôde ser reproduzido na mes
ma sessão, mas nlnguem p6de obstar a que o 
seja na sessão seguinte. e por Isso nada nos 
interessa s:1ber se a rcsoluçfLo cahio na outrn. 
Cnmarn., ou se foi approvada pelos dons terços 
de votos: qualquer que seja o resultado, ha o 
direito de inicial-o de novo no anno seguinte; 
r par isso nada nos interessa saber seif,etaol 
c se já tem decorrido cinco annos, nada temos 
que saber do anilamcnto que teve esse nego. 
cio. 

Lembra-me que as razões porque foi ne
gada· a sancção eram porque esse cccleslastlco 
tinha exGrcido um emprego na Clsplatina. E 
pelos documentos qeu acompanham a resolu
~fto, vejo que ele ex~rceo as funcções de padre; 
n.q\IJ CSt~L a COncessftO dO Vigal'iO geral d'aquel
le Estado, para elle confessar, dizer missa, etc.; 
mas nisso ullo houve acceitação de emprego 
ppublico que lhe conferis e o governo, porque o 
v!gario geral nüo ~ o governo politico do Es-

tado clsplat!no. Tnmhem om•! dizer que fõra. 
capellão elo exercito Inimigo, e exerceo essas 
funcções no tempo em que existia a guerra: 
mas ,ainda que elle tivesse acccltado esse cm
prego do governo, isto não lhe póile causar pre
juizo, porque houve uma .amnistia, da qual 
elle se aproveitou, assim como muitos clspla
tinos que qulzeram ser brazllciros, c ficaram 
perdoados, comqua.nto tivessem pegado em ar
ruas contra o Imperio. Ora, um eccleslastlco 
qualquer que sabe para fóra do Brazll não po
clcrít usa.r de suas ordens, c se dc!l:Ls usar,per
il~ logo o fõro de cidadão? Eu nao acno que 
:sto seja da mente da Constitui~ão. Nilo vejo 
pois razf.o alguma pela qual se deva negar ''s
ta declaração. Vejo que, pela natur.cza do ne
gocio, parece pertencer isto ao Poder Judicia
rio; mas tambcm pertencia ao Poder Juãiría
rio ll.esapossal-o, demandando-o; por~m. tudo 
quanto se tem prn,tlcado a seu respeito é umn 
violencia que se lhe faz, e é uma f;rande vio
le:ncia privai-o dos fôros de cidadfto brazlleiro, 
sem ser por uma sentença. 

Ellc foi sim despossado, m:1s porque'! Por 
um juiz d2 paz; c siio esses os meios que a 
Constitui~ão tem estnbelecldo para que um 
cidadão seja privailo do gozo de seus direitos 
politicas? E' com essa sem cerimonia que se 
priva um lndiYiduo daquilo que lhe 6 mais 
caro? Eu digo mesmo que, ainda que as C::.
tt:nras tiYessem reconhecido o principio de 
pertencer isso ao Poder Judiclario, digo q u" 
neste cnsa podia a dignidade da Assembléa Ge
ral pugn:tr contrn. a violcncia praticada com 
este cidadão, e declarar que 11:'10 está esbulha
do de seus direitos, porque a autoridade com
petente nn.ila decidia a seu respeito; voto pe
l~l.. resolução. 

0 Su. LOPES GA)!A: - Tinha"me abstido 
ele entrar na questão dê facto sobre esta pre
tcnção, e nfto queria entrar senão na qucstflO 
de direito; mas como o nobre Senador que 
acaba de falar desceo a clla, far·~i tamb"m al
gumas observações. Este cidadão não sahio pa
ra. terrltorlo estrangeiro, porque, pas<\,ndo lln
ra a Provinda clsplatina, passou para terrlto
io brazllelro; foi capellflo do exercito que se 
rebcllou, mas muitos individuas tê mpertencido 
a exercitas ou col'![JOS l'cbeldes, e depois têm 
sido amnistiados, como aquellc o foi; e quando 
se separou aquella Provlncia, adrnlttirn.rn-sa 
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como cidadãos todos aqur.Iles individues 1ue 
se tinham rebclaldo contra o Imperlo: esse 
ccclesiastlco pois não foi servir em ncnlm::11. 
nação estrangeira; entrou na revolução, mas 
depois foi amnistiado, e não sei de outros fa
ctos que elle praticasse contra o Brazii. 

-Este ecclesiastico depois, estando eu na 

zões qe tive para dar o meu voto separauo; 
tal1·ez que este caso seja novo, c niiú esteja con
templado no regimento da Casa. Quanto li rc
soluç;io que outr'ora passou nas Camaras, eu 
tenho informação de um Sr. Deputado que frc. 
quenta a Camara, que a resolução, com as ra· 
zões do poder moi!crndor, entrou cm discnssão, 

presidencla da Província uo Rio Granue, ai- ; porém, nlío tee os dous tcrr.os ue votos para 
guns serviços prestou no Brazil, particulares, é passar: o que resta é saber-s~ se, estando es
vcrdade, porque os não podia prestar publica- ta resolução nestes termas, se pôde mettcr em 
mente, residindo na ICsplatina: mas em meu discussão uma outra de ma teria idcntica. E' 
poder estiveram documentos por elle redigidos verdade que jii cm 1837 eutro aqui em discus
em um papel, com o titulo de Telcgrapho, os são esta resolução e cnhio: não sei ~s r:1zõ2s 
quaes me remcttla dando-me parte das clr- porque, por não ter assistido a essa discus
cumstanclas em que se achava aquella proviu- sã.o; talvez fosse pelo mesmo mor!·,-o porque o 
c!D; e da minha :r;arte eu procurei attrahlr em governo tinha negado a sancção, c nilo ter a 
seu favor a dellbcrar:üo do Governo sobre suas outra Camara ccntestado as .razões do Governo. 
pretençõcs; depois, passando a presidir aquel- Quanto aes factoG que se têm aprcscntr.do, 
la provincia o Sr. Gaivão, este Sr. Presidente direi que eu não estou ao facto deste negocia, 
lhe dlrlglo um officlo, fazendo-lhe ver que não c por Isso desejaria ouvir o governo. Ha pcs· 
tinha duvida alguma cm admittll-o na Provin- soas que dizem que e~se ecclcsiastlco vler:t 
ela como cidadão brazileiro, porque não havia com o general Alvear auxiliar a prov!ncia re
sentença alguma que o houvesse esbulhado de hellnan; assim pareci) que lhe não aprovcitoa 
seus direitos; e, passando aos Estados doBra- a nmni~.tla; mn~, srja que fôr, n:io rlr.rêl n 
zil, parece que depois um juiz de paz, preces- meu voto a esta resolução, emquanto não sou
sande-o, é que o declarou estrangeiro; e deste ber o resultado que teve outra Igual na C::ma
modo se declarou estrangeiro um individuo ra dos Deputados. 

nascido no Brazll. O Sr.. Lorr.s G.\~L\: - Dcsrjo saber o sys-
::\'ote-se que cu nfto advogo a causa deste 

pretendente, mas a causa geral de toods os ci
dadãos brazilciros, quando sustento esta reso
lução. Nós já vimos um governo privar a um 
ddndfto do gozo de seus direitos, e isto foi fel
to a um brazileiro que tinha prestado grandes 
serviços ao paiz, debaixo do fundamento de 
que 0Ue tinha acceitado condecorações de nma 
nnç1lo estrangeira, sem permissão do governo 
brazileiro; mos, depois, vimos que esse mesmo 
governo o restituio ao gozo de seus direitos, 
e este facto foi. praiica.do sem intervenção da 
Assembl~n Geral. Em um palz constitucional, 
admira tal procedimento; em uma palz abso
luto ainda poderia ter lugar, mas não fm um 
governo representativo, onde quem applica a 
lei ao facto 6 o Poder Judiciaria: eu falo a 
respeito do procedimento havido para com o 
VIsconde de Itabaia.nna. Emquanto pois a As
sembléa se não resolver a votar por uma me
dida geral, como jii indiquei, votarei pela re

solução. 
o SI~. AL~mmA E Srr.vA: - Jft cxpuz :J.s ra-

tema de nosso trabalho. Quando uma r,'solu
çiio não é sanccionada, e depois nlío passa pe
los dons .terços, pôde ser lnstaura.da, ou fica
mos embaraçados de a instaurar? 

O Sll. Pnr.smr.X'l'E: - Na sessão seguinte 
púde-se instaurnr. 

O Sn. Loms G.\~L\: - Então estamos no 
caso da rcsoluçr~o passar, venham as inCorma
r,ões que vierem. 

O S1:. CosTA Fr.nmmu: - Este homem es
téi nomeado Deputado para uma assembléa pro
vincial, c quem é que póde obstar a que ell~ 

entre nessa assembléa? Niio houve s~ntrnr.a 

que o priYasse do gozo dos seus direitos da 
cidadão, e portanto a Asscmbléa Provincial 
põde admlttil-o no seu seio, o qeu equivale a 
dcclttral-o cidadão brazilicro: c isto assim de
clarado, cabe a rcsoluçiio a que foi negada a 
sancçM c fica o padre Caldas no go•':• de seus 
direitos, em virtude da decisão Cíe uma assem
bléa provincial. 

Seria conveniente, para que isto nii.o acon
teça, e para que se não repror!uzaM ta~•os taes 
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como os fJUO ha pouco se acabaram de referir, 
que passasse a medida geral que lembrou um 
nobre Senadol'. l\6s todos cstan10s no facto do 
que se passou a .respeito deste individuo, por
que nfto 6 a primcir:~. vez que nos occupamos 
desta m:Ltcria: ambas ::s Cam:Lras reconhece
ram que ellc era cidadfto b:-azileiro; c como é 
que a reconheceram? Guiando-se pelos princi
pias que n. ConstiuiQfto estabelece. Sabe-se que 
este cidadão, tendo fugido da fortalcz:~. de San
t::\ Cruz, porque temia que uma sentença injus
t:J. se vcr!ficazsc sobre <!llc, passou para a eis
platina, e pouco depois rcYoltou-se essa Pro
víncia, que era então tcrritorio brazile!ro; e 
perguntarei: esses cidadãos Que, depois da paz 
feita, passaram r:•'.ra o nosso territorio, os 
quacs Unham at~ pegada e mm·mas contra 
nós, são ou não cidadãos brazileiros? São: c é 
justamente o que acontcceo a respeito deste in
dividuo. Diz.s", porém, que clle fez parte do 
exercito cis.platino; mas, por um artigo do tr:t
tado que se cdebrou, tudo iss~ ricou cm perD2-
tuo esquecimento; c isto ccrl:c, como é que este 
homem não 6 cidadão braz!leiro? Se existem 
factos pelos quacs elle deva perder os fóros de 
éidadrto. o Governo deve recorrer ~os tribu
nacs competentes; e se o niio tem feito, dc1·e 
ser por esse facto ch:tmado fL responsabilidade. 
Em todo o caso, os direitos dos ciaan:oos, nQo 
derem dCJlCndcr do arbítrio dos ministros. Yo
to pela resolução. 

o S1:. SATt.-nxrxo: - Eu nunca .Uuvidel, 
nem dmido, de que, quando o poder exccutiYO 
ne~a n. sa~ncçfi.o a uma resoluçilo, e {'lla de
pois nfLo passa pelos dous tcr~.os, na scss:to 
seguinte possa ser reproduzida; c não lla di:;
posir:fw na couslitui~ão nem no regimento dJ. 
casa que ·O prolliba; e demais, a constituiç:\o 
supp:ô() :essa possib!I!dadc, qu:ando diz, fal-
1a•nt1o da. snnc(!fLo, que :1 dencgn.ç:ü.a te:rá cf
fcito suspensivo súmcnt:c todas as '·czcs qu.~. 

etc.; esta disposiçlio manifesta que o poder le
gislativo póde reproduzir os projectos, .isto 
para mim não entra cm duYida ... 

O Sn. VAscoxcEr.r.os: -Veja a lei das al· 
lribu!çõcs d::t. rcgcncia. 

O Sn. SATrn:uxo: - A matcria é clnris
sima, c por essa razüo entendo que nüo deve 
ser rcjeit::t.da ::t. rcsoluçfto pela qual voto; esta 
duvida c:slft de todo esclarecida. 

O Sn. )!Er.r.o E )!Arros: - Creio que a 

r]ucstfto 6 de ordem, c assim a cousidcro, cm 
vista de un1 prcccuente úa casa, <l aD/ao. pas
sado, tliscutiram-se sobre objecta scmelhanto 
as razões que o Go\·crno tc1·c p:Lr::. nü.o sJ.nc. 
clonar ·a rcsolu~ão; e foi depois do exame das 
referidas razões, flllC se nnccu por dous teT
ços dos membros pres~ntcs na casa que a re
soluçfto podin ser proJ)osta na brma da lé
gislaçfto. Pergunto agora: o que fez 11 ~obre 
commissão? Já se apresentaram as razões ao 
governo? !\'ão, e .isso é o que devia fazer-.:; e 
previamente; todn a uiscussü.o portanto é inu. 
til, antes u0 exame das razões do Con:·rno. 

Sendo pois este o un!co meio de se obser
var o acto add!c!onal, julgo que o objecto ucN 
reverter [L nobre comm!ssão. 

Lê-se .o scgui·nte 

"Requairo qne o projecto volte novament(! 
(L evmm!ssao, [)ll'::t. que ê-sta, procedendo na 
fórma uc :U't. 1~ lia lei d,; 14 de junho ue 
1831, aprese!ltc primt:iramente cm discussfu> 
as rr.ziies que deu o governo, quaudo negou ::t. 
s:mcçJ.o (L rcsolur,iio que se pretende agora 
reproduzir. - Jf elfo e Mattos." 

E' apoiado, e entra em discussão. 
o Sn. s.~'lTl~X!XO ·OPPÜC-se ao requeri. 

menta, c entende que o prec.::dcnte citado DCl:l 
nob:·e S(!!l:.ulol" qua n.c~tl>au de fallar, nilo serve 
para o caso presente. Observn. que o objecto 
tla rcsJiuçiio, que se quiz consitierar analog'l 
(t que se uiscute hoje, ca·hio na Cmnara doõ 
Deputados, por '!lfto ter as duas terças partes 
ilos votos, c julga por isso c:scusado que a. 
maicrin da resolucü~ ilo dito precadente sej:L 
submNtiua ao juizo do Senado. 

Entcntle que niio 6 uso admlttido man
uar pcrguutar CL outra Camara as razües por
que não foi sanccionaua mna resoluçiio, c 
que as razões do Governo sfto dcsnccessar!as. 
Lembra que o que se quc.t• agora 6 reprodu~!r 
a rcsoluçfto sobre o mcsn1o objecto, o qu~ 

mui explicitamente ú pcrm!ttldo ao Senado 
pela lei da rcgencia. 

Xota que, se se nfto tivessem pronunciado 
ns duas terças pm·tes dos votos da Camara dos 
Dc·putndos, cntfto as razões tlo Gorcrno deve
riam vir no Senado, mas nfto no caso contra
rio, cm que as referidas razões em que ~il 
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Iundou o G~Yera~ p~~r:: negar ~~ s::tncuil~ a ll:cunii"to das duas Camaras 6 lnfalllvcl,. isto 
c·osa 1·,:s::;1u~ao, nao Jl0dcn1 !J(!rYlr', por ·l.ssa 0 ílo ~;,c.:to Addicional; .dcpoL:; d~ '".:;!lciàa :t ma .. 
que o Scnr:do h~.ie Y:1i iniciar o me,mo ob-~ teria en1 ambas ns Camaras, 6 que tem lugar 
ieclo Cl1.l urna rcsoluçfw diHcrentc. a rcprouuccfw da materia, c neste sentluo é 

O Sr:. Lm•E.'i GA:.u: - Sr. prcsidontc, o feito o meu requerimento. 
nobre s;:;nador funda-se no artigo da. !::i (!!W O Sn. II::~r~AXD.\.: - O nobro sc.uaàor os· 
traw. pcsitiramcntc da hypothc-:;2 tlc ser :1 fl1!Cc:C:u-J~C: de icr tambcm o artigo da Consti .. 
ru;olut;ã-o :.. fiUC se ncg:1 a s:tucr;üo rcn1ettidtt tu1cfio çuc djz: - Se uma. d:ts tlu~s Camaras 
D:t!".U. u:n~ das Cama.ras, entretanto fjUO do rcjcitt~r c a outra. nppro1;ar, c a que ~lppro··{ar 

sentiU() gcauino da citadn. disposicão ! . .tdi.o se \' .iul6~r ncccEsario co·n,·idar n. outra Cu.mar.'J., 
p5Uc tirnr n. illaçüo que nc11a encontra o nobre 

1 
a. reunião então é (iUO tem lugar. 

::;cn:ldor, c s~g-undo a. C!tutl o ve:to suspensivo O Sit. C.-l.ss:_';.::c:: - Lei r .. o .Acto .Acld!cio- / 
::;21~:-L de n.l::tior mr;nt.n. que o veto absoluto. n:-:.1. 
O nobre s~::!3.do~· p~·c::.-:·~1üc rpw r!.0:; 21:lo pad;:- O Sf:. JTou.AxnA: -O nahrc 2:.:a:t~10l' quer 
r.los occu~Jar-no.s desta. !H!':.tcrin., scn1 que 0.8 cl~r uma intcrprctaçJ.o :i lei. .. 
dot:s tcrr.t~S ela c~r;a ·rcncam que olla G digna ) O SI!, C4\SS.T.Axo: - LI o que esUL es· 
de sz.r ton1r.da cm considcrar,fto, c- ne3tc cnso I c:ripto. 
tir:t .. so un13 ill:1~~J.n nouco r.·x:1ct:a r1a Ici; por- O Sn. r:or.r.AXlJ.A: - E' sob!"c os C:!EiOS C!n 
fL~l:t:'ltn, ~('f-llililn c l·cto flUf~ tin!;J. o I:!1pcr:1. que isto tem Iug:tr c sfio prcscriptos pcln. cons .. 
dor, p:-ts.saàas du:ts ]egisla.tnr:::.s, pedia o pro- tituicão; cu leio o artigo (W). Se pois n. Ca. 
:icctu se~ rr:p:-odnzido indcpcnden:crnellte dos ma.:-n. auc nppro-rn. julga -rant::tjoso o projecto, 
dous tcrçcs de Yatos; e, p~lo 111oclo com qur:.· 
o nobre Scn~dor qni:~ ent2ndC;r o artigo, o Ycto 
sllspcns~~.·o s:;ria. supcrjor a-o veto que tinh.i. 
o lmpcrad~r p;~l3. consti~uiçfw. O Que cn en
tendo é r1ue n~ sessão em que se anrcsent:.Pll 
::ts r~zõcs sr~o precisos c1ous te:rGos ·de votos 
p:trn. approral-:1 cu dc.snppro-ral.a.; 1nn.s, pnr~1 

o c~r.;o pr2.s~nt0, on Ci~lê a lei adraittc a rc. 
prcc'!uc~::i.o ·de um projecto, exigir duas tcr0n.s 
]lnrtes de votos para o inici::tr, ·nem parece: 
que (: u1na. co::sc:quQncia. QllC Sê nü.o púde tirnr 
<!:t J2i; cm L::tl e:-.. ::: o. sc1·i:t p:·cí:'t"ri-re:1 o Yct~ a. 

requer {L outra Camara fusio para decidir n 
qucstilo; eis cs caso.s marcados. pelo a.cto nd. 
dicloual; m~s crer que a lei dissesse que rtb· 
solutamcnte haj:~. de 11axer cssu. fusfio, :tinci:l. 
que [L Cam:tra que o,pp:·o·ra !llilo n, julgue Yan. 

· tajosa, é uma il!ação inteiramente ;;ratuit:t; 
ll!uito pelo contrario, no caso actual, nós ve
mos que a favor da qucstrro est:l a lélra d:t lei, 
jú, passou a 1r.gis!n.turn. C'nl cruc CS3:: negocio 
tr.ria lug-ar; existe portanto j[t direito -de pro. 
p~r a lei, ·e de ser rencicln. por simples nutio~ 
r!a. 

bsoluto: lr.nr~·c de uõ.:; se~n::llt:-!:1te:3 1~!·il~cipio ·;- X :lo entrare: i na questão do YC!tO a.bsolutJ 
o Sr:. 3LJ.:r.;.o E :i\Ltrros: - Não cntrar;j c suspi~nsh·o; estou que sfto Jnnis f:l.Yor~vcis 

<~m distincr~ftO de veto suspensh·o e Ycto n.bso- no executivo as dun.s terças panes de Yotos 
luto; vou mcsirar o que GstCt cscrlpto na Jcl do que o Ycto d~ Constitui~i'to; nflo sei s" foi 
(lê). Nota o Senado que ::t proposiçüo serú L3S~ a intençfto d-os legisladores, lll:l.> niio 
rc:nett.lda {L Cam::tr::t qu~ a tiver iniciado, ·~ se tr:tta disto; c comquamo .reconheça que :;:c 
c projecto, clcpo-is de imprcs:3o, irá {ts Uu:ts c1cn grn.ndcs prcrogn.tivns ao cxecnth·o, toda .. 
camaras, devendo princ!piar a discussão deli~ ri:t acho que nfto s:io tfto -imporwntcs como 
n;~. Camara que o remctLeu, porque a essa ~ ! ~::; que pretende dar.lhc o nobre Scno.dor. 
que o regente eleve rcmcttcr n.s nzü~s que J Nós csto.rnos no nosso direito; nilo deve
tiver de produzir sobre o objecto, c, ,-cnccn· I mes ceder . dcllcs, c a questão nfw é tilo ln· 
do-se por dous terços de votos, passa o pro- significante como se pensa .. 
ject. Diz main o resto do artigo (];!. .Jci, - qa~ O SR. Lorr.s GA)rA: - Sr. Presidente. n 
se discutirá a materia cm rctmiiío das du:ts lei !:nrcou o praso dentro do qual o poder mo
Gamaras, n·o co.so cm que elln. pôde ter lug-ar .. de·rndor rlc\·c dar a stt:t sanccão, c marcou o 
que, no meu entender ~. quitndo. as Co.mo.ras 1 t~mpo _ rlc-ntr? do qual a ~sscmbléa Lc:lsl::t
cstfio confo?mcs sobre a matcr1a. , th·a uê\"C dis-cutir as razoes por clle ~pre-

So na Camara temporaria ycncercm o" l sentadas; cliz a lei: - Dentro do espaço de 
dons terços, .c :na Yltalicia não vencerem, a tanto tempo, o g-overno aprescntarft as rn-

A. -10 
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zlies, e dentro rli'stn. sr.ssão, a Assemblén ,pro
cederá ele tu! maneira. - Ora, não se trata 
úJ ca:;o do se discutir :L id dentro do tempo, 
c. sim de reproclui:ir o projecto, depois de ter 
passado uma lcgisltttura; e ibi sobre istJ 
quo cu disse que, a serem precisos, como 
quer o nobre Senador, os dous terços do voto:: 
para poder discutir-se o proJecto, ficavam,, 
cm pciores clrcumstanclas do que 'llO casJ 
de· veto que a Constituiçito dava ao Impera
dor, pois que pot• este veto era permittido, 
pn.ssadas duas legislaturas, tratar-se da ma
teria, e agora ficavamos privauos de trat:lr 
della; eis aqui porque trouxe a comparaçfto 
do veto absoluto, c pa.recc.me que não f~li 

desarrazoauo. Concluo que a 1~1 é bem c!ar:1, 
tanto num como em outro easo. 

0 Sn. CASSIANO: - Peço a palavra. 
O St:. PmcsiDEXl'E: - Segunuo o r.:gimea-

to, não posso dar-lhe a palavra. 
0 Sr.. CASSIAXO: - Para explicar ... 
o Sn. PnESIDEs-rE: - •rem a palavra. 
O SR. CAssrAxo: - O .que eu queria er:t 

que o nobre Senador me mostrasse que não 
era •neccssario que ambas as Camaras dis
cutissem as razões do govcmo, c isso foi J 

que nito mostrou; c é o que não se pód·~ 

negar, á vista da lei; cltou.se o artigo da 
constltui~ão sobre proposições que nascem e:n 
uma Camara, e que têm uma via regular e 
marcada; mas este exemplo serve para o caso? 
De certo que não; qun:ado ha uma lei, qu<' 
diz que aquellas razões do Governo, neganda 
a sancção a uma lei devem ser discutidas cm 
ambas as Camaras, é uma especie nova; at
tcnda o nobre Senador que a lei quer qur. em 
cada uma. das Camaras seja vencida a. mati~

rla. por dous terços, quer que se declare a 
opinião da. Assembléa Geral a respeito, por
que quando o Governo sancciona nrw é um~ 
propos!çiio do Senado, nem da. Camara. dos 
Deputados, 6 uma lei da Asscmbléa Geral· 
di.st!ncção esta que muito importa fazer. 

O Sn. VF.RGUimw: - Se! que ,sobre o 
n1esmo objectG houve uma resolução a qur. 
se negou a sancção; mas, por ventura, por. 
que se nega a sancção de uma lei sobre um 
objecto não pôde mais Iniciar-se? Fica sus
pC:'nso ~ direito da iniciativa? Creio que nãu, 
julgo que ·cada uma das Camaras tem o di· 
relto de Iniciar no anno seguinte a mesma 
materia. Note.sc que os d.ous terços de voto~ 

sobre flS razões do governo Rito .pnra obri
gai-o a ~ancclonar a lei; se as Cam!i.ras que· 
rem obrlgat· o executivo a sanccionar um~~o 

lei, a despeito das razões apr~sentadas por 
el!c, é preciso que seja llllprovada por dous 
terços de votos; ·C qun:ndo o niio queira fazer, 
Isto niio inhibe á Assembléa o direito que 
tem de Iniciar nova lei; mas qual é o re. 
sultado? E' que o executivo pôde negar no
vamente a sancção, porque não vai a mate· 
ria sustentada pelos dous terços de votos; 
e nisto 6 que está a differença; nfto ;;c con. 
funda uma resolução de que se tratou ha 
uns poucos de :mnos com esta que principia 
agora. 

Esse art. 15 ela lei autorisou a Assem. 
bléa para coarctar as attrlbu!ções do poder 
legislativo? Não, autorisou só para coarctar 
ns attribuiçõcs da re;;-encia; portanto; não 
posso ronv·lr em que não tenhamos o direito 
d() tratar desta qucstüo; devendo entender-se 
que nüo se discute a resolução decahida, e 
sim uma resolução nova sobre o mesmo ob
jGcto; cl'eio que, se se •negar este direito [L 

assen1bléa, então está destruido. a iniciativa. 
O S!:. C.\SSI.\:i'O: - Está enganado. 
O Sn. VEnG<:Em• - :.llostre.me o nobre 

Swador onde estú prohibida a iniciativa; cu 
creio que nfto está de modo nenhum prohibldo 
o direito que a Assembl6a tem de iniciar haja 
este objecto; agora, o que aco•ntcce 6 que a 
mataria ha de correr pelos tramites de um 
novo projecto, passar pelas duas Camaras, ~ 

então o Go1•erno pôde negar a sanc~ão, usando 
do seu direito. 

O SR, LoPES G.uu: - Tomo a palavra 
parn. le:nbrar que j:\ nesta casa se discutlo esta. 
proposi~ão, que depois não foi sanecionada; 
creio que foi em 1837, que se t·ratou de um 
projecto de resolução a rest~elto deste padre, 
projecto que cha!o, mas não pelas razões qu;; 
hoje se apresentam; f'()i tão sóme•nte pela 
materln; como pois agora, porque se passa. 
ram mais annos, se entende que o nosso di· 
relto de lniclatim ha d~: acabar? A meu ver, 

. isto nào tem lugar, nem podemos mudar as. 
sim de principias; e cumpre lembrarmos que 
em 1837, na discussão c!l. resoluçào sobre o 
mesmo objecto, a qual cahlo, ~iio se ponde. 
rou a necessidade de virem as razõeii do Go. 
verno para serem vencidas pelas duna terças 
partes de votos. 
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O Sn. RovmGUES DE CAm'Atno: - Talv~4 

esteja multo enganado sobre n. maneira ele en
tender a lei da regencia e a Constitu!~ão; mas 
creio que, uma vez que o objecto callio em 
uma Camara, acabou; ~m 37, tratou.:se de 
uma resolu~ão sobre o mesmo objecto, e não 
vieram as razões do Governo. 

Senhores, a fusão s6 t~:m lugar quando 
!la emendas; quando o executivo nega a san · 
cção a uma lei, dá as suas razões; e então 
ni1o se discute a ·lei, ·O que se discute e um;l 
proposição do Governo. Nós estamos em nova 
legislatura, e por isso podemos Iniciar o 
mesmo objecto. 

Concluirei repeti-ndo (JU& as razíl!·!S elo 
governo são desnecessarias no presente caso. 

O Sn. MARQUEZ DE BAnn,\cEs.~: - Parece
me que nad:t ha ma:ls Jnutll do que tiJrcer o 
sentido obvio e genuino da i e!; eu peço aos 
Senhores que são da profissã.o me digam qual 
~ o caso em que possa t<:r a.pplicação a di~
po-s!ção da lei; ciJa diz q•Je no caso de du
vida haverá fusão das duas Co.maras; e com~ 
esta' nfto pôde ter lugar senfto quando se nega 
a sancção, têm as Camaras que decidir sim 
ou nfto; e quando eleve haver fusão? Qualldo 
uma das Camaras d·lz - sim, e outra - ni'JJ; 
cu trato do caso presente c pl\,sclnclo da re
solução, emquanto não seja esclarecido acerca 
da. questão proposta. Não me pareco mc.nlJ3 
obvio, depois do que ouvi ao nobre Senador, 
que é de mister que as razões sc:Jam discutidas 
em ambas as Camaras. Convenho em que to. 
das a{iucllas formalidades sfto expressamente 
determinadas para se obri:;ar ao Governo a 
sanccio·nn.r uma lei, pois que. para .o caso de 
não obrigar, basta a 1'Cjc!ção ele uma; mas 
que a lei está concebida de modo que dá m:t
teria para cssn duvida, para mim é evidente. 

O Sn. Hor.t.\XPA: - A Constituição quer 
que a proposiçito rcjcitacla pelo poder executi
vo seja submettlda ao juizo de ambas as cam<t
ras afim de faz()!' executar a lei, no caso ele 
qud os clous tcr~os dos votos assim o ·clecidam; 
·esso d-ireito ha de ser exercido nnqnclla ses. 
são; disse mais que, não se vencendo na 
f6rma dita, se a. lei nfto se executnr, •não pa. 
üerá ser proposta na mesma sessão, mas .na 
seguinte., quando não hnjn o vencimento das 
duas terças partes de Yotos. Senhores, o di
reito de ·forçar Q executivo a s~nccionar uma 
lei priva a rcgencla da. attribui~i•o de ó•ut.r.l!' 

na conrec~ão das leis; quando um projecto i! 
sustentado pelas duas ter~r,s P<trtes dos vo
tos, o executivo 6 forçado a sanccionnr uma 
lei, ·C o nobre Senador quer que ~sse direito 
exista nas Cnmaras por um praso maior que 
aquelle que a constituiçfw concede. Sr. pre. 
s!clente, não obstante a manífesta~ão da lei, 
Beria muita prudenc1a ·no COI'1JO legislativo 
não usar desse direito ele for(!'flr o executivo ~ 
sanccionar essas leis; e então o que faria ~· 

Assemblén Geral? Deixa1·ia isso ao tempo, 
porque é melhor que o tempo justifique o 
direito ~m que é fundac!n tal ou tal lei, elo 
que violentar um dos poderes politicas. Eu 
creio que ha mais casos destes que se não 
tem querido pôr em andamento. 

O Sn. CoSTA FERREmA: - De um desem
bnrgador. 

O Sn. Hor.r.A~DA: - P~la opi•aião do nu· 
bro Senndor, hn duas t!istlncçõcs a fazer; a 
primeira, forçar o execut-ivo fórn do tempo 
cm que n A1lsemblén Geral deve tratn:r disso; 
e a segunda, tirar á Assemb!Ga a Iniciativa 
ordinarla ~ue está prescripta pela Constitui. 
ção. 

O Sn. CASSIA~o: - N:1o lhe posso respon
der, porque não tenho mnls a palnvra. 

O Sn. Hor.r.AXI~A: -O no!Jre S;,nac!or pôde 
pedir 1i. Camara que lhe dê a palavra; terei 
multo prazer .em ser cG•nvencido. O qu& eu 
digo é que, á vista da lei, deixo as opiniõr.s 
de parte, c niio me Importam a,; theorlas; iJ 

que quero é que a constituiçito seja respeitada 
c sagrada. Vejo que a letra dn lei só permitte 
(t Assembléa Geral forçar o executi\·o naquella 
sessão, no caso de ter as duas ter~:.s partes 
de yotos. e que a. lei nuncn podia tirar á As
sembléa Geral a iníciatil'a nos casos c;·dinn
rios; jli. prescreveu o direito de for~~ r o r::<'
cutivo, c agora temos o nosso direito e;:p;·~;;. 

samente declarado, e ao executivo compete o 
de rege!tar a lei que nfto julgar de ut!liclac1~ 

publica. 
Nf1o cleixo ele dar algum peso 1i. reflexão 

elo nchre Senador, sobre a hypotllese cln fusã.o; 
neste caso não ha senão ·Sim ou não; e pnrec~ 
que aquel!e que dlz n:io, é que deve ped!r 
fusã.o; em fim sobre isto p~clcitl haver al
i:>;lllll:t dm•lda; mas este ar~:umento nll'nca pôde 
<lestruír o principio do direito do executivo 
o ·do Ieglslnt!vo, .o qual 6 atrop~llado elo n1odo 
<1ue se quer entender n. !e!. 
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O Sr:. V .. \sco~a:r.r.os: - Parc:ce:~nte que a I i1:t Llif·-(.'l't;L'üda~, porque ~ .Cusi!o .':iÚ te.u..t lugar 
dlscussi\o se tem tanto prolon;;aelo, por se havendo c.:l!cndas; e se !lÓJ cfftõrecermo$ cmen
nü.o ter determinado o estado llelln; cu rer;_;i c!L!9 ilG p:·o.iccto qac o Go,·crno ni'io tancc!o· 
so :t posso restabelecer cm seu nclae!iro ss- nou, eutüo ddxa de ser o ;n~smo, e por isso 
ta.do, cmittird o meu juizo ~t favor do rc. j(L não ezt:t !!O c::.;;o d:t letrn. ela Constituição; 
queri:mcnto, apezur ele que ::t su:t rcc!acçã? é por esta mcõlll:t r:tzito que cu desejo que o 
nfio exprime bcr.:1 {) n1cu P~!lsanlc•nto. proj2cto vnlte {L co:mrJiz~üo afi:n do se decltl-

Discutc-sc uma resoluçftil, a rcspclto ci:J. !'ar em qu·~ c~so púdc ter lugar c::s:J. fusi\o, e 
qual não consta ao Senaclo se as razões apre- l:itJUe o que decidir D vareccr tla cmu~issiio, 
scntad~s pel-o c-oven1o pa.!'a nc,sar-lh.o a s~u~c. dt:pols de approY:lc!o, fa~·~ndo pmc do nosso 
ç:lD for:tm reprovadas pelos doua terços da r·r[;!:lwnto, pam nos re;;u!armos em cus~ iclen. 
C amara dos Deputados; par~ce que o Sen:tdo tlco. 
nfto tem tlestc facto conhcchncn.to algum, e Outrn. opin!fto apparcceu tamiJ~m na c!!~-
o nobre ~utor do requerimento suscita a ques
tão, se, nGo se tendo ainda considerado ESt!ts 
razlíc·s, pútle o Senado toma~ cm considCr::!.Çil,>, 
em nora rcsoluç:to, a m~te:in qu~ não foi . 
sLL•ncci onn.da pelo governo. Eu nüo fr..co !ll,.;'lis 
do o.uc oiferecer a~g;umn.s observ:..çõcs !IU!'a. 

justificn.r meu 'I"Oto, approvando D r~querí

mento, is~o ~. Jl:tra qu~ a resolução 'l"oltt: ~ 

counni:ss:lo, afinl ele interpor o seu juizo sobr~ 
esta qm·sti\o preliminar. Parece que ·O :r:o1Jr,; 
ant.)r da req'.lerimcnto <!lltendc rruc. npez:tr de 
nfí.o terem sido rejcita:Jr;s as razões do go. 

verno pelas rruacs deixou ·ele sanccionnr itle•.1-
tica r.esOlt!çi:io, deve :t Cnm:t!~'t instituir ent!,1 
u-:r.a di€cussão sobre cst:ls razões, c appro
n.l-as ou reproYaJ.as. Eu, Sr. prcsicl~ntc, l2-
nho nl.~ms es~r:Jpulos cm interpretar uma 
lei, quando se nüo discute a lnterpretaçiio s2-
niío em um rerJ1Jcrimento de ord·em; é um:1. 
interpret~çi\o ele uma lei que nús emprehen
'!lemos, não em um projecto, mas cm um rc. 
qucrlmento àe .ordem, requerim~nto que trata 
de uma mat2rü1 Jll'eliminar, mas tiio il!!POl'· 

tunt~. como a ele fixar a intelligcncin. de uma 
l,i, c •.1~ nm::t ld rJU~ 3lr;uns noll~cs Sen.:ulo
re:~~ cc;!.~!(1C'r~!n ·co1tstit11cional, ou como ra. 
ZC~(!·"') j):"7t.e d:t CnnstitulçFlO, -opini:Io que nfLO 
com;nnr:!a;· P.l~~. ]ll'l)(lnzo este sentimento d~ 
alguns nobres senadores, pam mostrar a im. 
portancia c!::t materia. Ora, a letra ela lei p:t· 
rece dar lu:;ar ft intelligencia elo nobre autor 
do Tcqucrimento; m:ts ·n. Constltuiçfto elo f.'S· 

tado parece tnmbem op'j)1ir.se n. ·essa dispo~i. 

r;ão, porrJuanto, ni\o hnv·endo ·remedia no easo 
da dlscordn.ncia dn.s duas CamaT:\5 sc.~oo d:t 
fusiio, e nrm tendo :t fusiio h1gn.r -se!l.ão qJ!ando 
ha emendas, não JlOSstl conceber em (]U~ r.a;;o 
re 1'e1mam ns duas Ca!naras, pni"a reprov:t· 
rem as razões elo Gcvern·o, rJURntlo -entr-:J ·c;llas 

cussão, e é que :Jüo é neccssari:1, pal'a se inl. 
ciar sobre a m-esma. materla, U!llO. reso!ugã.o 
ou lei que o ~ov,;rno nli.o sancc!onou, quc so 
·;rilo tmham rejdtado pe!os dous tcr~os d:t Ca-
lll~ra :::ts razões do Gorc·l'l~o; que todas a.s ve~ 

z.es que o corpo legislativo nüo tomar couh;~ .. 
-ci:ne!lto dcst!ls :ra~ões. pôde iniciar o mesm:J 
~te to; I!!!~S c~ue o Go,·crno ne:;sc ca~ic tcn1 a 
!iberdatie de o nct<l sanccionar. Or:t, a letr'1 
da lei parece não nc!:nlttir csln. o;>!n!:1o, e :nã0 
me parece muito razoavel, porque inclic:l. um 
desprezo :1 Corü:J., por isso que, tc:Jdo :J. Co. 
rila falb.do, ne11hUL'l::t resposta se lhe ã:i; ue. 
nhumn att-e!!~ .. fio se <l{L ús S"Jas. razões, del
~:Jm·se cilas de part~. c pricedc-Ee n. inici:l.r 
uma no,·a n1edida legisla.th·a. Poücr~ parecer 
de pcnderaç:io :J. .rnziio n.prosont:l.il:J. par u::t 
nobre Senudor, ue se não querer forçar a 
Corôn. a que sanccione a resolucüo; roas, Sr. 
p;es!dcnte, ha favores que sü~ muito odioso~. 
o tal 6 este; h a ~ases em que este fuvor põde 
prejudicar a Corôa, c e:1 apr~sent:are-1 um. 

SuppolJllamos que a Co~ôa deixa .ele sane-
·ciona.r un1a resolução rnulto àruun-can. .ao 
pn.iz, ~ qu<! oeomtudo, por um ·dcllrlo da razão 
hum.ma (·O que nüo é cousa nova neste mua· 
do(. tem a seu fav·or um:t opinião publica bem 
passageira; :a Corü:J. ;a;>rescnta ra.:-;ões poncJ,~ .. 
rosas, que convencem ser noch'tt ao paiz t>S::l. 

r~solucüo; o ·que f:tz o corpo J.egis1atiyo, onuo 
tambem ]Jóde dominno:- uma facção? l?rcceeleu. 
do de ~o:nba.tcr as razões .da Cortia, as p5~ 
dr. Jl!tri?. e iniein. nov!l medida, e a Corôa v.a! 
soffP.-er umn. gra.n.::lc qucl>rs. ~Art :sua con:Si't!-0!'~1· 

ç~o. 110r isso qne se e11tenodc ·Que eHa r~uo;;,\ 

i'az~r •O bem 'I:] o paú:. 
Mas e·u nfto nventlll'o ·OTiinlüc al!!;nma a 

esse respeito; tr:atn-sc .de inteJ1lret!\r uma. h:!; 
" oomo, sc-'11 crnc esta matcria .fosse dacl3. para 



~; 

\~ 
I
' .: 

: ~ 
··:... 'A 

. ·'"• ~·,I~ 
•li:· r 

:tl 
; ! 

\
L ·< 
,j 

\ . ..:~ 

Sessão ele 4 de Julho 70 
onin.1 Ua dia, sendo u:n:w. quc~tti.O {lt1C se -~-.,-_-:-. -------------------fusftO nii.o poe!i::t ter lug-ar senão considerando 
conheceu muito importante, e que se suscl- co1no emcnd3. :!s r~züc.s de Governo: cu nfio ~~.:.; 

tou ilc um a outro momento, me parece prc, .. l • . encarei desse modo; o que cu disse fol nue n:L 
CIP! açaa o decidir jú a mn.teria; eu ju!.c:o nuc ., - ·• lei da rcgcncia, discutida cm amba~ as cama. 
deve O pt•ojecto ser ClWbdo ri. COllliDiSS[LO, afi•!l 
l 11 t 

r as c aprovada pc]", .·\. s."eiJllJI.r.," G·c.-. ,·ti, se ·' • .. :-
< e .a amar em consüleracfto as divcrs:~s nue8- " ·• ' '' · u · • • clara nuc, {t Vl'oto do cx·posi·~;,o d,·,~,· razo·L·.s e111 
toes que se tem suscitado, inlcrpór sobro ellas ., " " " · ,. <!Uc o Governo se firmrrr para. nfto sanccionar 
o seu pnre:ccr, c cntfLo pedirei que o qu se 
dcdclir no parecer da conuuiss:io f~ça parw qualquer n.cto lcgisl:~tivo, podcr(t haver fnsii.o. 

d 
. O nobre ScnD.dor diz que nüo pôde 11."\·o·,· fu· 

o rcgm1Cnto, para nos rc;ulllr cm caso idcl!. '' -tico. · são, tarubcm me parecJ assim; mn.s G por um 

O SI:. ROilHIGt:ES lll; c.ulüLuo: _ Eu. requerimento que se hn. de decln.nu que uma 
Sr. prcf;iucntc, nfto posso admittir com 0 no- lei que foi <!Incutida cm ambas as Camaras con
bre senador que um artigo da !E: i da rcgr.n- tGm proposições abusurdas? Isto não me parece 
cia possa rcfonn~r a constiíuiçfto. A co

113
u. razoavel, coJwcnlentc, nem decoroso. Eu dis

tuiçfto quer que todas as proposições cahidas se muitCJ c~:pressn.mcntc o conlmno; uis>ê 
€!ll uma Cam::ra. não voltc:n {t outra; Jogo, que a fusão s6 podi<~. ter lugar no caso de !J:t· 

não púde a lei dn. rc-gcncia ter cn.l)irucnto verem emendas nfto approvadas por amoas as 
neste caso, porque cl!a 11;:

0 
pôde de maneira Camaraz, mas que a lei ua regcncia supn.i:• 

alguma reformar um artigo ila constituiçilo. que púde ter lugar a íusfto no caso uc nliJ 
Portanto, eu hd ue entender 0 artig-o da. 121 serem approv:tdas por ambn.s n.s Camnras n.'; 
dn. rcgc·ncin. pela constituição, e a constitui. rnzõcs do Governo. Orn, neste caso, digo cu, 
ção m:màa seguir esta marcha. . nfto r-osso conceber como se justific:t :1 fusr,c. 

A60l'D.. direi que as ra:~ões <lo acver!Jo n~uln. porque nfw ha emendas, c, se as ha, enUlo é 
têm com o projecto actual, c 0 unico moilo a mesma rcsolur.üo; :U:!S como hei de cu dcci
porquc póuc haver fusão é se se quizer con- dir se essa. lei é opposta (t Consliluiçüo, sa eu 
templ:!r as .r:J.?.êés uo co1·erno co:no cmen- nüo estude! n. materia, se clla niio foi d~cl:L pa
clas; mas cu niio admiito semelhante idé:J., r:t Ordem llo Dia, se cu julg-o que mais pru· 
porque CJ Governo n:io tem autoridaLlc para dente é voltar o projecto ~ commíssEn, pnr:t 
ClllCJ!ula:- projecto:; do corpo legislativo e n~m !=jC tratar disto? 
eu possCJ considerar como emenda aqulllo qu~ O S!t Vmtcrmno: - :-l'fto 6 isto 'J que pe-
por sua natureza nüo 0 é; parece-me pois tlé o requerimento. 
que, segunuo este !}rincipio, nunc:t se pódc O Sn. V.\scoxcEr.LOs: - Pt:ço que se lcin. 
admitlit fusfto neste caso. o requerimento que est[t em discussão ue·st:). 

' O SJ:. VAscoxcEuos: - O nobre Senallor Parece-mo que não exprimo pürfcitamcnte o 
não me combateu; fcz.me o obsequio de me meu pensamento, c sim o sc•ltímento do seu 
emprestar opi~iõas que niio emitti. Eu não nobre autor; entretanto, sendo rcmctillo o pra. 
dis.se qne a lei da. reg-cucia devia prevalecer iecto [t commis~fw, cll:l. poderá inteqJor o seu 
contra a constituição, nem disse que devia juizo sobre n. intc!ligcncin. do :trt. 13 da lcl 
ter !ug;J.r a fusüo; eu ponderei mesmo as rn.. ilP. l'cgcncia, para o que per. o ao nobr,; Senallor, 
zões que se oppunhum (t fusüo nc:stc caso, que n:nor tio projecto, que lhe n.ccrcsccnte isto. 
eram da letra uo art. Gl ua constltuiçfto. s2 :-Tão me occorrc neste momento 11ma hypo
o nobre Senador tivesse a bondade de prest:tr thcsc cm que se poss:t >eriticaT n. fusrto, rnas 
!llllls attenção ao n1eu discurso, de certo •nfto talvez s2ja por mlo se ter meditado s~bre a 
teria tomado :L palavra parn. combater-me. matcria, c nfto é accrtndo crn uma dlscussfto 
O llObrc Scn.ador suppoz que eu tinha consi. momcntn.ne:t declarar que a lr.i é nbsurd:t ê 

derado que, em virluüe ila !e! <la regencin, anti-constitucion:t!: mas, ~nnlqucr que scj:t il 

devia haver fusão. opinião :t respeito do parecer llr. eCJmmissfto, 
O Sn. RonmauES DE C.\1:1'.\T.HO: - Náo dls- saiba 0 Scn:,do se as razões ílD· Go>cmo fonm 

se isto. tomadas cm consldcraçftCJ na outra Caruara: 
O SR. VASCOXCELr.o: - O nobre Senador, lnteirc-sc clle ucssc facto, c ~ntilo 6 que p.,dc· 

comb:Ltenuo as minhas opiniõcs, lllssc que a rD. discutir-se se, apezar de tcr.:m sido app!''-
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Yada.s c admitidas nu outra Camara as ra
zões do Governo, deve o Scnatlo instituir uma 
discussão a cr.te respeito. Ora, 6 este r~.cto 

que a commlssüo póde examinar e dar o~ pre· 
clsos esclai·ccimentos no Scnad o: julgo, por· 
tanto, que a remessa á <:ommissii.o é muitü pru
<lente, e sou tanto mais desta opinião, quanto 
não posso a<l:nltllr a de um nobre Senador, que 
<lisse que se podem Iniciar medidas l~glslati
vas sobre o mesmo ou idenüea materia da que 
o Governo 11ão sanccionou, uma vez que a elle 
!!que livre da segunda vez o direito de as não 
saneelonar; primo porque esta disposição não 
está na lei; c em segundo lugar, já apresentei 
a hypothese cm que p6de uma .tal pratica pre
judicar a Corôa. Não desconheço que algumas 

razões ·do Governo sejam ou não consideradas 
como emendas, para. a fusão ter lugar. ~fostra 
que este projecto não lí novo, que contém a 
mesma idéa, a cuja sancção o Governo se :re
cusou, apresentando as razões conforme lei de 
14 de junho de 1831. 

O Sr. Presidente con2ulta a Cama
rn se consente cm que o nobre Sena
dor retire o seu requerimento para 
apresentar outro em substituição. 

Decide-se pela nffirm::tlvo, c entra 
em discussão, depois de apoiado, o se-
gulnte 

nEQm::rmmxTo 

vezes se tem rtlprcduziclo a mesma ldéa em di· "Requeiro que volte o projecto novamente 
versas palavras, ou ~:m diversas leis. e que I [, commlssão, para que esta em conformidade 
assim a assembl'a geral de marcar as atrl- elo art. 13 da lei de 14 de junho de 1831, dê â 
bu!çõc::; d::. :rc;cnd~. poder!:. GU3tcntG.~-oc :-:Jw reso!uçflc c !!ndG.rr:cnto qun jü1gar r.ü.a1s cün ... 
gumas destas dlsopsições, que parecem pouco fórmc á mesma lei. - Mcllo c Mattos." 
harmoniosas com a Constltui<lo do Imperio: 
não Posso intcrpôr o meu juizo a este respeito; O Sn. I-Ior.r,.\XIl.\ CAL\T.f'.\::>TI observa que 
o que eu <lesejo, para votar consclcnclosamen- um nobre Senador (o Sr. Vaseonce11os), que. 
te, é que seja o proJecto remetido ft commissfio, rendo clncit!nr a qnr.stão, tornotHl. :n;tis confu
para dar o seu parecer sobre estas questões sa e complicad:L; c para que ella, pois, seja 
previas, questões de alta importancia, c que comprehendidn, relct·a encnrnla debaixo do seu 
devem, depois de decididas, fazer parte do nos- verdadeiro ponto de vista. A questão versa 
so regimento; este é o meu voto. sobre uma resolução proposta por uma commis-

0 Sr.. CASSTA::>o, comquanto não partilhe são da casa: tem ou não a commissfto, ou qual
a opinião do nobre Senador que o prr,ccdeo, so. quer nobre Senador, o clirelto de fazeT esta 
brc o modo por que elle quer proc~der a. rcs- !lroposição? Est.1 ou nilo ela clentro dos direi
peito do artigo da lei, eomtudo, vendo a Cama- •.os da Asscmbléa Gern1? Crê que ninguem o 
ra um tanto uisposta n que o projecto volte {t 
commissão, para dar o seu parecer acerca ela 
materia incidente, pede licença para retirar o 
seu requerimento c mandar outro cm substi
tuição, o qual, julga, sn.tlsfnrá ao nobre Sena
dor c â Camara. 

Crê, porém, quo a fusilo é indispensavcl, 
por Isso é que obrlgaçilo do Corpo Legislativo 
~ntcnder scr.~pre a lei de manelrn que d 'nl!i 
niio possa l'esultar absurdo. Observa que o Go
verno concorre com a Asscmbléa Geral para a 
conf2cção das leis por melo dn s::mcçilo, c que 
n de H de junho deo.ll!c a faculdade de fazer 
reflexões, quando alguma lei não mereça a saa 
sancção. Nota que a razão porqtic a Constitul
çiio manda que haja fusão não (: pela pal:wra 
~:mcnda, e sim pela convcnicncl:~ ou descom·c
ni~ncla da cousa; assim, pouco Importa que ns 

negará; podcr.se-ha agora f:~zer nova questão; 
~1ão p6de este direito prejudicar a outro, que 
:t Assembléa Geral tem. de fnzer uma propos~:J., 
ninda que :2 sua materia fosse oHcrccida em 
.Jut.ra scssi10, c nfto sancciomnln.? Entende, Jl~is, 
'l\IC n. intelligencia da lei de 14 de jftunho é 
:tnestão muito diversa, e que, qualquer que se
!.t n. opinião do nobre Senador a tal respeito, 
:uio vem para o caso. Não duvida votar que 
~stc objecto vá a uma commissão pnrn. esta dar 
~ seu parecer sobre ele, mas sem nunca pre
terir o direito que tem o Senado de fazor esta. 
·>roposlção. Declara ao nobre Scnac!or, :t Cn
:·,utra c ao Drazil Inteiro, que sempre considc- • 
:·ou essa lei como cons:itucional, assim como 
·111C sempre a respeitou e se OJlPOZ a todas as 
!nYasões na Constiuição, quacsquer que sejam 
~,; pretextos com que as pretendam justificar; 

., 
.! 

·~ 
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m!IS pede que se note que, ~e note que, se os gunda. Votemos pois pela resolução, sem pre
legisladores entenderem que a Constiulçfto ~ juizo do requerimento do nobre Senador, e a 
reformavl a arbitrio da legislação, se entende- commlssão dará então o seu parecer, c entra
rem que a lei de H de junho não é constitu- remos uessa questão constitucional, que aliás, 
clona! e a reformarem, ellc orador não se tor- pelos principies do nobre Senador, que nilo tem 
nará nullidade; se a Constltuiçito for intcr- reconhecido com lei fundamental a de 1-! de 
pretada como aprouver á legislatura, que as
sim queira modificar as Instituições, então tum
bem acompanhará aquelles amigos que segui
rem os seus principies, quando quizerem mu
dar este ou aquelle artigo. Entende que a lei 
de. 14 de junho sempre foi constitucional; mas 
nota que já a legislatura o anno passado da
clarou o contrario, mandando que se proves
sem os lugares vagos da capella Imperial, fa-

junho, póde ser reformada por uma simples 
votaçfi.o; o que já se fez o anno passado, cm 
vista do argumento à.e que não havia Camara 
dos Deputados, e era neccssario passar a lei 
do orçamento: emfim, nós lá nos encontrarc
::nos, c é verdade que nito temos nada de sa
grado; não serei eu o retrogrado. 

0 Sn. VASCOXCEU.OS: - Nem eu tambem. 
0 Sa. COSTA FERI!f.IP.A: - Tambelll votarei 

cto este que deitou ·por terra todos os seus pelo reC]uerimento, porque cu quero que as leis 
princípios, e á vista. do qual jámais se poderá passem no Senado com o cunho da prudencia 
estranhar que e !I e orador, quando tiver occa- e não com o da precip!taçilo. O anno passado. 
siiio, pronunha a revogaçiio de aleum artigo • como já se disse, foi alt~rada esta !e! consti
cla Constiuição: esta declaração é feita para tucional, só por uma simples informação do Sr. 
aquc!les Senhores que querem deixar as leis ~I!nistro, que este anno confessou que com ef
fundamentaes ao arbitrio das lcgislaturas. feito tinh:t sido i!ludido, porque, tendo arfir-

Observa que no principio não era ass:m mado entúo que não havia conegos sufflcien
cntendida. a Constiuição, que e!le orador se op- tes na eapella, dPpois reconheceo que os h:t
poz á lei das reformas, mas que agora a respei- via, e que estavam ausentes, e por isso não usou 
t't muito como parte da lei fundamental. da faculdade que o Corpo Legislativo lhe lia-

Diz ter estado a reflectir sobre a nova idéa via dado: eis aqui como se alterou esta lei 
aventada pelo nobre Senador no seu requeri
mento, c sobre a reflexrto feita por outro no
bre Senador, o Sr. Vasconcellos, acerca do ca
so em que se deve realizar a fusão, e declara 
ter-se lembrado de uma circumstancia cm que 
que ella se póde dar, e é quando, por exemplo 
tratando-se de uma lei que contém diversos 
artigos, póde então uma Camara achar justas 
as razões do Governo e supprimir esses arti. 
gos, e a outra nil.o ouvir nessa suppressão; eis 
aqui a discordancla em que a fusão deve ser 

necessar la. 
o Sr.. CAssuxo: - Agora tem razão o no-

bre Senador. 
O Sn. HoLUNDA C.wALCAXTI: - Estimo 

muito, e então o nobre Senador votará com
migo, e cu votarei pelo seu requerimento como 
uma indl•açiio; mas não se postergue o direito 
que o Senado tem de fazer esta proposição, a 
pretexto dt> uma duvida que a questão não 
apresenta. Por conscquencla, entendo que a 
resolução deve ser posta ú votaçfto, c j(L temos 

0 aresto de que esta mesma resolução em 1837 
niio cahlo na pirmelra discussão, e sim na se-

consitucional, c, para que não aconteça o mes
mo, é que eu desejo que se marche com clr
cumspecção, porque, em verdade, eu não sei 
como se pôde entender este artigo da lei da re
gencia, que diz (lê). Ora, eu não posso con
ceber qual seja este caso, porque, se veio a 
Constituição no art. 61, veio que s6 no caso 
de emendas é que póde haver fusão; portan
to, eu não se! como poderemos decididlr qual 
seja o sentido da lei da regencla, senão reeor
rr,ndo a uma commmissão, para que e!la dê 
o seu parecer, meditado com madureza, mór
mente porque ouvi dizer, acerca do uma lei 
que o Governo nfl o quiz sanccionar, que na se
guinte sessão se póde propôr de novo :t mate
ria dclla. Eu tomára ver decidido este nego
elo, porque na Casa existe uma resolução em 
ldentlcas circumstancias, e está dormindo na 
P!ISta da commlssão: falo da resolução sobre 
os desembargadores, e por esta occaslão peço 
a v. Ex. queira lembrar aos membros da com
missiio que tomem este objecto em conside
ração, ou digam se já caducou, porque, em 
tal caso, quero fazer uma resolução "' este rcs-
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peito. A' v is lu pois do r11Je u.cauo do di~er, YO

lo 11elo requerimento cm discussüo. 
O Sn. LorEs G.DrA: - Como neste reque

rimento se pede que n .rcsoluçfro seja rcmel
tidn. [L commiss:io, para que clla mterponhn. 
um ·parecer sobre a intelligcncl:::. da lc!; e co
mo c-st:t l:trcfn. i'~i pesar sobre mim, no caso 
de ser i1PlH'ovuclo o rcr.tncrinlcnto, en quero 
saber o que 6 que se me incumb~, c por isso 
peço a sue. leitura (16-sc). A commlssão, quan
do aprcscmou esta resoluç::io, já cntcndco que 
lhe dava o andamento mais conformo [L !c!, 
tanto que n. sun. maioria foi de parecer que 
se devia apresentar um projecto, cm vista 
mesmo da lei. Entendco pois a commisslio que 
esta lei c.ulorisava o Senado para n.dm!ttir a 
1nicia.th·n.. sobre 11~ojcctos ufto snnccionaclos; 
(iiz agora o rG:qucri:ncnto ClUC ycltc· o negocio 
ú euru.rnL~:i;!o, prli'a. d.[u· fi. rê:süluclü ü n.nda.
Etcuto que julg;~i.l' 1uals conforme ú lei; c o 
que faríL a commissflo agora? O mesmo r1ue 
fez. Ora. cu dou 11 razfto peln. qual entendi 
assin1 n. .lei: Senhores, a llci.·mcncuuca. juricH~ 
cn. ensinn. a entender os r~rtigos de uma 1~~ 
uns 11E1os outros. QunnUo o artigo ae: UD.l~ .. 12! 
6 cnnunciaclo conlo este d::t lei Lla rcg-cac:in, 
que diz (I{;), cumpre notar f]uacs sfta o~ c~
sos cm que tau luga.r a fusrlO, c c:lt~LO v.:..i-sc 
comparar com o art. Gl da Constitn!~::io, qn<: 
diz (li:). Eu figuro u:ua h~·potllcse: si:ppo· 
nh:tmos que o regente nega a sancr,:o a un~a 
lei, porque enccmtra nela tal ou qual absur
do; vai (L Can1arn. elos Deput::tclos, c CS3:l Cn.
m:tra, por dous terços das seus memoras p~c

r~entes, r[ conhece o allstudo: rcmctlc-sc- ~o Sc
n:tilo; este nf•a acha o absurdo, c offcrccc uma 
r:mcnd~t n'um scntitla diverso d'aqucllc que se 

vcncco na outra Cam.a.ra. 
o S~t. c .... sst. ... ~o: - );'c,sse caso, nfLo ·pôde 

havcr emenda. 
o S1t. LoPES Gx:-,u: - E qual é ci n.rligo 

~1w prohibe emcad:ts ne5se c~.so? Se a Asscm
!Jléa Ger~l. conf:orm~,ndo-sc com tal ou tal r::t· 
zão do govc:rno. nfw pódc modificar este ou 
artuelle artigo, então h:wcmas. de ::ulmittir que 
uma lei que está cm yigor contém um absur
do, c um n,b;;urdo que o Senado uü.o pôde des
truir, n~m a colllUiissüo, ou ha,·c:mos de nd
miltir a rcunifto, no caso cm rtne clle tem lu·, 
rrn.1·: cstcc-sc trat:llldo da. fnsiio no caso cm 
~1ue nü.o tc1n lug::tr r:nl..::B.<ln.~~ r,o:~; umn. com-

missão pútlc int.er]Jor um parecer sobre uma 
qucst.ü.o meramente de direito pun;tco, uma 
questão que estii. patente a todos os nobres sc
nc.dorcs, que cstfto reflectindo sobre ~ste nego. 
cio? Eu entendo que com ·erfclto, no caso da 
denegação dn. s~nc~rLo, tem lugar ~s cn1cndas, 
c isto se colhe das palc.vras da lei (~.rt. Gl da 
Co:d:tuicflo), f]UC é applicavcl ao c:tso ver
tente. 

Direi mc.is fJUC, longr.- de ~cr prcJudlc!al :to 

D:tlz que as C::t.mr~r!ls prccotla.m s21n discutir 
n.~ razões da clcnega.c:ão díl. sancr:ito p~r~ c~. 

pai> tomar uma inlciatlv:l., hto é. multo mais 
co1n·eniente do que a pcrt.in~ci:t c~c- levar n. lei 
nn mcsn1n. scssfto ti approvaçiio c! o Gcve~.u.o; 

c sob~e isto aprcs~nt~rcl um exemplo: suppo
nht:!.-se que no Cm·po Lc-g-~slati\o ten1-sc- vcn .. 
ciclo n. JH~ccssidadc do uma ::.~n!s~f:1, f::.sc 
8S~u. l:.:i par cnusa. de umn. it.Y~roz:r ... pr2scnte, 
rcn:cttc-sc ao Poch:r B.;!ccu~i·;o par~ d~!·-lh~ a 

· s::-~nc~~ão: o Poclcr E.:..:ecuth"o noz:~.~lh2 a sJ.n
c~ft.o, c- apresenta n.s rn.zücs porr!H(! ~~ r.mn!.stia. 
n:"to <lc\·c~ tc-r ltt~ar; a A8s:::mbl:t Geral vê que 
r.om cffcito o Governo r~~:'; ht~m cn~ negar a 
sa.ne:r.~~v, coniVl'ülrt·S2 co~1 e:S~:1s razl.ee, e; nilo 
o for~n. p:,Jas su~.s tr.rr.as p~:rt~r., a Jlül>licar n. 
lei; m~.s, d'nhi :1. dous n.nr.a~;. tendo mudado 
cs dn!un:::t.~.ncb.s, :t Assf·m1JJ(:a Geral cnte!l
dc que n. n.~:r.:lif:tin. é lH·ccss~.rin.,. iorna. a ini
ci~ .. r ~ lei, c se- o c~vcrno jn1~:t que a necessi
dade elo p~iz c~:ige esta. amnist.i:-t, snnccionar[t 
a lei; nüo é isto m~lhor do f]IIQ for~al-o no 
mc~nno n.nno a pn'blicar n. le-i? N~ng1.1c:n o n:J ... 
l]'arf,; por conscquencla, Sr. Prr:sltiente, r:u 
entc·ndo que este nrgocio n~cla tem que fazer 
na com1nissJ.o, porr.;nc, qu~nclo r~1a tq)l'PS(~ntau 

estn rcso1ur,ão. foi j[t cor.fo~·~nc a le-i, c, cnt!.!n
dendo :1. lei assim, digo qno- n. r0sCr1uGrLo r.ztfL 
no caso de se discutir, porr1ne cll:t di:: clarn
mcntr.-c não se venc~~ndo n::t fúrrr.a dita_ et:;. 
(lê). :\Ias, nas sc;;uintês sessões, o que i\ ~uc 

o p6de cmb~rgoar? Eu não veio rnf,o ~.!r;uma 

. par:t isso; c cntfio, se~ t.ai se atlmittissc, sc-ria 
preciso que o Sc-:1ador que cntrass~ de novo 
nesta Casa U1·esse tle pêrguntar c.os outros 
quacs ernm r,s resoluçii~s que nüo tinham si-

. do sanccio!l~,das pelo Go1'CM1C, )lar:t as nfLo 

. propõr: hêm s0 1·& qu" i3to nf':o ·plirle ter lllg'llr. 
O Sn. VEnr.rEmo: - Votarei, ·Sr. Presi

: dente, pelo rcqucr!mer.t:o, se bem que· p:tra 
mim ll q1:cstflo é cl:lra, c ainda que tenh:t j{~ 

\ 
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formado a minha opinião, sobre u constitu
cionalidndc do projecto aprcsent:J.clo, pois C).U~ 

eu nüo julgo .que as Camar::u; tenham perclldo 
o direito da iniciativa, quanrlo nüo querem 
usar do meio tlc coacçfw que a Constiulçiio e 
a lei da re:~·cncia di.ia pa.r::t rort;ar o G~ve:rno a 
sanccionar as leis: enteúdo pois que, quando 
as Camara.s não querem usar deste direito, po. 
tlem usar do da iniciativa. Pela Constituiç:in, 
quando o poder moderador negn. a sanr.eio 
a alg-uma lei, as Ca:naras o podem const:·an· 
g-er a isso, apresentando o mesmo projecto, 
nos primeiros termos em que estava c~ ~cebi
Uo, nns d11:1s 1cgis1nturas seguintes: e neste 
cn.so. o Pot1r.r mod r.rador nilo tem remedia ~c

não sancional-:t; mas as Camaras têm obriga
~ão de seguir este expediente? Xão; poclem 
iniciar u:n projecto novo. Tambem a lei da 
rct;enclil lhes d:í css:1 faculdade; c g,3 filr o 
mesmo projecto com pcqucn:t alt<3ração, l:[lm
bcm pócl~ ser inict<tdo, aind:\ que não seltt sus
tentado pelos dous terços, e pódc ser levado tí 
sn.nc~ão (b, re::;c:1cia: isto é cx;Jrcsso na lei. 
Portanto, pn!'a mim. o nc::;ocio é claro, c cn
t..c:ndo qur: ns Ca.mr .. ra~ não r.·stão prh·n.das do 
direito de inlcir.ti~·a, scn:io no mesmo anuo 
em que houver a der!C~aç;.l.o d:t sancç5.o: po .. 
r~m~ como vejo que ~lguns Srs. Sen~dnrcs 

não estão por esta intc!lgcncia, c que outros 
e.st!"to cn! rluYld:t. concordo cm que ,.{L o nego. 
cio á comnliss5o, para m:Us o.sclnrccirucn to do 
Senado. 

Julr;a-se a rr1:tteri:t sufflcientcmcn
te di.scu~id!l, c :J.pproYa-sc o reçruori
:mento. 

O Sr. Vasco:J.ccllos obtem a. palavra 
pela ordem, n diz que, tendo sido 
d istribuido hoje na Casa um proj<:cto 
offcrccido por ele orador, modifican
do alguns dos artigos da uisposiçii.o 
provisoria. ii. ac!ministraçiio de justi
~'a civil, e sendo esto projecto uma 
parte do outro que trata da reforma 
do Codigo do Processo Criminn.l, por 
'isso requr:rer ao Sr. Presidente que 
niio o dê para a Ortlcm do Düt isola
!lamt>nte. 

O Sr. Presidente dli para a Ordem 
do Dia a terccim disr~ussiio das re
soluções approvaudo as pensões con
c.cdidas á \'i uva do Sr. Scna!lor 'l'ei-

A.- 11 

xGira de CoitVêil_. á. 1\!arqucza. di~ .Ta
carépaguá o á D. Autoni~t Bone!licw 
de Castro; () dopois, trabalhos de com
missões. 

Levanta-se a sessão tis duas horns 
o um quarto. 

4A.• SESS.:W, Iilll 5 DE JULHO 

Hxpcclicntc. - J.prescntaçcio ele mn pa.rcccr 

drf.S commissües ele Comrnercio c Fazenda 
sobre a. conccssc'io feita a Oustm:o Aelo7pho 

Rcye. - Qzteslão sobre concessrio de ses

marias. - Disc·ussrio e a.pprova~c'io cl.c va· 
rins rcsoruçüc.~ conctJclcnrl<J pcnsües.-Tra

ualhos de commissües. 

PRI~STDEXCT.\ DO RI\, DIOGO AXTO!\IO )'EI.T6 

Reunido numero sufficient<l de Srs. 
Senadores, :J.br8-::;o a sessão; c, lida 
a acta ela a.ntel'ior. é approvadn.. 

O Sr. 1. Secretario dá conta do se
guinte expec!icnte: 

uma felicitação da C:1mara :uuni
cipa! de ~Tin:1s !'<ovas, pela presente 
reunião da Assembléa GQral; 6 r<:cc
bidn. com agrado. 

um requerimento do C:1pitilo de 
?lf:lr e G ucrr:1 Cn.rlos Lourenço Dauc!'
W:lrdt, expondo que, tendo sido rcgci
tada nesta August:J. Camara um:1 rc
soluGão que approvava a tcnça con
cedida pelo governo no supplic:mte, 
em raziio de nfto ser ellc cidadão brn.
zileiro, vem agora. :1presentar a sua 
cart:1 de naturalizrrção, c pedir se 
instr.mre :1 :resoluçrto sobredita: re
mcttido [, com!llissão, {L qtml j(, !o! 
1)rescntc esta negocio. 

Vai :1 imprimir o seguinte 

PAJlECEil 

"As commissões de commercio e fazenda 
examinaram o projecto de resolução, vindo da 
Camura dos Deputados, quo upprova com res
trlc~ão as condições 4' c 7' !la concessão !cita. 
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a Gusta\'O Adolpho Heye, pn;ra formar umn 
cúmpaniha de mineração. 

"Pela condição ·1", ficava a comJlanhi:L 
isenta de p;:gar direitos do ouro, cxtrahido de 
lavras abandonadas e das que novament~ 

ztbrlssc: o projecto ele resolução approva a 
iscnçü.o c!n ravor elas lavra::; abandonadas Sli 

mente, o as commissõcs ·entenu2m que esta 
iscnçiio deve so,r absolutamente negada. As 
lavras nm sempre são abanclonad!l.s por po
breza das minas, porém mais frequen;emente 
por mudanç:J. do circumstnncias d:;s possuido
;·,:,s, n::"tO se dando razão po.r:J. se conceder <t 
esta3 o f<lvo:· que poderia ser tolcravel a rcs
pcit" cl'aQucli:J.S; e não senuo facil distingui:· 
com scgur:mç:J. umas das outras, a nenhuma 
s~ deve conccdor a isenção: h:~ veria ainda 
mais, o Inconveniente de se facilitar o extr;J.
vio dos direitos do ouro que se devo pagar, á 
sombra do que é delles isento; haveria mcsmc; 
não pouca. odiosidade cm conceder :1 um;t cru
preza estrangeira a isenGão de um inlposto •~ 

que estão sugeitos os nacionacs. 

''As com missões não duvid::un na nppro\':1· 
ção da 7" condição, para a concessão das se!:; 
sesmarias. apezar do vago do lugar, defeito 
que pode~á ser corrigido na occasião de Si: 

fazer effectiva a concessão. 

"P~rn. segurança do cumprimento das con
dições com que :ts sc.smarias são concedid<,;; 
convém que hajn; sc;;uran~a por meio de al

gum deposito. 

Observam, porém, as commissões que a 
concessilo da 6" condição, para minerar no Rio 
das ::\fortes, é clemasiad:tmcntc extensa. c v::.· 
ga, podendo dar occasiiio a conflictos com 05 

que actualmente têm direito do minerar, e im
pedir os que o pretendam ter; parecendo por 
isso conveniente que .est:L concessão fique su
jeita a designações especiaes feitas pelo Govcr. 
no, antes de começarem os trabalhos, .c sem 
prejuízo de terceiro. Em consideração do ex

posto offecerccem as segnintes 

mm:•wAs 

"1.• Em lugar das palavras - Xos artl-' 
gos 4• e 7'-diga-sc - No artigo 7'. - Em lu
gar de - Tambcm deverá direitos - cllga-~e 
-Pagará os direitos naclonacs do metal que 

extrahir de qualquer terreno. - Limitada as
sim a condição 4'. 

''2." Não poderá, JlOrém, a companhia, em 
virtude da condiçflo fi', começar trabalhos no 
Rio das ::\fortes, sem preceder autorisaçfLo es
pecial do Gcverno, com designaçflo d!)s luga
res onde podem vcrWcar-se, c sal v~ o d ir cito 
de terceiro; dercndo cessar a mesma autorisa
ção, se dentro de um ano não come~arem os 
trn;balhos, ou forem abandonados .por um anno. 

"3.' A companhia prestará u:1:a fiança de 
seis contos ern apoliccs da Fazenda Publica, 
ao pagamento de uma multa corrc:opondenle 
a um conto de róis, por cada sesmaria que não 
estiver pro,·ada no praso ele cinco annos de
pois da. concessão, com vinte casas de colonos, 
não africanos. 

''Paço do Senado, cru 5 de julho de 1839. 
-X. P. de C. Vcr.l)ll·C-iro.'- Ifo1lanáa Caval

canli. - Jlarqne::: lle Bar7Jacc1!n. - Conde de 

Va!Cnçn. - Jla.rqucz lle J!a.ricrí." 

Tr:1tando-s0 de saber se se d~\·o di>
pensar da impressüo a rcsoluçiio so
bre a naturalisn~iio de Joüo H9tchens, 
afim de poder entrar na ordem dos 
trabalhos da proxima scssiio. 

O Sn. 1." SECI:ET.\J:ro observa que é praLi
ca geralmente seguida pelo Senado o manda
rem-se imprimir as resoluções que vêm ria 
outra Camar:l., porém não os documentos qun 
as acompanham. nem mesmo certa~ resolu
ções mui simpl~s. como são as qun decl:l.l'am 
que fulano ou Ricrano está no gozo do.~ •P.rei
tos d0 cicladiio brrtzileiro, o qu~ ordlna!'iamen
tc se reduz a quatro linhas; mas a impressão 
dessas quatro llnh~s cm uma. pagirm de pa
pel cust:J. seis mil quinhentos e cincoenw. réis, 
isto 6, o mesmo que se fosse uma. pnglua !l.e 
papel cheia ele mo.teri:J. impressa. Se se hou
vesse de Imprimi!' os documQntos, accrescen
ta o orador, seria. util essa despcza; mas, 
quando se trata simplesmcntf.' ela impressflo de 
quatro palavras, creio que se pôde multo bem 
dispensar: o Senado delibere o CJU3 melhor ~n

tender. 
O Sit. SATU!l:>Txo: - Entendo que não é 

bom estabelecer-se uma regra geral a este 
respeito, c sim subsistir a pratica da casa, 
Que é o Sr. Presidente declarar, depois da 
leitura da resoluçfLo, que ell:t vai a Imprimir; 
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se n.~(;'u:~i ru:JOt·~ SenaUur o .iaie;:"1• ccún·~.n~c·H
tc, poderá então pedir a. dispensa da impres
são, e esta dispensa deverá. ter ht~;Hr ~nrmrlo 
se tratar das resoluções que ~caba de men
cionar o .Sr. primeiro Secretario, porque é 
bem superfino gastar-se dinheiro com a im. 
pressão de uma resolução de tres linhas, cuja 
materia é extremamente simples. 

0 Stt. MAHQUE7. DE BAUHACEXA: - Eu dif
firo da opinião do antecedente orador, e en
tendo que as formulas e disposições geracs 
b~m positivas são indispensaveis para defen
der a minoria das ·prepotencias da maioria. 

Quando ha arbitrio a ir a imprimir ou 
deixar ele se imprimir, em s~ mandar a uma 
commissfw uma amtcria qmtlquer para a cxa .. 
minar ou se deixar de a mandar, acontece o 
que nós temos observado: umas vezes vai tu
do a. imprimir, ou íts commi~~Õ2?; porém, 
qundo vco:n uma materia. ·que se (!!ler que nfto 
v(c a imprimir, ou a. uma. commissão, não vai; 
ü esta prcpopotencia. que devemos evitar, e 
q:10 se cl[t todas :<s v:!zes que nestes corpos 
não 1m uma disposição constante. Sem ãuvi
da, é inuti! a. impressão de uma. resolução t~l 
como aquella. que foi apontr!.da pelo nobre p:·i
meiro secretario; mas é nccessario sabere1:1. 
se as bases, as razões em que se fundou essa 
resolução. Se, pois, as resoluções que nos 
vêm ela outra Camara, fossem, ·por via de re
gra, rcmettidas a uma commissão a que com
petisse a sua materia, e a commlssão, exami
nando-a, fizesse o seu relataria com a exposl
çfto dos document.os cada um de nós, se Q jul
gasse nccessario. faria o exame .desses do
cumentos. e se o n<lo julgasse, se decidiria 
sobre a fé da commissfto. Estou, pois, per
suadido de qne a este respeito convém ter
mos regras fixas. e neto deixarmos isto, como 
quer o nobre Senador, ao bello arbitrio, o 
qual é bom para a mniori:t. mas não para a 
mlnorin. En nüo sei se pode ri:\ continuar so
bre este objecto... reservo-me, porém, para 
logo. 

ü!~!tt dt::iJl\.!Z:l ÍliULi~: a cuiulu.iss~~u Üi.Z u. t:X

]loslçüo dos documentos, e cstc:s fic:am sobre a 
:\Tesa ·por tras dias, e CJUCm quer as examina .. 

Consultada o Senado sabre a im. 
pressfw da resoluçfto, decide-se que é 
dispensada. 

O Stt. ~IAHQt::l~z m~ BAtmAci,XA: - Ante. 
hontcm passan nesta Casa uma resolução con
cedendo algumas sesrnarias a uma sociedade 
de colonisação na. Provincia do Ce.1rú: eu mr,s
mo fui um dos que vot.aram cm favor de tal 
resoluçüo; mas, finda a discussão, um nobre 
membro da Casa teve a boncladc de mostrar 
que tinha ·havido lnconsist8ncia de procdei. 
menta da parte do Senado nesta. votação, por
quanto a sociedade de colonisaçi'w do Rio c:lP. 
Janeiro, tendo pedido iuentica merc0 não foi 
ainda até hoje este s2u requerim~:Jto defe
rido, tendo sido remettido ít Commlssão de 
E3tatistica no anno de 18~i. Eu tive o cuida
do de cxa.mina.r se esta o'.Jsr:rn.çfco era fun
dada; c. cxaminnnda na S2creta.ri:t, aclv:l qnc 
em 2·1 de maio de 1237. foi estll deliberaçfto 
tomada pelo Senado. Veio essll resolução da 
Camara dos Dr.;mtados fnzendo concessüo de 
lot~rias á sociedade ele colonisaçiio do Rio de 
.Tr.neiro, e o Senado deliberou que cl!a fosse 
remectida ti Comm!ssfto de l~statist.ica, para 
interpõr o seu parecer sobre o melhor meio 
de se dispôr tias terras c!:t na~ão, se por doa. 
çüo, arrendamento ou a.faramonto; e esta re
solnr;fi.o está ::tinda nn. Co:nmissfw d2 Estatis
tica: em \"ista do que, tenho a. f::z:::- um re
querimento que se r€duz a pedir a V. Ex. 
( cliri.rJincla.sc ao Sr. Prcsi.rr.rnli:) ou mande a 
r<solução relativrt (t sociecla.dc de eolonlsação 
do cc,trti. á mesma commissüo, ou entfto haja. 
tlt• convidar a nobre commissüo a dn.r ant:a
!~lcnto (t outra resoluçüo que se acha prtrada, 
afim ele que entre em discussfto, r. a Senaclo 
nii.o pareça inconsequente, concedendo á so. 
cicdn ele de colonisaçito do C Garfe o que nfto con
eedeo á do Rio ele Janeiro. Qualquer que S(;-

ü Sn. Co:o-nE IIE VAr.Ec;o observa que, por 
;·ia de r~?:ra, as r~~oln~ões qne vêm da. ont.ra 
Camara si'to lá impressas. e distrlbuidn.s no 
Senado, e ·dispensa-se ·a~ni a. impressão. Quan· 
to (t necessidndr ele ii' s~mprP a mnt.erin a 
11111:1 com!llis!'ão. estn. é n pr!lticn. d:1 Cnsn; 
quanto '{( .Jll~J·rss:lo dos documentos, 'seTia 

ja a. clcciscto de V. Ex., a ella m~ sugeitarei. 

O S1:. ComA Fm:nF.mA: - ).Iembro drt Co:n. 
missico de Estatistlca, dc1·o dizer QUe ni!o tem' 
Flido por inC"rcia que a comm!ssfw nüo tem 
n.prcscntado o seu trrr!Jalho. Qunndo tamci 
conta. des~es !.r:tb~lltos. l~chei nma pas~.a. 111'0-
;J!\e de grande numero de pnpcis, e disse :J. 
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. . • - • - ·~ u. a.gurua a comnli8~iio. Aproveitn meus comp:mhoiros que os !e1·ava para cu.s·L /"'eoo" c llolll" 1 · 
par~ os cx:u~mar; ha entr~ cl!es v:mas me- esta occasirro pnra diezr ·que entendo que 

0 
mor1as rl'l:J.tJYas :t esta obJecto, asstm cumo systcma do Senado, na nm:ncaçiio de certa> 
tambcm cxiHtc a reso!ugüo cit:ld:t pelo nobre ('Ommissões, 11~10 é multo !Jom; p()r cxcmp!o, 
Senador. Falei, ha pouco, sobre ente objc. nfLo acho conveniente o •nomear todos os an· 
cto com o nobre .Senador qu.; fie::~ [L n:inha di· nos a co::~miss.fl0 de est.::ttistica, 0 ~ue fn~ cmn 
;·cita (o Sr. 1'cr[Jnciro) . ...:\. cv!.'!J~L~5üo, pois, que o!1a. seja cnmpcsta du novos me·rnbros; €' 

<lar[~ o deviclo c.nrlmllcnto. isto muito eoncor!"c par~ 0 ntrnso f!os 110go~ 
O Se. ~hnQl:EZ m; S. Jo.\o DA P,\L~rA: - c!os qJ.:c s~o submettidos ao seu ex~,ma, por

Qua·ndo se tratou, (;lll 1837, da resolu~ilo qu~, corr1 :~ madauç:l ou substttui~:lO de seus 
relativa (~ sociedade .de colonisa~ão do Rio ·lc lllCl!Jbros, pc·rdf·m.sc tr:tbalhos começados, os 
Janeiro, o nobre senador ·O Sr, :IIarqucz Jc qu~r-s não se podem fazer cm pouco tcmp~. 
B:.trbü.ccna fez 1~ma. modific~ção par~ que se: e ás vezes cxi~em anuas; se os membros dcss~ 
trata.sse tle:ste negocio c:m gcr~tl, ísto é, qu\? commis~~r~o fos:JcDl sempre cs !:lesmo, c CQI~
sc deliberasse sobre o modo porque os tcrrc· tassem no nnuo seguinte continuar ::-!as me".· 
no5 devolutos poderiam ser o.proycitados, niio 1".1,1<> func~õcs, aprovcitarin.:n o int~rval!o d~. 
se d~nclo, !nas Yellant!o~sc, c por este fim foi :::cs;:;~o !)ar~ :ldiantar os seus trn.b:Jlhos. Este 
:.:. :·c.so!ur.~o ~ eor..1m:ss:lo. Or:!, pa~ clla be!l.l. :tn!'lo! •JS m2mbro.s da commissão de cstatis
satisia.?.cr a c.strL incumbcncia, é ·nccE.ssario, UC':l nr~o s:!o os 111c.:3:nos do anno pl.ssado, á 
sc:n duYida, um grande trab:.iho. ürn do:; ~Ycepr:-:u) do nnbr(' ~"nac1nr. Em fim~ n que cu 
meus nobres col!eg-as, cnE~o rr..embr-o da com- ;J:-etcnda é sustentar a cohercncia dos prc. 
missão, requereu que a esta C(}mmissào se cedcntrs do Srn:tdo. 
rcan!ss~ ::t de fazenda, n.flm Oe que ambas 
uprescut?.ssem esse tnLb:liho; o que se verif:. 
cou, Yl!~s PC·!' om n~.rb se tem concluidc, em 
c:on~L"qucmc:a de terem tido lugar poucas rct~

!!iõcs. A so1uçfLo pois -1.b.quel1a resoluçiio est:'l 
penilcr.tc daquelle trabalho; c, isto certo, como 
t•e podia dar ur pan:eer a respeito de um:t 
parte, qu·ando se tratava de providenciar so. 
bre o todo, que era de ver o modo de ~e divi. 
direm as terras c de se tirar dellas uma 
renda publica? A commissão já tem confc. 
rendado sobre alguns pontos; mas o traba· 
lha é muito ::rciuo, e por ora est;l parado; se 
se quer que, pondo-se de p:Lrte essa medida 
g-er::l, Ge dê u:n parecer sep.:J.rado sobre cs.:l~ 

r10wl uç:io, isso eutr~o. é outro caso; € eu m~ 
s"Jgeitr.tei :í. üelib~:raçiio QUe a este respeito 
torr.at; o Senado. 

O S1t. ~L\r.QcE!'. nr S . .To.\.o n.\ P.u.~L\: -
.Eu ~~o. tncrcpci o nobre Scnaclor d: ter c~:n
.sur[!do a commissão; o que o 'nobre senn.rl:-:-
rl:~sc foi que des(lc o .::~nno de :l7 estava este 
n cg-ncio r. a ccmmissüo c! e cstn.tisticn. sem ter 
ha1·iclo soluç:1o; e corno SC podia cnten(ler q\10 
h2.via alguma falt.a da commissfi.o cm satisf.l~ 
z,'r :to que lhe foi incumbido, eu entüo, para 
rc-pcllir t::na incrcpar,:lo que s~ me n:io !C7. 

( dig-n que se me n:1o fez, porque ella ni"to cn.t:~ 

ií. comm:~são), pedi :1 pn.lnvr~ parn. dn.:- ex
pl!c~ç;-~o n. este rcsp~lto, e n1ostrn:r que 'nfio 
hn.via motivo fundado par::~ se queixar dn com. 
missiio. 

O Sr.. VmcuEmo: - Parece-me quc, :t 
vista das concessões que se tem feito :1 vnri::o.~ 

]lcssoas, a sociMade de colonisar,ão da provin. 
c!a do Cear:t nr:.o deve agu:trthr \Jma decisão 

O S1:. !lbJ.:Qt'l:Z. DE B"\Ell.l.CE::>.~: - D~ :;~rnl. :\6s s~hcmos o q~mnto estn; socicllad~ 6 
m~nhas ·c::.:prcssõcs não se podia co!ligir a intci"es~antc, c qu:!.ntos faYoreg devemo-s pro
mais leve censura ti. commissfLo de cstn.tistictt, porcionar p:t.ra a introduc~ão rJ.0 col'lnos ell
nem tal foi minha intenção; só tive cm vista j ropcus; c, scondo ass!m, para ~ue haYPrn~s d~ 
di7..er qu~ o no.sso procedimento sobre este dcmomr cs;;:c favor nté se tomar uma medida 
negocio -devia ter o cunho da igualdade, isto r.;cral? Eu tenho p:J:;n:ti!o p'r isRo ha mnitos 
é. que. assim como ·pra ti Mtmos a rcspc!to dn. 
rcsoluçfto rcln.ti\•a á sociedade de colonisaçiio 
do Rio de Janeiro, tambcrn devemos praticar 
a respeito ela socled:tde do Ceará, para quo 
evitemos os ~ermos ce-nsurados de incoheren
tes; e daqui nllo se p(lde col!igir que eu fi. 

n.nnc-s; mn.s, c~nçado j5, niiE) continua~:oi a 
f'J.ezl·o. 

O -que, JHlrêm, sr. observa. é- q.uc se- ;tp.rc. 
sentam n·egocios 1denticos·, e viio se ·conccdc·n
rlo terras. Aind!\ no nnno 'PO:>:=saU!o se- conc.e. 
de~am ct>nto e {!U:trentn c C!U~tro l'é"gu.as. (1C 
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terras a uma. companhia p~Lr~t fazer uma. es
trada, 0 isto sem mais exame :tl1;um; c agora 
duvida-se co·nccdcr um pequeno favor a um:t 
comp:l.!lllin. que se propõ-e a um fim tfto pro
Yeitoso ao pa.lz. Eu tenho feito alguns es
for~os para que haja uma medida geral, :; 
::.t~ ultimamente, csper:tr.do obter rriclhor r~

su!tu.Jo, promovi, pela AsscmbWa rrovincial 
de S. PaulD, uma represe-ntação a este res
peito; mas por ora nenhum cffeito prodnzio; 
c por isso aproveito esta occasiiio par:t r~

quercr C!UC es8a nsolução, que veio da outri!. 
Camn.ra hn. tanto tempo, entre em discussão, 
p:·esci-nclindo-se da.. quest;tO da medida geral, 
pm·quc deste modo se evita o preJuioz d0 so
ciedt:.clcs tfto uteis a.o paiz. 

0 S1:. i>L\J:Qc;m: m: S. JoÃo D.\ P .l.L)!A: -

Pedi a pal:srn. p:r.ra explicaT.me. Como vie
r::m 11111 e mais requerimentos desta nature:.1 

nadar fe uzma inclic:tçiio parn. ·que se núo co::t· 
cedessem t~rras a ninguem, sem que prevht
mt'llto se tomasse u:na medida geral; e, senJo 
~-PPrO\"ada esta indiençiio, a commissão ficou 
12a cc·rtczn., e nfto na duvic!a, d~ que não cleY!a 
llar pareceres parcin.es cmqu::mto se ni1o tra
tasse c!E.ss:t modida geral. Assim, devo des

Que crnbar:tços so nüo cncelntrarfio cu1 f.lcmn.r. 
c~r terr:ts Incultas que ~o acham occupada.~ 
por sel.-agcns, etc.? E' difficil seniio impos
si\'Cl, conscguil-o. Ouvi dizer qt;e seria convc
•J!icnte que a commissrro de estatistica apr~
scntassc cs3c trabalho, e que as terra se de. 
riam conceder mediante algum interesse pa~fL 
a fazemb publica. Seria bom ventilar-se est.a 
questfto. Eu sou de opinião contrari:1; o fact-J 
de se concederem as terras a quem as vai 
ag-ricultar já é grande beneficio para a nação: 
clla ift passa a tirar proveito dos dizimas .,. 
impostos elos gc•,1cros que a terra passa a pn
duzir. Terras incultas, Sr. presidente, nfto tê!Jl 
yalor algum; e como as havemos .ele vend ,r 
aos brar.i!eiros se n6s as temos dado de graGJ. 
nos estrangeiros, eo·nvldando-os para -Isso e 
até pagando-lhes a passagem? Quem quer at
trahir popu!açiio, o qM .a sua agricultura 
~e dc:Jcn~~a1f·a, nãü lha põe ta.t:s lJ~il.::l, 

Eu tenho estado cm pontos onde !ta mui
tas terras Incultas e nos C]Uaes quem quer Yai 
tomar posse dellas. c depois todas as autori
dades os reconhecem bem empossados; c em
quanto o Senado se põe á espera dessa meclih 
geral, que, a meu Ycr, •nunca appareccrá yai 
quem quer apossando-se das terras devolutas 

viar da com:nissflo a suspeita de se ter dr.- sem titulo algum; c depois com·irá app!ic:tr 
~orado no cumprimento de seus deveres, por- essa disposição a estes indh,iduos? Certament(! 
que ella est:w:t na ~irme persuasiio de que sll que nfto. O que eu entendo é que o Senau•> 
nfto devia tomar medida alguma emr,uanto de1•c procurar i·nformações, mas informuçõc~ 

nüo appareccsse a medida geral; mas, logo I r.spcciacs a cada um::t pretençiio, e ü p~oporçfto 
que a comn:is~~o seja intel!igencinda de que que que os pretendentes apparecerem habi!i
esse trabalho gcrnl não prejuàic:t as divcrs·.ld ta dos com e I! as, é que se devem ir concedendo; 
pretcnçõcs, ella clarlt os pareceres particul~- nós niio nos deveremos occupar de tacs con-
res, como lhe cumpre. 

o Sr.. LOI'J~S c ,\)L\: 

cr,ssõ,..s, ma.s sim o Go1·erno, o qual cu cons!
Ha um requeri- clNo mais habilitado para isso; mas, já que 

n1ento para. que a rcso!ur;~to v{t á comntissã~ 
de cstatlstica 7 

O SI: Pmo:srn:':~;·m: - Um Sr. Senador re
quereu que, -ou se mn.nd:u~~c a rrs1Jh.1~no ti com~ 
missão de cstatistlca, ·OU se convidasse a com
miss~o de estatlstica ::t dar o seu p::trcccr so. 
bre uma l'Csoluçiio !clonticn, c se esperasse P·1t" 
ol!c. P~lo r~;imento, este negocio é de minha 
compctc-ncla; mas quero consultar o Scnctt.!'> 
a este respeito. 

ü S::. Lorr.s GA~rA: - Eu opponho-mr! 
o. que se espere pelo parecer da commiss:i(J de 
cstat!stlca, porque estou convencido da impo,J
~;Ibi!ldaclc de se ultimar esse trabalho. E quan
tas com missões seriam precisas :pura esse !!m? 

o corpo lc:;islativo faz este negocio seu, Zaça.o 
como fazia o Governo; habilitc.se com os es
cTarccimentos devidos., 

O Sn. Or.rmm.\: - Eu sou da opinião do 
primeiro nobre senador que fallou a ~ste res
peito. Eu não quero que no futuro os nossos 
filhos c netos tenham de comprar terras a 
quatro ou seis homens naciomtes ou estr:mgel
ros (apoiarlos), os quacs pcl.t sua ... ni\o s~! 
!=:c dign. r.-~ 11crt'?'zn., IJU ... tolvc.'! por sun. a~ill
<l:ulc ( npoi.'nlos), se achem do ·posse de duzen
tas on trezrntns lcgu!!S de terras assim obt!. 
c!RS par::t dPpois v~ndt'l-ns, c a quern? Aos na
r,lonncs; o qnc ru vejo 6 que uns têm mu!tn.s 
tcr~as, c <111tros n r.m terno os seis palmos üe 
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terra em QUe se enterrem. ·l'l'ós queremos dis- terras na .provinda do Rio de Janeiro, e não 
por ·de tu:lo, tudo destruir, e os ·nosRos f!l.hos, •1ucm lhe dê dez mil r~is por legua; c terra.s 
os vindouros a quem temos de legar uma di- h a qne incultas nada valem. 
yidn hor.rorosn. nfw terão nada com que a Disse-se tambcm que se não deve dar 
pague.m, porque nós, como prodigos cégos, te- mais que ·uma milha de torra; mas no Brazil, · 
mos disposto de tudo a ne>sso bel-prazer. onde o meio que ha de cultivar é deitar 0 

.P.or ventura, lm algum homem no Bra- matto, c depois .abwndonar o terreno, de que 
z!l que possa cultivar uma sesmaria com os serre uma milha de terra? Parece que não 
t11·a~os captivos r.nc nós empregamos? Eu nito conhecemos 0 Brazil. Nllo espero ver ado
o conheço; pois, se não é passivei cultiv:;,r ptad~ e l'Cdnzido fL pratica o projecto de se 
uma sesmaria, como se ·cultivarão dez ou doze? l'enderem ou darem terras com a condiçllo dJ 
E é deste modo que se ha de .promover a in- eult!Yal-as c sob pena de cahirem cm co
dustrin. a agricultura c a população? Eu acho misso, reYertendo á !:1-~enda publica para as 
que •nã~, e estou convencido que isto apen<J.~ !ornar a dar ou vender. Creio que tal proje
serve para enriquecer a meia duzia de am· cto ~ inexequível e que a medida geral não 
biciosos, prejudicando a maio.ria da nação, qu~ tem nada. ce>m a.s .. co•ncessões que .se acham. na 
jaz na pobrez:J. e na mlscrla; portanto, C:l c:tsa. 
hei de votar pela medida geral, e oxal:l. qu·~ i O Si:. Lnl'E~ GA)f.l: - O i!lust'!'~ Srn:tdor 
os nobres Senadores, membros da commissf,o, I que r.omb:ncu os meus argumentos não me 
se lembrem de não fazer p;randes concessões. pcrcobeu. Eu nfw disse que o Senado deva dar 
Sc.r!n. com·c•aiente que se não désse a ninguel!l àuzentas e trez.~nta.s Ieguns a um ou a outro 
m~.is que a compre; uma ·milha de terra é indi;·iduo; en disse sim que e> .Senado se ba. 
sufflcitc:nte para qualquer homem e sua. fa- biTit.assc dos neeessarios fesclarecimen~os, c 
mil!a. Tambem seria para desejar que acau- attE'.~degse enidados.1mentc a essas pretençõe3 
telasse a venda. daquellas terras pertcncent':!s .1ue vão apparecendo. A um bomom que peJa 
a indivíduos qne ;pediram lc;guas e Jeguas de uma sesmaria para criar gado não serve d~ 
t(lrrn.s para cultivar, e a.s têm incultas, e as , nada uma milha de terra; sabe-se que para 
vendem ou arre-ndam com menos preço da 1ê- uma fazcmda dP. c:riação são necessarias duas 
gislaçfl.o. Se uma legislação geral nfto passar ou nes leguas de terras, eonformc as circum
ncz meus dias, espero l]lle ella passará para sta.ncias do lugar ·em ·que clle as pede, ao que 

0 futuro. se de,·e attcnder; e quando se conceda, lã-
-· o Sr:. Cosn FERRI~JRA: -Nós estamos gas- mais seJa por meio de dinheiro. Depois qu~ 

ta•ndo tempo intilmente.. . ''S ll!lrt:uguezes descobriram o Brazil fizeram. 
o Sr.. ouvmr.A: - Sfto desabafos. I de grá.os, a diversos indivíduos que foram 
o s1:. CosTA FEnnr.TM: - Sobre a mesa senhores donatarios dessas terras. Hoje todo 

não ha nada sobre que se delibere; a rcsolu- esse territorio E·iltá occupado por diversos 
r;ão j:l. teve 0 seu destino; resta esperar tra- particulares, sem ·Que tenha havide> desordC'ns 
balho da com missão. . por causa dessas posses. 

o Sr:. PI:E~mr.xrr-:: - Lembro an nobre Sc-~l Disse-se que os nossos descendentes nfto 
natlor que ha um requerimento verbal de um hão de achar tcrr:J.s. Sr. presidente, que feli
no·bre senador, e cu quero ouvir a opinião do cidade seria para a do Brazil, se em tempo 
Senado. de nossos descendentes não houvesse terras 

o Sr.. SATt:r.:nxo: - O nobre Senador que incultas para dar! Note o nobre se-nador que 
acabou de fa!lar, c que disse que o fez para os paizes mais prosperas e adiantados em 
desab:tfar, cconsiderou o Brazil como o reino civil!sação e industria silo aquelles em que 
de Portugal; porém não rcflectio que uma nfw ha lei de sesmarias, isto é, aquellcs onde 
l'cgua de terra inculta nf!O Yal~ nada. e já :nc os terrenos P.stão (\ultivn.dos. 
não refiro a províncias do interior. Na provm- . A Inglaterra c a França nf10 têm essas 
cia do Rio de Janeiro, .em Canta.gallo, h:t tcr-,leis, c entretanto a Fra•nça c a Inglaterra 
ras qne se querem vender, c nfto ha quem as não prosperam?! Siio esses povos infelizes? 
pague a. cioncoenta mil réis a lcg;ua; isto é , Inc~epam, por vcntma, aos seus antepassa
flr.cto; ha na casa um nobre senador que tem 1 dos, porque lhes n:lo deixaram terras lnc~-

....... 
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tas? Sr. presidente, QS argumentos do nobr~ 

Senador não podem proceder P•wr o caso; o 
que cu desejo é que vamos conc~dcndo as ses
m:da.s segundo -ellas forem pedidas e ú. viste< 
dos esclereclmentos convenientes, e nfto espe. 
remos nada da commissão de cstatistlca. O 
governo no tempo do Sr. D. Pedro I, es
tando ~u •na presidencia da prov!ncia rl~ 
Goyaz, diriglo·me avisos .para que eu proc•)· 
desse ú estatlstica daquella provincla, e acom. 
panhou este aviso um elenco offcrccido ao Se
nado pelo Sr. 1\!arquez de Paranaguá, qu.: 

era obra priro::t, e nelle nada escapou para se 
alcaMar o fim que se desejava; porém, a 
realisação dessa eropreza se tornou d!fficll. 
e o que eu apenas pude conseguir foi o re· 
sultado relativo (t estatistica da população, 
c envid esse mappa estatist!co, cuja exacti· 
dii.o cu não garanto; daqui se vê o quanto é 
difficil o obter·sc uma meuiUu. geru.i; se o 
Governo, que tem mais meios (t sua disposi
ção, não o pôde conseguir, o que fará um[l. 
coromissfLO do Senado? Quando chegará ella 
a apresentar esse trabalho? Se se quer <Js· 
perar por ella, então diga-s:• aos b:azllelros: 
--1'odos os terrenos incultos nfw podem se.r 

alguma cousa, i~to é, aqulllo quo se podia 
·e~perar dos nossos conhecimentos sobre este 
ramo de sclencia; mas o que tem a estatís
tica do pttiz com csw negocio! :-:ão tem •na!lr •. 
Sabemos que h:J. terras devolutas a que ha 
necessidade de se dar destino; pOrque ·se nii.o 
hiio de conceder a quem as pede? Essas :na.· 
çiies que o nobre Senador enunciou t&m pros. 
p!:rado sem terem lei de sesmaria; mas, po. 
r6m, que as temos, deveremos fazer o mesmo 
QUe fez a França e a Inglaterra? DeveremQs 
tom:tr esses .paizes por modelos? Essas na
ções estão em ·outras clrcumstancias em que 
nós nilo ·estamos, e ol'dinariame•nte vamos mal 
quando tomamos por modelo nações que não 
estão nas nossas circumstanclas. Cumpre-nos 
pois proceder de ·outra fôrma. 

Eu eute•ndia que era conveniente que se 
vendcssom as terras, porque assim ninguem 
queria possuir mais terra do aquella que po. 
desse cultivar, c não se dava lugar ao capri
cho, á vangloria de se ·dizer: - ,Eu tenho 
tautas lcguas de ter::J.. - Assim nfto haveria 
esse systema de concessão, porque apparece
ri:lnt os ntáos resultu.!los que dahl viriam. 

As sesmarias concedem-se com a condi. 
agricultados cm benefício da naçüo, por es· ção de se cultivarem as terras em certo tempo, 
tarmos a espera de uma estatistica geral.) j e mesmo a isso se fizeram objecções; sempre 
Mas, cntret:!nto, o que ha de succeder é que ; havia i•nformações de que quem pedia um:, 
todos ·Os p:trticulares irão corrigi·ndo essa sesmaria tinha. as possibilidades necess:J.r!a:; 
nossa .intenção, porque vão wmand.o poss<: para a sua cultivação; c se assim fosse, era, 
dos terrenos, fazendo casas, fabricas e hvou. de certo, grande .beneficio para a renda do 
ras, etc.; e depois, quando apparecer o pro
jecto, poderemos nôs dizer: .. Vós ní.i.0 espc
rasteis pela nossa deliberação, agora S:J.hi 
deste terreno para fóra e deixei ficar vossa 
casa, vosso euge•nho, vossa lavoura, etc." Será 
isto o que pretende o Senado realizar? E~ 
creio que nii.o; e se a commissfw não pódt> 
s!ltisfazer o que se tem em vista, para que 
demorar estes uegocios? Demos.lhes a devida 
decisão e não ha.ia medo de que nossos des
cenilentes uiio tenham terras para cultivar; 
feliz do Brazil se tal acO'ntecesse. 

O ·Su. Vi~IWEmo: - Eu desejo que as cou
sas se façam com a. perfeição passivei; mas, 
por se não poder chegar ao mais perfeito; 
ni1o devemos deixar de fazer o que é ut!l ~ 
necessario. Houve essa recommendação des· 
ses trabalhos estatisticos; mas niio se ·PO· 
deram reallzar, ou .desempenhar como seria 
p:J.ra desejar. Na provincia de S. Paulo !ez.s~ 

estado a concessão das sesmarias. Mas raras 
vezes acontece isso; quer-se ser possuidor de 
tantas lt'guas de terras pelo gostinho de as 
ter, ou com vistas de que para o futuro ve. 
nham· a valer dinheiro; muitos especularam 
nisto, e alguem houve que fosse feliz e fi. 
zesse bastante dinheiro dessa especulaçã.o. 
lJns obtiveram sesmarias de duas leguas em 
quadro, outros de tres, que vem a ser uma 
sesmaria de nove leguas; e eu conheço um 
individuo que tem quatro destas sesmarias, 
tem trinta c seis Jeguas quadradas de terras; 
ora, isto, de certo, cm lugar de ser ravoravel 
á agricultura, é prcjudlc!al, e por -Isso melhu;· 
me parcela que so vendessem ou aforasse:::.. 
os ter.renos, porque então cad:J. um se-ri:J. mais 
limitado nas suas prete>n~ões ... 

o .Sr.. Or.n·mnA: - como na America In· 
glcza. 

o Sn. Vf:nauEmo: - Fundad nestes prin-
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dpws, r~q:.~cri, cm 18~3, na AssellllJ!éa Cons
ü~ull.llel quw ;:;(: cii.l;;iiK.ildCS3C esta. conccss:lo 
para :.;e fazer um;t lei que a regulasse; a sus. 
duJs:io passou, u1as o ngúlanwnto ainda, sa 
Jlil.;, fez, c jiL são pasaados dezeseis annos; po
:r~m o rcsu!tmlo d~ssa suspcusfLO não tem 
s!do pe!or. 

Corno as nossas leis facilitam a acquisl
r.fto das terrr.s úquel!e que as vai cultivar, 
tem-se tomado por expediente não as obter 
por sesmarias; mas cad::t um que quer terr;J<; 
vai para o matto c toma posse d:tquellc ter
nno que quer. Eu, porém, aàl) julgo que este 
meio do a~quisição seja bom; se houvesse um 
Tegulamento a esse respeito, :ünd::t poderia 
ter lugar e iria. is~o menos Inal; não o ha, c 
C"-da um tomn. as terras que quer. Se vai um 
individuo só, bc:ll, porque, estando só, nfLo 
tem quo disputar com ninguem o •. terreno, e 
ioma elh:: o que lhe pa.recc·~ mas, qua.ndo vü.o 
<1 uas -ou mais pcs~oas, sempre h a questões de 
iimites, e como as autoridades estão longe, d~
cide-se esse negocio a tiro, e são CG'lltinuos os 
assasdnatos que ha em virtude de tacs que~

tücs. 
Eu desejava que se sahisse deste estado, 

mas vejo muitas difficuldalles; entendo, cem. 
tudo, que não devemos deixar de fazer algum 
bem particular ou parcial, só porque o n·b 
podemos faz<:r geral; por isso, vou requere~ 

que a illustrc {!ommissão de estatística dê o 
seu parecer sobre a concessão de t~:rras para 
a sociedade de ~o!onl:;aç::ío. indcpGtdcn7.c da 
medida geral. Assim facilitamos este negocio; 
o como poderíamos fazer dcpc'!ldcr da deci
são de uma medida geral uma concessão tiio 

justa c nece~snri::t? 
As assernbléas provinciaes estfto cmbara

çadns a 0stc Tcspcito; e lias querem tr::ttar da 
{!O!onis~~üo, mar. a base dn. colonisnç::\o é o 
terreno. Quando mandam vir colonos, é pre
ciso rtar-lhes terras; e o Acto Addiciona I diz 
que uma lei fará a divis5.o dos proprios nac!o
Jmes .c provi·ncines. Ora, pa\recc-me que é 
g~ral a opinião de que se devem dar alg;uma\3 
partes de terras devolutas ás provinclag, até 
mesmo ~ de necessidade que S() lhes dtlm, por
que. o a.cto addicional incumbia-lhes a co!oni
saçfLO, e nfto é possível havei-a sem que haja 
terreno; e, por isso, é nccessario que terras 
devolutas saiam postas á disposição elas pro
vincias, mas até ao presente •nada se tem 

feito. 

Eu qulzera, portanto, que se pozesse á 
dis;Jos!çlo da~ AsscmlJWas Prov!nciacs uma 
parle dessas terms; c, trabalhando alguma 
cousa sobre isso, lemlJrcí-me d2 regular esses 
terrenos pelo nume;·o dos deputados que tem 
cada Província. Talvez haja algum outro 
meio; c se as assembl&as provinciaes tlves
scnl alguns terrenos, to.1vez nã.o fossem tão 
faceis em cunceosões como foi a tio S. Paulo 
cm conceder 1-1{ !eguas a um <:mprehcndedor 
de uma estrada. Porén1, como t:av:t <lo monte 
grn.nde, não tCYC duvido. nisso, e velo cs3a. con~ 

cessfto á approv:J.Çfto do Corpo :,c;islativo Ge
ral, que tambcm n:io pois ilurida alzuma nis
so. Poróm, como e~sa m~dida gcr~ü é dlfíicil, 
vamos continuando na pratica que s~ tem sQ
guido, c conceda-se o que pede essa sociedade, 
que 6 de tanta vantagem para o paiz. · 

Vem a :Mesa ,este 

"Requeiro que a CommissrLo de Estatísti
ca dê o seu parec~r sobre a concrssilo de ter
ras :t socirtlnde de colonisn~ftn, inrlc!)endrnte
mentc de uma medida geral. - Verg1tci.ro." 

O Sr. Prcside:üc declara que dará 
par:t a Ordem do Dia a discussilo 

sobre as sesmarias ft sociedade de co
Ionisa~ilo do Ceará., Io:;o que a com
missfLo de estatisticn. apresente o pa
recer sobre a resoluG~'o que concede 
sesma.rias fts sociedades de colonlsa
f:fto do Rio de J:tn~iro e un. Bnhia. 

P::tssa-se á Ordem da Dia. 
São approvadas em ultlma discus

si;o llfi mdc sc:em rcmcttidas ú Ca
mm·a dos S:s. Deputados, as resolu
~6:-s do Scn~do ap;>rovando :ts pen
sões concedidas li D. ::VIaria nosaura 
Rodrigues de Gau\"ê~, á l~.fr..rquez:J. de 
.Taearépa,;uft c ii D. Antonia Bencdi

cu de C~stro Fnria.. 
O Sr. Pres\de~tc d"c!ar:~ que a ul

tima ;Jartc da Ordem do Dia ~rw tra
balhe~ <le commt!:!sões, c suspende a 
sN'sólo ao meio dia. 

A's dur.s horas dl p~ra Ordem do 
D~.1 s:-g!:lnt~: p:-iJnel!":l e sr:;unda dis .. 
cu~s~~o c13. 2·c~clu(!~O scbre a na.tural!-
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sação. de João Hutchüus, primeira t: 

segunda da resolução extinguindo o 
vinculo de Jaguará, e do projecto de 
lei que interpreta o Acto Addlcional. 

Levanta-se a sessii.o ás duas roras 
da tarde. 

45' SESSÃO, EM 6 DE JULHO 

Ea;pediente. - Primeira e segunda dise~são 
da resolução que concede carta de 'natura
lisação a João Hutcheus. - Prime·ira dis
cussão da resolução que extinuue o vin
ettla de Jauuará. - Primeira dis~:Uossãa 

do projecto de lei que interpreta alguns 
arUgos ão Acto ,1ddic,i.Q7Ul.l. 

l'RF.SIDl!);'CfA DO SR. DIOGO ANTO:s'IO l"EIJÓ 

Reunido numero su!ficiente de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; e, lida 
a acta da anterior, é approvada. 

O Sr. 1.• Secretario lê um officio do 
1." Secertario da Camara dos Srs. 
Deputados, communicando a eleição 
da Mesa que deverlt servir na mesma 
Camara no corrente mez. 

Fica o Senado ln teirado. 
Vai a imprimir o seguinte 

PAKECEii: 

"A Commissão especial encarregada de 
·examinar o projecto de instrucção publica ele
mentar, e propõr o que lhe parecesse conve
niente para fazei-o appl!cavel ás nossas actuaes 
circumstancias, adoptou as seguintes altera
ções com o accõrdo do autor do mesmo ·pro
jecto. 

eonlinuarão por conta da caixa geral as ca.
dciras até hoje pagas pela mesma. 

"Ao art. 5.• redlja...se assim - O Gover
ne crcarú cadeiras especiaes das sciencias phy
sicas, de arithmetica, de geographia e algebra. 
em uma só, e de phisiologia racional e moraL 
conjunctamente, e de geograph!a anncxa á ca
deira mais conveniente, nas <'.apitaes onde não• 
Dxistam taes cadeiras, nas quaes devidamente 
se habilitem m~stres, para os circulas que se 
crearem. 

"Ao art. 6.• Em cada Provincia, prece
den11o informações dos respectivos presiden
tes, o governo mareará um só circulo destes 
estudos elementares; logo, porém, que haja 
mestres sufficientes, o governo proporá á As
scmbléa Geral a creação de mais circulos, se
gundo a populaçfi.O e suas necessidades. 

"Art. 7." O Governo determinará proviso
riamente ordenados aos mestres, e lhes submi
nistrará instrumentos indispensaveis. Ord~ 
nará estatutos, e formação de compendioa, 
tendo em vista que nelles se ensinem s6men
te os elementos necessarios, e que tenha 11. 

maior applicação pratica aos usos commull& 
da vida. 

"O art. 8.• do projC!cto seja supprimido. e 
o 9.• passará a ser o s•. 

"Art. 9.• será o 7.• do projecto 
"Art. 10 será o 11 do projecto. 
"Os arts. 11 e 12 do projecto serfto assim 

redigidos - Para qualquer emprego de no
meação, e ainda mesmo de eleição popular, 
e:<>:ce;~to aque!Ies mareados 11a Constituição, te
r?. preferencia o cidadão que se mostrar ha
bilitado por este curso de estudos á vista de 
certidão dos professores, que declarem haver 
elle frequentado os ditos ·estudos com algum 
aproveitamento. 

"Paco da Camara do Senado, aos 4 de ju' 
lho de 1839. - Carneira de Campos. ·- .4.1ve~ 
Branca. - Jllarquez ae Paranaguá." 

"Ao art. 2.• accrescente-se antes do es- Na Ordem do dia é approvada em' 
tudo da geographia - noções de geometria primeira discussão, afim de passar á. 
pratica appllcada ás artes e officios-e no fim segunda, a resolução da Camara doo 
do artigo accrescente·se - concluldo o estu- Srs. Deputados, que autorlsa .ao GO-
do pela lição do Codigo Criminal. verno para conceder carta de natura~ 

"Ao art. 4.• mude-se a redacção da ma- l!sacão a João Hutcheus; e, Emtra.Ii.:Io 
neira seguinte - s6 na COrte e nas cap!taes logo em segunda discussão, é apJ.>ro-
·onde ha cursos jurldlcos e iclidemias medicas , vado o eegulnte· 

A-lll 
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ltEQUEIIIME!'iTO 

"Requeiro que a presente resolução vá â 

commissilo respectiva, para dar seu parecer I 
sobre o estado do pretendente, afim de conhe
cer-se se está ou não no caso de obter o que 
pretPnde. - Mcllo e J.IaUos." 

Entra em primeira discussão a re
soluçii.o da Camara dos Srs. Depu
tados, de 1237, que extingue o vin
culo de Jaguar{t, na Província de :Mi
nas Geraes, conjunctamente com o pa
recer das commissões de legislação e 
Fazenda - U - deste anno. 

que diz respeito ás bases em que se 
deve firmar o contracto do casamen
to da Princeza Imperial a Senhora D. 
Januaria. 

E' apoiado e mmida-se imprimir. 
O Sr. 1.• Se~retario lê um parecer 

da Commissão de Legislação do anno 
passado, dado sobre a cxtincçilo do 
vinculo de JaguarfL. 

0 SI!. MELT.O I~ MNl'TOR (p!~la. ordem.) : 
Eu vejo aqui ( exmninanrlo os pan~is relati?JO~ 

ú materi.a) uma resolução da outm \.:amara, 
approvando a proposta da Assembléa Provin
cial de :IIinas Gcraes, e tambem um parecer 
das commissões de Legislação c Fazenda a 

O Sn. MAnQUE?. m: BAnnAcF~'IA (pela or. esse respeito, e offerecenilo emend~s. c por is
dcm.): - Par~ce-me que houve um requeri- so desejo saber como devemos marchar nesta 
menta ile um nobre Senador, para que se dés-
6<' tambem um parecer da commissãc de Legis
laçfw, dado -sobre esta matcrla, o qual foi im
presso no anno passado. 

0 Sn. LOPES GA~fA (pela orrlem): - Sr. 
Presidente. Eu não estou muito inteirado do 
requerimento da casa, e por isso não sei quan. 
to tempo um projecto, apresentado por um 
Senador nesta Casa, dece ficar sobre a :.\fe· 
sa, para ser lido e examinado pelos nobres Se
nadores, e depois submettido ao apoiamento ... 

_O Sn. Pm:smEliTE: - Tres dias. 

c!iscnss1i.o. 
O Sn. Prmsrm~liTI~: - Esta é a primeira 

discusilo em que e trata da utilidade- Ou inu
t!l!dade do projecto; na segunda discussão é 
que se trata da materia por artigos, e, por 
consequencia, das emendas. 

O Sr. Lopes Gama manda 1i :'lfesa 
o seguinte 

P.EQUERn!E:ITO 

"Proponho o adiamento do parecer e da 
discussão até que o Senado se occupe do pro
jecto de lei que mandei 1i ~Iesa, onde se contêm 
disposições sobre o mesmo objecto do referido 
parecer. - Lopes G<J.ma." 

E' apoiado ·e posto em discussão, fi
cando sustada a discussão da reso· 
lução. 

0 SR. LOPES GAl!A: - Bem; eu apr2sen
tei, ha tres sessões, um projecto de lei, no qual 
se comprehendem disposições que têm relação 
com a mater!a que ora se discute, e espera
va que tivesse lugar a leitura e apelamento 
deste projecto, para pedir que se não discutis
se a resolução de que nos occupamos, ou, pa. , 
ra melhor -dizer, para pedir o seu adiamento, 
porque, passando o Senado a occupar-se do 
projecto por mim offerecido, se elle approvar 
ll idéa que nelle consignei, relativa ao vinculo 
de Jaguará, ficará por isso mesmo regeitaaa 
a materia desta resolução e vice-versa. Ago. 
ra, pois, que vejo entrar em discussão esta re
solução, antes da discussão e mesmo do apo!a. 
mento do mou projecto, peço a S. Ex. haja 
_de declarar se com effeito ser1i nesta occas!ão 
e::ttemporanea a leitura do dito projecto, e se 
não tenho direito de esperar por ella, 

O Sr. Presidente propõe .ao apoia· 
mente o projecto do. nobre_ S_~mador 

0 SR. :O.L~RQUEZ DE BARRACE:!i.'l.: - Parece· 
me prematuro o adiamento pedido, porque a 
resolução que está em discussão tem por ob
jecto primeiramente extinguir o vinculo, e em 
segundo lugar dlsp!)r de qual o emprego que 
ha de ter o producto do vinculo quando posto 
em arrematação. O que pretende o nobre Se· 
nador é que fique sustada a discussão desta 
resolução por causa de um projecto que of
rereceo, e que diz ter relação com esta mate
ria; mas eu entendo que, qualquer que seja a 
decisão do Senado sobre esta resolu~ão, c\la 
não poderfl alterar· a disposição do projecto do 
:nobr.e Senador; e, mesmo sendo __ approvados 
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ambos os projectos, a materia de um não pre
judica a materin de outro, porque, uma vez 
que seja resolvida a abolição do vinculo e a 
sua arrematação, a fazenda publica o poderá 
arrematar. 

O S1:. LoPI~s G.\~tA: - P<1rece-me que, ad
mitindo-se o que o nobre Senador acaba de 
ennunc!ar, haerá o inconveniente da Camara 
perder o seu tempo. Hoje o Senado occupa.se 
da discussão desta resolução, e supponha-se 
que é approvada. Dr.pois discutir-se.ha o pro
jecto .que ~:u offer~:ci: não sei se serâ approv,a. 
do o artigo que contém materia relativa a es
ta resolução; mas supponha-se que o seja: .não 
saâ perdido o tempo que se terâ gasto com a 
discussão d~:sta r~:solução, na· qual se mandam 
arrematar os bens que formam este vinculo, o 
que G uma disposiçfLo diversa da. que se con
tém no meu projecto? E Úmais, para que dis
cutir separadamente dous actos legislativos 
que tiver sobre o mesmo objecto, podendo um 
excluir o outro, ou, quando não o exclua in 
tot1~m. excluil-o em parte? O que ganha o Se
nado com esta primeira discussão da rcsolu. 
ção, uma vez que elal venha a ser alterada pe
lo artigo do outro projecto de lei? 

Eu achava que obravamos com mais re· 
gularidadc, r~:servando a discussão desta re. 
solução para depois do proj~:cto de lei. Eu 
não sei se o Senado approvará o meu proje
cto; mas, suppondo mesmo que elle não seja 
approvado, o que se segue é approvar-se a re
solnr,ão, e com isto nada se perde; ha só a al
teração de rpimeiro se discuti.r o projecto. 
·ora se passar primeiro a resoluçfto e o .pro
j~:cto tiver grande demora, remetter-se-ha a 
resolução á. outra Camara, com as emendas ou 
sem ellas; e depois, quando se houver de tra
tar do projecto, -dir-sc"ha: ~se artigo está 
prejudicado pela resolução que se remetteo á. 
outra Camara. E' para evitar isto que eu 
ainda Insisto no adiamento. 

O Sn. 1\L\RQ'C'EZ nir. BAnnACF.NA: - Eu não 
pude conceber bem o que diss~: o nobre Sena
dor: de que nos occupamos é de fazer uma 
resoluçfto annullando o vinculo de Jaguarft, e 
dando destino ao que 11roduzir a sua venda em 
hasta publica; mas por ora é resolução que 
ainda não existe; depois que ella ~:xisti"r, en
tão é que poderá. ter lugar a disposição do 
projecto do nobre Senador; é depois ·de pas-

~ll.l' a resolução que poderá ter lugar a com
p.ra dos bens que formam ·O vinculo. Assim, 
para poder ter lugar a disposiçiio -do artigo 
do ·projecto, é necessario que prim~:iro passe a 
r~:solução; c deste modo não v~:jo que haja 
p~:rda de tempo. 

O Sn. LOI'ES GA~rA: - Passando a resolu
ção p:rimeira.mente que o projecto, muda intei
ramente o negocio de figura, porque o pare
cer da commissão e a resolução que veio da 
outra Camara estabelecem um m~:io para se 
vender aquelle vinculo, que é muito diverso do 
que eu proponho no artigo do meu projecto. 
Por consequencia, não póde dizer o nobre Se
nador que se podem discutir o parecer da com
missão e a resolução, s2m que isso venha ~ 
prejudicar a materia do projecto: prejudica-a 
inteiramente; mas este engano provém talvez 
do nobre Senador não ter lido o meu proje
cto. Se o tivesse lido e consultasse o artigo 
r~:lativo a esta materia, reconheceria que se 
não deve discutir em primeiro lugar a resolu
ção, salvo se antecipadamente o Senado se 
quer declarar contra a idéa consiganada no 
meu projecto; mas, a não ser assim, ha de 
se reservar para segundo lugar a discussão 
desta resolução; c note o Senado que a pro
videncia que ~:stá na resolução sobre aven
da dos bens é inteiramente contraria á. que QU 

consagrei no meu projecto; e então, como ~ 

que a disposição da resolução e sua appi-o
ção não prejudicam a materia do projecto, que 
se contêm disposições inteiramente oppos
tas? 

O Sn. ,:.\!J~r.r.o E MArros: - Sem me qu~:rer 

declarar pró ou contra o projecto de lei do no
bre ·Senador, porque agora· o nrti) rposso fazer, 
tod.o.via todos conhecem os meus sentimentos 
a esse respeito. (A1JOia.dos.) Direi que eu es
tarei enganado, mas não posso convir no adia
mento da resolirção para que se -discuta o pro
jecto que estft na Mesa e que contém ma.teria 
relativa á resolução. Eu peço a V. Ex. (d.i
riginà.o-se ao Sr. 'Presiclcnte) quo .queira. ter 
a bondade de manda.r ler o artigo do proi&
c'to que se refere á materia da resoluçl'Lo. por
que ~:u quero demonstrar ao nobre Senador 
que não '6 necessario o adiamento. 

· O Sn. PnESIDENTt:: - O projecto não está.. 
sobre a 'Meea, porque foi a imprimir.· 



··-

., 

Sessão de 6 de Julho 

O Sn . .uOPES GAMA: - Se o nobre Senador resolução. Depois da resolução passar, é que 
quizer eu lhe explicarei aquella disposição, I hão de ir as ordens para em Minas se pro

O Sn. MELLO E MArros: - Se o Sr. Sena- ceder á arrematação, e havendo este projecto 
dor quer ter o incommodo de expõr summaria- em vista, essas ordens seriio sustadas; e deste 
mente essa materia eu accelto a informação. modo entendo que nll.o ha inconveniente al-

O Sn. LoPES GA::ItA: - O artigo do proie- gum em que a resolução seja discutida antes 
cto relativo a este vinculo estabelece que, de- do projecto. 
pois delle ser avaliado em f6rma legal, seja 
eomprado pela Fazenda Publica; e entiio for
mará patrimonlo da Prlnceza Imperial. Agora, 
pergunto eu, a compra feita por ·esta maneira 
será a mesma que por melo de arrematação 
em hasta publica? Parece-me que não. E 
quando tiver passado um acto legislativo man
dando pôr os bens em hasta publica para se
rem vendidos, e depois apparecer um proje
cto com a disposição de que a Fazenda Publi
ca compre esses bens segundo a avaliação, não 
haverj contradicção? Nlnguem o negará. Eu, 
no projecto, não altero o destino que se vai 
dar a esses bens, conservo todas as disposi
ções que a resolução determina; mas o melo 
que apresento, de adquirir este vinculo para 
o fim a que me proponho, é multo dlfferente 
daquelle que apresenta a resolução: na reso
lução se admltte a venda em hasta publica, e 
no projecto proponho que a compra por parte 
da Fazenda Publica se effectue por meio de 
ayal!ação. Ora, vencida uma disposição, não 
fica prejudicada a outra? Certamente, fica ex
cl.uida a segunda. 

O Sn. MEr.r.o E MArros: - O nobre Sena
dor vai mais adiante do que pretende no seu 
projecto, porém não deve querer mais do que 
aqulllo que ;;e deva fazer quando passe o seu 
projecto, isto é, não deve querer outra cousa 
senão que essas terras passem para formar o 
patrlmonio da Princezo. mas, .paJ'Il. lSSIO se 
conseguir, qual é a primeira cousa que se de
Ye tratar, senão da extlncção desse vinculo? 
O que o nobre Senador, porém, receia é que 
isso se vã fázer em hasta publica: ora, para 
1!16 determinar que essas terras se não ponham 
em hasta ,publica, necessarlo é primeiro ex
tinguir-se o vinculo. O nobre Senador, porém, 
:receia que, emqua.nto não passa o seu pro
jecto, vão as terras á ·praça em oonsequencla 
de primeiro passar a resolu~ão; mas permltta 
que lhe diga que · não, que seu receio não é 
bem .fundado, porque a venda em hasta pu· 
1Jl1~ nlio 6 &Cto 1m.m.edlato A approvnoll.o da 

O Sn. Lor~;s GA~A: - A lei que eu pro
puz não está presente e está se falando sobre 
e lia. 

UMA voz: - Estâ. 
O Sn. LÓPJ~s GA)!A: - Se estâ presente, eu 

peço ao Sr. Presidente o favor de mandar 
ler o art. 6.• do projecto, e ver-se-ha que nelle 
se consagram todas as disposições preparato
rias para que o vinculo passe a fazer parte do 
patrimouio de Sua Alteza Imperial, as quaes 
são as mesmas que se acham exaradas na 
proposta da Assembléa Provincial de Minas 
Geraes. Sendo isto assim, como é que se diz 
que é preciso que primeiro passe a resolução? 

·O Sr. 1.• Secretario faz a leitura 
do art. 6.• do projecto offorecldo pelo 
Sr. Lopes Gama. 

O Sn. VERGUEmo: - Se estivesse cm dls-
cussão o projecto do nobre Senador, eu diria 
que elle devia ser adiado até se decidir a sorte 
desta resolução, porque aquelle projecto vai 
mandar comprar aquillo que se não p6de com
prar, aqulllo que se não p6de vender. Por
tanto, para se levar a effelto a venda. ê ne
cessario que primeiro nos occupemos do in
verso do que quer o nobre Senador. 

Mas note-se uma opposlção que ha entre 
as disposições do proJecto da resolução. Na 
resolução se manda que a venda seja feita em 
hasta publica; e, passando esta disposição, fi
ca prejudicada a disposição do projecto que 
quer que a compra seja feita mediante a ava
liação dos bens, e paga em tres prestações an
nuaes. E p6de Isto s·er admlttldo? Assim se 
respeita o direito de propriedade. E se hou
ver quem dê mais que a avaliação, não ha de 
ser preferido? Se houver quem pague á vista, 
ha de se vender por prestações? E ha de ha-· 
ver uma lei que Isto determine! Senhores, 
quando se trata da venda de bens de taes es
tabelecimentos, deve-se pugnar pelos dlreltos 
que elleo têm: taoe estabelecimentos, assim 

. oomo qualquer da u.6s, têm direito a que se~.· 
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bens sejam vendidos com as maiores \'::tnta
sens que se possaJIL alcançar; e privar-sê r,sse 
e!ltabelecimento dessa vantagem, é uma inju:;
tiça que se lhe faz. 

Não devl:'mos pois tratar de fazer favor ao 
comprad()r, seja elle quem fôr: todos devem 
!Jer tratados com a mesma igualdade. Por 
mais privilegiada que seja a pessoa que com
prar esses bens, p()r mais representa~ão que 
tenha na sociedade, ha de se sujeitar ao que 
:te sujeitam os demais conaorrentes. Nisto 
não ha privilegios, não valem nada as prero
gatlvas, e multo menos quando são contrarias 
aos interesses do possuidor dos bens que se 
pretende vender. Não vejo pois razão para que 
s2 deva sustar a discussão desta resolução, e 
dar preferencia ao projecto do nobre Senador; 
e quando, pela pririoridade que tem n.a res()lu
ção, ena não devesse ser -discutida primeira
mente, pela razão da justiça de .sua disposi
çfw, ella devia ser preferida. 

Eu não vejo as razões pelas quaes esse 
patrimonio deve ser estabelecido nos bens do 
vinculo; se fizer conta comprar-se para esse 
fim pela arrematação que se fizer, comprem
se; e se não fizer conta, comprem-se outros; 
lião hão de faltar. 

· -"' O Sn. OLIVEIRA: - Eu voto pelo adia
mento, e as razões que o nobre Senador acaba 
de produzir não têm para mim força alguma. 
Qual é o fim porque se pede o adiamento? E' 
para que, quando depois tiver de passar o ou. 
tro projecto, não haja embaraço em se reali
zar a compra por mBio da avaliação. Passando 
agora a resolução, passa a disposição de que 
a venda seja feita por arre!llata~ão; mas o 
:Drolectto quer que se effectue por meio da 
avaliação; e, passando a resolução, ha de s~ 

effectuar a venda em hasta publica, porquC>. 
qnal é o meio que tem o Governo para poder 
embaraçar os actos judiciarlos? Nenhum; clle 
:111to pôde mandar que não tenha lugar a ar
l!ematação até que passe o outro projecto. 

Ouvi fallar em arrematação e· direitos de 
)lroprledade; e creio que Isso tinha alguma 
appllcação em tempos antigos; agora estamos 
em prlnciplos Inteiramente oppostos ao quo 
ae praticava antlgameate. 

Antigamente, par parte da fazenda pn· 
bl!a fazla..se o que se queria, não se tinha 
lllulto eecrnpulo oom o d!.reito de propriedade; 

u;;ora é o contrario; a fazenda publica é sem
pre prejudicada. (A.poiados.) Eu sempre en
~endl que a fazenda .publica deve ser prlvi
le;;!ada, •não para tirar o direito de proprle. 
dade a ninguem, mas para ser tão attendlda 
como outro qualquer, e nunca menos. Pois se 
uma ·corporação qualquer, como uma Camara . 
Municipal, quando precisa do pr~lo de ou
trem, o manda avaliar e paga sem que se p:>
nha em hasta publica, appJI'cando·se neste 
caso · a disposição da lei das desapropriações, 
qual é o motivo por que a fazenda publica não 
ha de gozar dessas mesmas regalias? 

Pois, passando o proJecto ·do nobre Sena
dor e decidindo o .corpo legislativo que ~ 

vinculo de Jaguará faça parte do patrimonio 
de sua alteza imperial não convirá que se pr~
ceda na fôrma da lei da desapropriação, Isto 
é, que se proceda á avaliação e que se pague 
o seu valor? Quem é o interessado ness::. 
desapropriação? Não é só a senhora D. Jwnu<t
ria; é a nação, porque, no caso da extlncção 
da sua linha, esses bens têm que passar para 
a nação; e nfLo merecerá a nação essa favo~? 
Eu sei, e todos nós devemos saber o que são 
bens arrematados em hasta publica.. . Ai•nd~ 
existem por pagar a maior parte dos bens 
que foram dos jesuitas (apoiruto·s), os qua;es 
se acham em ·poder -de certas pessoas que 3e 
consideram privilegiadas. Hoje quer-se que 
se .proceda á arremat.ação; e pagando-se em 
tres prestações, talvez e!Ias se façam tarde. 
mal e a más horas. Isto é o que de certo ha 
de vir a acontecer. 

Eu entendo que o projecto do nobre Se
nador deve ter a preferencla, e Isto pelas ra
zões que apontei; •nunca hei de conceder que 
a. !aeznda publica fique i·nferior ao mais in
fimo cidadão, se é que ha mais lnfimos clda. 
dãos. 

O Sn. VEnoUEino: - As razõos que pro
duzlo o .nobre Senador não valem cousa al
guma. Elle quer que, por melo da desapr:>· 
prlação, passem essas terras a fazer um mor
gado; Isso é o que não p6de eoatrar na ca.beçil 
de nlnguem, porque a desapropriação só tmn 
lugar quando a propriedade ó necessarla pn.1."a. 
qualquer obra publica, e nii.o para um patrl
monlo. Nl!.o faltarão, para formar esse patr: · 
monlo, terras e propriedades no Brazll. 

O nobre Se!IAdor diz que sabe como se· 
fazem 1111 a:rremntac!les, e quem baverli que 
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queira arrematar esses bens para os pag;ar 
tarde, mal e •nunca; mas nisto tez uma cen. 
sura terrível ao .projecto que ot!er.eceu ~ no
bre .Senador, porque ·essa disposição se acha 
nesse projecto. Ainda nã.o ouvi razões que 
me convençam da preferencla do proJecto [!. 

resolução. 

O SI!.. i\h:u.o E M.!.tTo: - Penso que o ne· 
gocio se deve tratar decidindo.se primeiro a 
resolução no que diz respeito á extioncçã.o do 
vinculo. Não entendo com isso que se vá pr~
judicar o direito que o governo possa ter para 
haver aque!les bens, porque reconheço a pre· 
ferenci:J. que este objecto da !ormaçã.o do pa.. 
trirnonio deve merecer d·a parte do corpo le
gislativo, porque um objecto politico e publico 
deve ser anteposto a interesses partlculare;, 
portanto, se da approvaçã.o da ;pesoluçã.o re· 
~ulta a arrematação dos be-ns immediatamente, 
c nü.c possa vir a eff<!ctuar.se a disposiçã.o do 
p;ojecto quando elle passe, ·então pronuncio
me ·Pela preferencia do projecto á resolução. 

O Sn. OLlYEIR.\: - Farei uma explicação 
do - tardrJ, rnal e a más horas. - Não avan
cei isto refe·rindo.me â fazenda publica, por
que de ordinaric ella ê mais .exacta em pagar 
do que os particulares. A idêa é da resolução, 
e não do projecto do nobre Senador. Disse-se 
que se póde fazer a desapropriaçü.o das terras 
das mãos de quem as possuir, mas, d!lpo!s que 
o capitalista. ·OU quem quer que sBja "<a quem 
Deus ajude), fizer essa compra, a fazenda 
publica ha de haver essas terras pelo mesmo 
preço? Certamente que não; e note-se então 
que as terras são na província de ::llinas. onde 

requerido; digo grande surpreza, porque a 
pratica constn.ntc .do ·Senado. e pratica mui 
util, tem sido ruandm· a uma comm!ssü.o 08 
projectos de lei, antes de entrarem em dis
cussão, ten1Jn.rr1 ellcs orig-em nesta casa, ou na 
outra; mas, ainda qu-e tal pratica nao tives. 
se lugar no 'Presente caso, estava o Senado 
obrigado, por sua resolução de 1" de setem
oro de 17.86, il. ouvir primeiramente a opinião 
das commissões reunidas de constituiçãD e as. 
sembléas provinciae~. Creio que 0 Senaclb não 
teve presente esta formalidade quando lnd<l. 
ferio o requerimento do nobre secretario. 

);a ses;;ão de 1tl36 pror>oz·se nesta cas::~ 
um projecto de lei interpretando alguns ar. 
tigos do Acto Addiclonal, e, posto ·que seu II
lustre autor expuzesse a~ differentes razõe.;; 
que recommendavam o projecto, cuml)re !!lotar 
que o Senado nfw quiz que elle entrasse cm 
discussão, sem o prevlo exame, não de um:t, 
mas de duas commissões; a de constituição e a 
de assembléa provinciaes. (Peço á Camrur-... 
de não perder de vista esta circumstancia,) 
Estas commissões reunidas deram o seu pa. 
recer em principio de agosto, otfereccndo ·um 
projecto de i•nterpretação, que foi al)provado 
e cntrcu cm discussão; achando-se este proje. 
cto em segunda discussão, no 1• de setembru 
resolveu o Senado, por indicação de um do 
seus membros, que ficasse a discussão adiada 
at~ que viesse da outra Camara o ·projecto que 
l:i csta\':l. pr(}posto sobre o mesmo projecto que 
parece finalmente esse projecto; e que deve. 
riamos nós fazer para ir de accõrdo com os 

o que as possuir poderá dizer: - Achei u·a precedentes e com a decisão do Senado? De. 
veeiro de ouro, agora ·hão de dar.mc tanto. - viamos remetter o projecto {Is commlssões reu· 
E ande vai isto parar? Ainda estou na mesma 
opinião. 

Dando-se o adiamento por discutido, 
é posto a votos e approvado. 

Entra em primeira discussão o prJ: 
jecto de lei da. Ca.mara dos Deputados, 
interpretando alguns artigos do acr.o 
addiclonal. 

() SR. MARQUE!~: DE BARIIACE:s"A: -Sr. pre
sidente, grande surpreza me causou a deci· 
são do Senado, ruanda•ndo entrar em dlacuss~, 
o projecto de lei que velo da outra Calliara, c 
que tem por fim interpretar alguns artigos 
do Acto ·Addlcional, · sem preceder eX<J,me e pa... 
recer da commlssã.o de constituição, como tOra 

nidas dP. constitulçã.o c assembléas provlncia.es, 
p:Lra interpôr o seu pa,recer, tendo em vista 
aquelle outro projecto que ficou adla;do; .mas, 
longe disso, entendeu-se que devia entrar logo 
em discussão. Seria pois prudente prescindir 
do voto das commissões em materia tá() grave! 
Não é· isto taltar â justa contemplação e res. 
peito que nos mere~cm os illustres Senado. 
res que apresentaram o projecto de lnterpre· 
ta,ção, e cuja discussão ficou adiada â espera 
do que havia de vir da ·Camara tempGraria! 
Niio seria isto despresar os trabalhos e as 
luzes desses iii u.stres Senadores, occuJ>ando. 
nos unicamente do projecto dos ·Srs. depu. 
t;a.dos? Um dos Senadores que nrga.nlsa'I'IJ,m .o 
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jlrojecto já não existe (o marquez de Caravel- 1 t:.Ldo nesta casa, eu nilo desapprovaria a sua. 
las), mas no nome nos será sempre caro, suas I idéa; mas o ct.1rto é que e!le nilo apresoota 
opiniões sempre respeitadas. Os demais mem- I nenhuma circumstanci:t nova, e a Cam,ara jâ 
bros dessa commissilo estão presentes, e com., decidia 0m sua sabedoria que o projecto não 
quanto eu .reconheça que a sua modest!a é ex- devia ir a commissfw alguma; e, send-o assim. 
trema, não POI!BO desculpar a nossa ind!ffe- d.e que serve um novo requer!me•nto para esse 
l'ença e nosso esquecimento acerca dos s&us fim? O que se póde colligir do discurso do no
trabalhos. l;re Senador é que o projecto d-ev-e Ir a uma 

Se pois, S~nhores, o Senado, em mate- commissão, porque existe na casa outro que o 
rias graves, costuma ouvir o parecer de algu-~ nobre senador disse bem claramente que ficou 
mas commissões antes de entrar na discussão adiado para entrar em discussão quando cht:· 
do projecto que as contém; se na materia su- · :;asse ii casa o que se aprese•ntou na Camàra. 
jeita da interpretação do Acto Addieional ha I dos Deputados; chegou -essa occasião; está na. 
projectos desta casa que ficaram adiados para I casa o projecto, e o que resta é chamar á dis
,ontrarem ·em discussão quando viesse o pro-j·cussão outro projecto, e não remetter.sc este 
Jecto da outra Camara; se o nosso regimento a uma commissão, porque o Senado já decl
permitto que, em qualquer estado de discussão, j dio que não fosse ú, commissão pelos motivos 
se possa remetter um projecto a uma commis- · que se apresentaram; e por isso é caso extra. 
cão, parece qui! tudo nos aconselha que, antes I nho a apresentação deste requerimento. Disse
àe encetarmos esta importante discussão, seja se que é pratica remettcrem-se os projectos de 
0 projecto que foi adiado no 1 • de setembro I certa ordem ás commissões, para e lias inter
de 1836. I porem seu parecer a respeito; pratica e3t3., 

Estou persuadido que a interpretação do j na ve·rdade, que constrvntemente se observa 
Acto Addicional é necessaria, é urgente; mas eom projectos de certa magnitude, que, quando 
desejo que seja bem feita, bem meditada, que li vão a alguma commissão, Iii. morrem. Se que
corte as duvidas. que previna os abusos, mas remos pois que este morra, mande-se á com. 
que de modo algum d& lugar a •novas duvidas missfLo; cu gosto de fallar claro; mande-se á 
q.ue .possa.m originar novos ·e maiores abusos. commissão, mas então marque-se o dia e hora 
Fundado nas razões que tenho exposto ao Se. cm que se deve apresentar o parecer; verdade 
nado, espero da sua sua rectidfLo ·que seja be- (i que isto não é da dignidade do Senado· 
nignamente deferido o requerimento que vou o s11• A. Ar"m::Qu"EilQt:E: - O nobre Sena-
mandar á mesa. dor qu-e impugna o requerimento affirma que 

Vem á mesa, e, depois de lido, é I não se disse nada de novo, mas eu creio que. 
apoiado o seguinte tudo quanto se apresentou é inteiramente 

, novo, porque as razões que agora se apresen-
REQUERBtENTO tam •não !oram produzidas na outra discussão; 

decidia-se tão sómentc que se imprimisse sem 
"-Requeiro que o proje.cto que ,está cm dis- que fosse preciso ir primeiro a commissão al

eussão seja rcmettiào ás commissões de CQ!ns- guma; agora, depois de impresso o projecto, 
tltuicão e assembléas provinciaes para lnter- apparece este requerimento, fundn:do na.s ra. 
porem o seu parecer, tendo em vista o proit:- zõcs que produzia o nobre Senador, autor· 
cto desta Cii.Sa sobre interpretação do Xcto Ad.

1 

dell.e; mas, além dessas razões, ainda ha ou-
. clonai, que !lcou adiado em o 1" de sw~mbro tras multas. A pasta da commlssão de assem
de 1836. - .'!Ja.rqucz de Ba.rbacena." bléas provinciaes estti. cheia de representações 

E' posto em discussão o requer!- das a.ssembléas sobro diversas duvidas; a:!nda 
menta, ficando sustada a discussão do na sessão passada velo da Assembléa Provin
projecto. cial de s. Paulo uma reprcsetntação que ficou 

O Sn. :MET.r.o t: MATTos: - Sr. presidente, para ser tomada em consi·deração ~uando se 
d t la· e á vista disso como 

11e o .n·obre Senador apresentasse no seu reque- tratasse ·esta ma er ' ' ' • ? H 
rimento clrcumst.ancias novas, exigindo que, : se hão de decidir oduvlda.s tüo pondderosas · · a 
á vista dellas o projecto fosse â oommlssiio I de passar o -projecto som se atten er a es~a; 
oomo ec havi~ requerido quando foi aprcsen- ! repreaenta~lSes, sem ei!I,Illlnal.o moduramen e 
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Eu ainda hoje é que 11 o projecto; não sei r o seu trabalho? Xilo devemos fazer tão máo· 
romo se não quer que elle passe por aclama.. juizo das comm!ssões do Senado; se al~;umas 
~ão! vezes tem havido demoras, devemQs prBsumir. 

O lllustre Senador diz que, se o projecto I que justos motivo~; deram lu~;ar para isso; 
!õr a alguma comJ!!issã.o, é para D'">rrer nel!a; I mas, quando o negocio se demorar muito nel
na minha opinião, o projecto deve morrer. Se- las, qualquer senador pôde requerer que a. 
nhores, sobre este negocio é preciso fa.llar com commlssão adiante o seu trabalho, e ella se 
franqueza. Na Camara dos Deputados foi de •. prestará. a isto. Voto que vá á commissão. 
cla.-ado por aqueiles mesmos membros que de- I O Sa. V.\so:;o:scELLOS: - Sr. presidente, 
fcnd·eram esta causa de que nos occupamos I este requerimento, cu o co'ilsidero (para me 
(apoiados) que ella continha absurdos (riso.- I servir dp. lin~;ua~;em forense) como materi11. 

das); ahl estão os seus discursos im~ressos; velha, e_ di~;no.' po:tanto, da rejeição do Se
aquelles mesmos que ·defenderam .o proJecto as- nado; nao ouv1 razuo al~;uma nova que o jus
sim o declararam, de modo que uma Camara tlfica3sa. Disse-se: "A materia é multo iro
enviou á outra um absurdo, quam.do está dis- portante; deve, por conseguinte, ser rem;t
posto na constituição que só se enviarão pro- tido o projecto a uma commissão o Senado re
posições que sejam vantajosas ao palz; mas metteu um projecto idB'lltico a 'uma comm!a..., 
o Senado ha de approvar o absurdo, remet- são; logo, deve tambem este projecto ir a uma 
tel-o á sancção, e o poder executivo ha de commissão, sem embargo de se haver decidido, 
~anccional-o!! .em outra sessão, que tal remessa não tinha· 

Isto, Senhores, não é marcha constltucio- luga.r, e que sim se im],}r!mlsse com ur~;cnci21. 

!llal; devemos tratar de obJectos desta natu- " se discutisse". 
reza com muita seriedade, e €'Ste negocio não Ora, que razões se produziram de novo 
é tão indifferente CQmo alguem cuida; e como para que o Senado hoJe se retracte de que ha. 
elle deve ser meditado com sisudeza, eu en- pouco deliberou? Eu não ouvi ·um só argu
tcndo que é preciso que vá. a uma comm!ssão, mento que isso justificasse. Um argumento 
e isso se podia fazer até mesmo depois da se- muito saliente, que para mim se apresenton, 
gunda discussão, ainda que por meu voto tal foi o do nobre Senador pela provlncia de Per
projecto não ha de passar; p6de pois morrer nambuco (o Sr. Almeida Albuquerque); que
na. ~ommlssão. ria que elle fosse á commissão, porque entende 

O Sn. 1'!.-\IIQUEZ DE PARAXAGu,í.: - Tenh'l I que ellc não deve ser adoptado; queria, pois, 
só a dizer que o requerimento IJlão está preju- que o projecto fosse â commissão por um prln
dicado; porque a Cam&ra rejeitou em uma ses- cipio, por uma razão ponderosa. Eu não a se
são, não se segue que não possa ser :reprodu- :;uirel, e por isso qulzera antes o debate para 
zido na sessão seguinte; em uma sessão um ver se posso convencer os meus adversar!os, 
projecto de lei cahe, e na seguinte é reprodu- ou se sou por elles coonvencldo, para então me 
zido, e assim um aemenda, etc. O rqeuerlmento resolver a votar pró ou contra o projecto. Mas 
está no mesmo caso. o nobre Senador parece desconfiar da SWI. 

Direi alguma cousa sobre o negocio. Elle causa, não tem a necessaria fé nella, e pol" 
não é tão simples como se p~:msa, eu fiz parte isso diz que vá o projécto â commlssão par~. 
das duas comm!ssões reundas, assisti á.s grau- iá morrer, Isto é, quer que se atire com elle 
des alterações que houve a respeito e obser- ao jazigo. 
vei os muitos embaraços que se acharam no Senhores, eu fallarei com multa pausa, 
exame deste assumpto. E se n6s conhecemos bem que a pausa desagrade, e até cause tedlo 
que o negocio é muito complicado, porque não a um nobre Se.nador pelas estiradas perlon
ha de Ir o projecto ;1 uma commissão ·para gas; fanarei, torno a dizei-o, CDm alguma PIJ.U

examin:tr a materla delle e interpor o seu pa· sa, afim de que seja bem percebido . e refu
recer, afim de que o Seni!Jdo possa tomar uma tado. 
decisão mais assisada, mórmente quam.do não ·Segll'ndo minha opinião, não ha materia 
se perde tempo? D1sse.JSe que morrea-á na que tenha sido objecto de tantas meditações, 
pasta da oommissão; mas as outras commls- de ~tas reflexões da parte das duas Cama .. .' 
sões não trataram j11 delle? Não apresentaram ros, e que- por tanto tempo tenha occupado a 
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os artigos da. proposi!:Eio c1:!. Camarn. dos .Denu. 
tau os, c vcr·sc-ho. flllC são uma cópia r:cl- do 
rdatorio do no!Jr~ ex.mbitilro du. juBtiÇ:1. tio 
1835. 

" A. primeira duvido. 0 relativ:J. ao § 7" 
" do art 10, cm que se autorisa as assembléas 
•; provinciacs a legislar sobre a creaç:io e sup. 
'' pressão (}e empregos prov·inciaes e mu·nicl
,, paes:" - Eis o objecto do art. 2" do pr.oJe· 
cto do. Cu.mara dos Deputados, que oro. está 
em discussão. 

Continúa a ler: 

sun. nttonçüol como esta de que se trata., Nüo 
tinha ainda o Acto Addiciono.l o. dm;ll~ão de 
Ulll auno, c Ht o~ minitilro~ d<~. Curôa poilti~rt~. 
vam ás Camt~ras a ncccssiilado de se interpre. 
t::tr o "\.cto Adiliciono.l, não va::;aillente, mas· 
apontavam a palavra, a pror1o~i0fw, o anigo 
que prccis:wo. ser interpretado; c l'elizmcnte · 
eu tc•;1bo em meu favor o apoio do nobre ex· 
ministro com quem eu estou cm divorcio per. 
feito; c; oxo.I"- que, cm quanto ellcs professo... ; 
rem as novas opiniões que ailopto.ro.m nosso 
divorcio sci:t eterno; referirei em meu' abono, 
entre outras, as palavr~s do no!Jrc senador. 
pela provincio. dn. Ballia, c peco Iicc·uça l~~ '.' Deste paragrapho têm at;'uns entendido 
V. Ex. ('dirigindo-se ao Sr. presidente) para ''que as assembléll.s provbciacs podem crear 
profcl'ir o seu uome; G um nobre ex-:1Iinistro / " :m~ori·dadcs no1•as c desconhecidas nas leis 
da ·regcncio. trina, o Sr. Alves Dranco; ell~ "gcracs, reconhecendo tambeJu que púdem sup. 
cxprimio-sc, 110 seu rel:ltorio que ~presentou I " primir outros que o.s mesmas lr.is tinham cs. 
{Ls C::1.1:w.:-:.ts crr.. 1S35, da ma.':l.Cirn. se~;uinte. ~i t:"lbelcddo; outros, DClo contrario, entendem 
(Desejo que o tachygraplio :!ponte ficlmcnto " que esta faculdade apenas se limita a au. 
as minh::ts palavras, isto é, o elogio do nobre '' gmcntar ou di;t1im.tir o ·numero Uaqucllcs cm
cx.min!stro do. ju:ltiça, de 1835, o.fim de r]uc '' pre:;os ]lrovinciacs que sê'to estabelecidos 
o. população tenho. conhecimento do grande 1 " pelas mesmas leis gero.cs. A intelli:;encil! rlo 
talento ·como tambcm do ;;rantlc natriotismo ~ • Covcrno é o. sc~unda, por ser a unico. conei· 
daqucllc cx.mi·nistrq, ouc nfto duvidou afron· "lia-rcl com a Constitu!ção c com n. mesma lei 
t~r ::t Ol)inião r.lcs rnte queriam nnc o neto nd- •• da r·: forma; no c:1 treta·nto. é dn. maior ün .. 
diciona1 subsistisse cm todas as- suas dfsposi./ " .nortancla .fi;wr uma TC;>;ra incnntestavcl a 
çües, embor:~. algumas clclliii fossem obscuras, 1 " este respeito." Esta era., exclamo. o orador, 
inintcllioivei.s, ou induzisse:m a conseqnencia:.; ~ ~t 1ntellig'2ncin. do governo, da rer;enci~ trina! 
erradas.) O •nobre c:.:·ministro pois, exprimia. · r. este projecto não foi scni'to um plagio rl:L 

' se assim: 
" Senhores, sempre foi de minha opiniã:'l 1nou estas ic!t:ns do ~obro min!:;tro tl~ j!lsti~a.. 

" que o impcrio precisava. nmpliar cm sua I Passo n. ler o seguinte trecho. que é extrema
" constituição o clcmerito federativo, que nclla mente notavel, tanto pelas idéas que contém, 
"h:wiam admittido seus illustres redactores; como pela manc!ra em f!UC são exprimidas: 
"mas nunca foi de minha intenção que 0 go. iulgo que o homem mais profundo na doutrina 
" vcrno geral ficasse destituído ua i:nflucncia do rcg~esso não se podia exprimir com mo.ls 
" e força necess:tri::ts para manter a un!ê'to... eloquencia, ao menos •no meu conceito; 

b Su. Ar.vEs BI:A:I'co: - Apoiado. A segunda duvidn. é rclo.tim ao mesmo 
O Sn. VAscoxcv.Lr.os: -A outr~ parte não art. 10 ~ 11, f!UC dfl. ás asse:nbléo.s provincio.es 

apoiará; c ho. amargai-a algum tanto. (Hilil. o dir<!ito de lc::;islal' sobre os casos e íor:un 
ridaclc)... porque poderão os p:esidentes nomear, suspen. 

" Eu reputo csso. união tão lndispensavel d~r ·e ainda mesmo dcmittir os emprc;;ados 
"para o. felicidade do po.iz, que creio que sem provinciaes. Deste paragrapho, combinado 
" ella ser[! impossível que se mantenha em co;:u o 7•, uiversos presidente entE·ndera:n cs· 
" muitas provineias a orgl!'nisação que lhes tar autorisados o. nomea1·, suspender c o.inua 
"desteis, c as mesmas formas do governo rc· m~:smo denlittlr os juizes de {lireito. O Go
" presentali\'o que a constitulçiio gero.! lhes verno, nfw obstuntc .as palavras da novo. lei, 
" garante.; e ó por isso que venho propor-vos nfto podi:l. annui.r i-nteiramente a uma intelli
" as duYidas que aquello. lei tem JeYantauo n. geneia que deitava por terra .alguns artigos 
"rEspeito dos empregos do poder judiciaria. •· da ConsHtuiGão .geral. que nem o.o menos ha-

Ora, combine~ 0 que eu passo a ler con1 
1

\'iam sido propostos paro. rcrormo.; e, por isso, 

A. -13 
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resolveu approva~· provisoriamente taes no. 
meações, emquanto a Asscmbléa Geral não de. 
liberasse o co•ntrario. Solicito, pois, com toda 
a urgencia a attenção da Camara a este res· 
peito, muito principalmente t}uando de algu. 
mas provincias )'epresent;tm os presidentes 
faltas d(, bachareis ·a quem nomeiem; e, dr, 
outras, q1:e ha grande necessidade de remover 
alguns para róra. 

"A terceira é relativa ao art. 7', O>nde siLO 
autorisadas as assembléas provinciaes a de
mittir os magistrados contra quem houver 
queixa de rz·sponsabilidade. Deste paragraplw 
têm alguns entendido t}Ue não só os juizes ue 
direito de primeira instanch, como até a~ 

segunda, podem ser demittidos pelas assem· 
bléas provinciaes estou persuadido que naa 
deixaria de ser util entre nós a applicação au 
principio da. constituição inglcza e americana., 
de serem ju!gadon os juizes pelos representan
tes do povo das provincias c do impcrio; ma:;. 
reflectindo que nem a constituiçiio, nem o~ 

legisl:!dores que propozcram a smt rcfornm, 
reconheceram essa utilidade, duvido que tal 
tc·nha sido a intenção da Asscmbléa Gera•, 
muho principalmente quando é evidente qu·.' 
a suje!~ão dos juizes de segunda instanc1a. 
não á Assen1blé1 Gera!, mas ús provinciaes, 
t~l!de a dest!'llir to(l,a a inilucncia do Governo 
geral dentro das provindas. ·e abre fr:!nco Cu· 

minho á supremacia de f:tcçõcs e partidos, cu: 
aamno da maioria pacifica c industriosa, 
por conseguinte, !L desordens e dissolução do 
imperio . 

.. Senhores, cu creio que a ordem c fel l · 
cidade do imperio devia resultar da satis!a
çilo dos i•nteresses puramente Jocaes e dos l!l· 

tcresses gcraes; cumpria, pois, estabelecer 
guardas de uns e outros, para que, contraba
lançad03, nt::nhum dominasse absolutamente e 
viesse a ser nocivo ao outro. Vós tendes sa· 
tisfcito as provincias neste po•nto, dando-IIH:b 
as asscmb!Gas legislativas; mas onde estü.l 
os guardas dos interesses gcraes da uniito! 
Seriio c!les essas autoridades chamadas d.rJ 

g~:ral, e que se entregam á discripcilo das as
sembléas 0 dos presidentes? Eu nü.o o possv 
crr:r· c cQmo tanJbem estou convencido a•) 
que. 'a Ass2mb!éa Geral não desconhece a •ne. 
ccsidadc da t.:niiLo Brazileira, espero que, f!· 
;,:a!Hio a intelligcnci:t desse artigo, o declar~ 

limitnd·J pelos da ccnstitui~ão, que nn.o ro:-arn 
julg:üios reforma veis." 

Ei::; pai~, diz o orador, a U.outrinn. ao pro .. 
jecto de interpretação apoiada, na opinião u~ 
nobre ·Sen:.tdor c;,.m.iulstro d•t jstiçu. da rc
gcncia trina; mas não foi .só este ministro 
que fali ou esta linguagem; os ministros ao 
regente do acto addicion:tl cxprilUi!·a.m-se aa 
mesma fôrma; disso o Sr. Limpo dQ Abreu, 
no seu relaLorio ele :1G, como ruinistro Ua Ju.; .. 
ti~n.: 

,;0 meu antecessor (o Sr. Alves Br::tncoJ 
.iú teve a l!O'nra de pontlerar.vos algumas du
l'idas que tinham occorrido a erspeito do Acto 
Addicional, c eu vos pc~o a sua decisão." 

Eu tenho uqui promptas c mumeradas .ts 
instruc~ües t}Ue esse ministro da ju~tir,a ao 
regente do Acto Addicional expedia em ~ de 
dezembro d~ ~G. nas quaes estão declarados 
os artigos obscuros do Acto Addiciona!. Eis 
aqui a opiniilo do Sr. Limpo a respeito da ma· 
teria de um dos artigos da propost:c: .. Os 
juizes de direito, sendo p:;rpctuos, não podem 
jJerder os lugares para que forem •aomcado3, 
scnü.o cm virtude de scntcnr,a na forma do ar. 
tigo 1G5 da constituição. Esta sentem;a, po. 
rGm, pódQ ser preferida, ou ·em juizo contcn. 
cioso, ou nos termos do art. 11 ~ 7" do ac;o 
:~dd,icional; pela reS'pcctim Assemb!éa Pro· 
vinci!ll, n. quem compete estn.b(!lcee:r o processo, 
que ·ncst8 u!tin1o caso tlevl!r~'t se6uir .. se, para 
verificar-se a suspensiio ou demissfLO ". 

Ora. todas as outras dlsposicões desta~ 

instruc~õcs vêm quasi copiadas pelas mesmas 
pa!aHas na proposta d't Camara dos Depu. 
tados. Quem não tiver lido esses rclator!os 
Llos ministros talvez repute nova a mataria 
tJUe se discute, e talvez julgue por isso con· 
Yenicnte que seja. remcttida a uma comn1issfLO 
mataria. tilo clara c inr.ontestavel. Os suecos
soros destes ministros tiveram a mesma Hn
guagem; nfLD tom h:wido um só ministro que 
.não tenha pedido a explicação dos mesmos ar. 
tigos de que se occupou a Camara dos De;lll· 
ta dos 

Um nob~r Senador disse que a. ·Camara 
u<>s De!Jutados tinha julgltdo absurdo este 
J;rojccto; c:stCt equivocado; n:io era crivei que. 
Rendo assim. o ·rcmettesse ao Senado. 

Senhores, t~ado ainda de ponderar ao Se .. 
nado o estado cm que se acha a nossa legis-
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!ação, o perigo qu~ corre CJ p:uz em demorar 
:" d.::clsão, ou uo menos a. discussão deste pro. 
jecto; decida-se como se entender, mns com. 
hata-sc; Yejamos porque lado estft a -razrw. 
Para qur se ha ele ((Ucrer s:·pultar o projecto, 
~.ntcs dr. sofirer umn. diE:cnssiio? Lerei aqm 
uns apontamentos sobre a !egislnçiio que tem 
sido feita p2!as assembléas provinciaes, c yer. 
se-ha como estamos construl>iHio uma torre de: 
Babel (lô): 

AD1IIXISTJ:.I('.\Q J>E ,Jt;STl~'A 

Crcação rle pn:jcilos. - .Ju;'zes de llircilo. 
- Farei primeiramente mcn~ão da lei de Pe:·. 
nambuco, dr. H de abril de 1836, (B); esta 
!r;i deu aos prefeitos que creou as attrihuições 
dos chefes de policia, subtrahindo-as á auto· 
ridade dos juizes de direito; a de manda.r fa· 
ze-r os corpos de delicto; a de fazer executar 
as scntonças criminaes; a ele mandar pren. 
der ns pessoas que deverem ser }Jresas na 
fórma das leis, ·e de dissolver ajuntamcnt•JS 
jlerigosos. Esla mesma le-i deu attribuições 
novas nos Juizes rle direito, c mandou que fos·· 
sem subst.ituldos nos seus impedimentos pelos 
seus companheiros; na falta destes, por pes
soas nomeadas pelo prcsidE'!Jtc da provincia, e 
na falta de todos estes. pJr um advogado no
meado pelo prefaito. Além disto, creou esta 
lei notarias com a attribuiçfto de faze-rem cor. 
pos de dclicto directos, Yis:.orias, testamentos, 
reconhecimentos, inventarias, inquirições c 
quaesquer outras escripturas. ou at:tos cri· 
mes on civis. 

,JJli::es r/.c direito inlo:ri;1-os c substi!lttos. 
- Estas ·novas autoridades acham-se crca
dn:s pelas leis: do Cear[t, de 14 de junho dr. 
:í835 (n. 22), e de S. Paulo, de 11 de abril 
de 1837 (n. 185). Uma lei provincial de Minas 
creou os mesmos juizes de- direito substitu

tos. 
Recursos, ltypotlwcas. reforma rla ordem c 

termos rlo pro~rsso 110 ('ioil e no crime, rlc·ro· 
aaGrio ria orrlemn·rio c l?"il rava(Ja1l:tcs sobr.c 
r•Qntrnctos. - A Asscmbléa de Pernamlmco !c· 
;;-islou sobre recursos. na lei de 4 de ju•nho d·: 
183G (F. S.), e sobre h,-pothccas, na lei d~ 

15 rle junho do mesmo anuo. (G. D.) 
A lei de Sergipe, de 25 de fevereiro d~ 

1837 (D. E.) suspendeu as pronuncias, et~. 

A ].:i do Cear(t, de 23 de setembro de 183G 

(G. S.), creon agentes de policia nomeados 
pelo pr·esidentc, deu-lhes as attri,buições de. 
prender crimi·nosos de morte c de dissolver 
~-2ouitos, e impõe venas. 

A lei da Parallyba, de 9 de mnrto de 183~ 
( ,\. D.), dá aos juizes de direito do civil a 
i':teuldar.le de sentenciar os processos, cm qual. 
quer parte onde se ac!1em, convindo ambas as 
partes; c a de inspeccionar os juizes de paz e 
munlcipaes, •no civil. 

A lei de Sergipe, de 11 de fe1·creiro de 
1836 (G. J.), legislou sobre provimento ele 
advogados c suas habiliraçcics, c determinou 
que não fossem admittidos cm juizo civil quacs· 
quer embargos ou outros rrrtigos. a1Jcgaçõ2s 
ou quotas, em autos, sem assi~natura de ad

vogado, nos luga.rcs o-:J.de os houver. 
A !ci da provincia de Santa Catharina, "lc 

3 de junho de l.83G (G. Q.)), determinou quo 
a vl"nda dos escravos só seria valida, sendo o 
escripto feito por tabelliiio ou escrivão dr. 
paz; e a de ·I de junho do mesmo anno (G. K.), 

da meõma Asscmbléa, legislou sobre suspci
GÕCs àc juizes de dirdto. mnnic:ipaes, de paz c 
do Ol"Jlhiios. 

".T11rarlos. - A qualif!caçfl.o dos jurados, 
detcrmbwda no art. 23 do codig·o do processo, 
foi alterada por u:na lei de Sergipe, de ~ 
de n1~1'CO de 1S3i, .n. qn:tl nrw foi s::tnccionada.. 
A sua disposição era a seguinte: as listas d~
\'iam ser organisadas pelo juiz de direito, com 
o prefeito c parocho; o cidadão só podia ser 
jurado, tendo, pelo menos, ~00$000 de renda, 
proveniente de emprego publico, b~11s de raiz. 
agricultura, crjacão de gado, negocio, etc.; 
os c!Higos de Grdcns sacras. bem como os 
membro> da Asscmbléa Provincial, eram iscn· 
tos de serem jurados; os conselhos de jurados 
eram sómcntc reunidos nas cabeças de co .. 
marca, •C de seis em seis mczes A Assembléa 
Provincial de Pcrmambuco determinou o mes
mo em sua lei de 14 de abril de 183G (B), só 
c01;1 a dificrença de serem as listas organisa. 
clns pelo prefeito sómente, c de exigir 30.0$00:) 
ele renda, cm lugar de -100$000 p~ra ser ju· 

rado. 
A lei do Piauh)' (V), determinou que ;(l 

houvesse l'etmiões ele jurados nas cabeças d·J 
comarca; c outra lei da mesma Assembléa (T) 
Isentou de serem jurados os c!erigos de or
dens sJcras e os deputados provinciacs. 
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.A iei da provinciu de Sergipe, de 9 de rc .. 
vcrciro de 1836 (C. H.), is8atou de assistire~J 
as sessões do jurr os empregados da secreta. 
ria da Asscmbléa ProvinciaL 

A lei da província da BnJlin., de 17 de ju
nho de 18::5 (n. 430), d·;termin:L que os cccle
si:L~ticos não possam c:::crccr os cargos d~ 

jurados, de juizes de paz, promotores cm cau
eas crimes, ou qualquer outra cargo C)ue e:w.
volva ju;·isdic~ii.a criminal, nem mesmo act
voga!los cm causas crim<·s, c que não sejam 
alistados nu guarda naciconal ou policial. 

Juizes municipacs c rJ.c orphtíos. - A lei 
da província de Pern::.mbueo, de 14 de abril 
de 183G (B.), supprimio os juizes de orphii.os, 
r passou as suas :tttribui~õcs aos juizes de 
direito <lo civil. Supprimia tumbcm os juizes 
municipaes. A lei do Ceará, de ·1 de· iun!Jo de 
1835 (n. 2), abolio os )uizcs de orphii.os, c 
deu as attrlbuir,ões aos iuizcs municipac-s, no
mcarlos Pelos presidentes. A da Par:!hyba, de 
!l de março de 183G (A. D.), supprimio os 
juizes de orphilas, e substituio-os pelos muni. 
cip::te-s. 

Juntas ric paz. - Foram as juntas de paz 
c:x.tinct:J.s, e ns su:ts attribuiç;ões dadas :tos 
juizes de direito, pela lei do Ceará, de ·1 de 
junho de 1835 (n. 22) -: 

A lei de Pernambuco, de H de abril de 
!S3G (B.), supprímio a maior parte das at
trlbuiç5cs destas juntas e toda a jurisdicçüo 
dos juizes de paz, excepto no que diz respeito 
a conci!i:J.~õcs, clei~õcs e causas ch·ls, até a 
quantia de 50$000. A lei de Sergipe, de 23 
de fc1·creiro de 1837 (D. F.), org:J.nisou as 
de trcs juizes de paz sómc•ntc, presididas pelos 
juizes de direito. 

Pr01110tores. - Pela lei citada de Sergipe, 
de 9 de mar~o de 18~7, não sanccionada, deter
minou-se que os promotores fossem nomeados 
pelo governo, sobre propostas dos juizes de 
direito, c as seus substitutos pelos juizes de 
direito, sobre propostns dos juizes municipacs; 
excluio 4cssc emprega os clerigos in r.acris c 
ampliou as suas attribuiçõc-s, man<l:l.ndo que 
offici~ssem sabre testamentarias, bens de de
funtos c :J.uscntcs, capellas c residuos, c que 
fossem curadores gcracs rlos orphilos, mente
captos, captivos, c todos os outros que não 
têm a admi·uistraçiio dos seus bens; disposi
~õcs estas lambem consagradas na citada lei 
(D.) da provlncia uc ·Pernambuco; a lei tam. 
hcm cit~da do Cear:í (n. 22) manda que se
iam eleitos pelo presidente da província; a 
lei da Bahia, de 1 de m:da ue 183:J (;:~. ·!11), 
ta:nbern alterou e rc;u1cu. :!.Z. :tttribui~.:;ü~s 
destes 0mpreg;ados. 

Gamaras municipacs. - A Ass2mb!éo. Pro. 
vlncial do Cearíi legislou (lei de 3 de sctcm. 
llro de 183G (G. D.) sobre a sua e\ci~ciO pelos 
eleitores elo município. A lei do Piauhy, de 
5 de junho de 1S35 ( n. :i:!4), dctcrr.1inou que 
fossem eleitos de dons cm dons annos a de 
S. P:tulo de1837 (.T. I.), declarou ~uc os 
impedimentos designados na lei geral de 1 de 
outubro de 1S2S comprehendcm t:J.mbcm o so. 
;;ro c genro. 

Guarãas nacionacs. - A lei de Pernam
buco, de 14 de abril ilc 1836 (B), aboli o os 
conselhos rle qualificar,ãa e jurys de revist:L, ~ 

determinou qn~ os guardas nacionacs fossc:!l 
qualificados pelo comm::.ndante do batalhão, 
com recurso para o prefeito, os officincs no
meadas pelo Governo. A lei do Ccar[t, de 2S 
de maio de 1835 (•n. H), isentou do serviço da. 
guarda nacional os empregados da casa d:J. 
correcção. Leis do Cear-.í.. Pía.nhy, S. Paulo, 
Rio de Janeiro, determinaram que os officiaes 
sciam nomeados pelo presidente; cm Pi:Luny, 
são vitalicios. 

Juizes 11·~ pa;:: c i.nspectorcs. - Além da 
reducçii.o da jurisdie~ão dos ju!zes de paz já 
notada, a lei citada, de Pernambuco, suppri
mio tambem os inspectores de quarteirões. A 
lei citada do Ce:J.ríi, de ·1 de junho, mandou 
que fossem eleitos pelos eleitores do municl
pio, cm listas triplices, para o presidente es
colher quatro que sirvam durante a legisla
tura. A lei da mesma província, de 5 de se
tembro de 1S3G (G. G.), mandou que os hou
nsse sómcnte JJUS poroaçães cm que o Go
verno julgar que sfi.o de publica utilidade. A 
lei do Plauhy (A. E.) autorisou.os para de
lEgar algunl:LS, e mesmo todas as suas :l.ttri
buições :~as inspectores de quarteirões. 

Dü•ersos obJ•:ctos. - A lei da Prodnc!a 
d:LS Al:l.goas. de 11 de niarço de 1837 (I. !\f.), 

que não foi sa.nccionaua, dispunha :1. maneir:~. 

d:l apumç:ão UG..5 clr:içé~ d~ deputndo~ !!. As· 
s~mbl~a Geral e â de Pro,·incia. A do Piauhy, 
de 5 de junho de 1835. crcou um bispado. A 
d<> Piauhy, de 6 de agosto de 1S3G ( G. J, isen
tou do rccnJ!amento de primeir:t linh:~o .os que 
ser\'em no Corpo Policbl da Prorlncia.. A da 
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Parahyb:1 do :Norte, de 1~ de maio <ie 18~~ 

(n. 117). isentou do recrutamcrüo do exerci
to e arm:tda os brazileiros q.ue tiverem con
tractado, por cscripto, occup::!r-sc· cm algum 
estabelc·cimc;nto agricob. & todo5 os criados de 
servir.' A da ProvincL. de Sant:1 Catharina. de 
15 de junho do 1836 (G. U.), legislou sob r~ 
co!ouis::.ção o dlspoz ilo terrenos devolutos. Fl
mt!mente, a lei do :i\Iaranhéio, cl0. ~9 do julho ele 
18~' (:1rt. 8."), dJterminou o cmp:estimo c!a 
CaiJ:n. Geral. 

Orn, senho1·es r,ros('gtie o or~dor, de tun.
tl!.9 leis contrn.rias c~ Constituif;lo, t("!Dc:; sú-
2ncntc rcrogad.o seis, s~guncl.o n. minhn. lcm
br:-!.nça. A Ccsordcm em qnc cst[L a aUnü::::I.is
tr:-.cr~a, p:·incipn.lnu:ntc a Gr.. jnstiçn., por cau
sa ccst::s Je!s, 6 conh~cicb de todos, tem se 
reconl!cc·ido n. nr.cessi.dadc de c~~r:licn.r tn.cs n.r
trgo:::; c que remc.·Uio se:dú n. r.st.n rnn.l? Ir ú 
c.-orr~n1:.ssão? .:.\ cmnrr.!sz5.o não darft o seu P:l
rcccr s~nG.a daqui n. 2 ou 3 me:e-5: eu pecliri:l. 
todos os dias nf·stn. Crtsl que ::a. Comrciss:to o..p.rc
scntas;oc o seu parece:-; mas. cstot! certo de 
que :::"lo o poclcr{L f:tzer sE:n:lo· passn.U.o este tcm
J)O. Da c~ ui :t p~nco, chcg:tm d~ outra. Camarn. 
as 1eis sobre as forcc..s de mra~ e tcrrn., e n. 
lei do or~r,mcnto, qnc nos abson·erfw todo o 
trnlPo. c ficn.remos sem providenciar a tantas 
neces.sidn.des do pn.iz. 

Se a interpretação do Acto Addicional con. 
tiYesse materia que nfto fosse podida pelo Go
vr:rno, desde que se publicou o Acto Adüicio
n:ll, :1.ind:1 poderia merecer alguma attcnção o 
rcquerir.t~nto; mas, o projecto versa sob~c 

r.tateria cl~ que todos têm conhecimento, e a 
Camara .Uos Deput:J.dos, nii.o reconhecendo a 
delicadazc da m:t.teria, Iimitou.se :1 confor
mar-se com o pedido dos ministros; com o que 
o Govcr.no tem representado desile que se rm
b!icou ·o Acto Addicionnl. Xote-se bem; tres 
rer;encias tüm insistido cm querer :1 interpre
tação de>s mesmos artigos a. rcgenc!a trina, c 
o primeiro e segundo regentes do Acto Adcli

cie>mtl. 
Yoto conlTa o requerimento, que pede qu~ 

sej:1 o projecto de novo rcme:ttiilo á commis
são de ·Constituiçii.o, porque creio que nfto h::.· 
vcrft ·um só membro dn Gamara que pos~n. mu
dar de opinião com as razões que iii foram tão 
conscieciosamentc rer;eltacla.s. Voto lamb<!m 
contra, por nil.o achar cliff:iculd:~de em materi::t 

que toclos, ma.!:; ou lllC.'ll0:3, tOm c~:~n:dn~tdo, fl ~s .. 
ele I}UC se publicou o Acto Addicion.al, e desde 
que o ·Governo reclama a. int~rprctação dos 
me;smos n.rtigos. 

0 Sr:. AT.)fF.l!U DF. AI.IIC:QJ::J·:r:Ql:E: - Eu es
perava. que o nobre Scntldor conviesse cm que 
o projecto fosse f1. co:-:.Hnlssü.o, porque me pn.
recr.o Qnc ludo (]Uanto cllc cllssc tendi:! a mo3• 

trar (]UC bso era ncccss~rio; para. esta fim 
apresentou os relntorios elos nobres ministros 
que têm pedido cxpl!crrçi:ks n respeita. ora, 
Sr. Presidente, como 6 quo se púdcm 0,:n::ni. 
nnr nesta discns.sfto ns r~tzões que esses miai~ .. 
trcs cxn.ra.r:un nos seus r(·Ja.torios? O nobr·: 
S~:nador apresenta nincia mais o calendario ele 
leis de diffcre::ttes Províncias, leis dcfciluosas, 
ehci::ts de toào o gen~.ro de incohercneias: o 
cr,mo o nobre Senador não quer que n commis
~do examino rf;síJs leis? como nfl.o quer o no· 
bre SenMor que se dccl:trc o vicio de!Ias? Não 
é con tradictorio comsigo mesmo, oppondo-sc a 
um exame tão neccssario? 

Disse o nobre Senador que cu av:mç:,rn 
que o projecto não devia passar. En dcscjnri::. 
~ue as minhas palanas fossem entendidas no 
seu vcrdaddro sr;.nticlo. Eu declare: co:n fran
quezn. que ia votar contm este projecto; nfw 6 
a primeira. vez que faço semelhante tleclara· 
çil.o: muitos projectos se tem :::presentado, e 
no ]lrincipio tenho-me pronunciado contra el
Ies; não desconfio da minha causa, o a prova 
é que declarei previamente a opinifto que f~r.a 

deste trabalho dn outra Camara. O projecto 
deve voltar [L commissii.o; o nobrl' Scn~clor pó
de esclarecei-a com os relntorios, e com esse 
calendario de leis imperfeitas, cujo exame pó
de servir para qac apresente um parecer cii
gno da gra>·idade deste assumpto. Disse-se que 
esperavam os ·o orçamento. Senhnres, nii.o te
nhamos muitr. pressa; o nobre Senn.dor per
suada-se que este projecto, bem como outros 
clous apresentatlos iCe por e1le, vão causa.r a 
maior desordem na le:;isla~ilo; o que, no meu 
sentir, 6 um verdadeiro re~·esso. 

"\tlmira cor.t o nobre Sen:l.ilor· sanctifica o 
nrt. 5. 11 , nu~ é inteir!!rr.e-nte n.b::.nrdo: nüo sel 
como 1ut quem se p:r::;u::td:l qn~ ~e dco ils n.s
sembléas provincincs o direito clP. cllnvel'torem. 
s-~ em tribuna~:s. de justi~a. Devia o nobre St>
nr.dor reflectir qu~ as asscmbléas p.roYinciaes, 
em certos cn.s()s pre>cell~ como o Senado, 



10-í Scssfio de G de .Julho 

quando despede um official que julg;a inhabil: 
isto é mui diverso; c o qnc se pretende é 
um progresso que eu não admitto; pela mes
ma rnzão porque rcge.ito o rcgrcssÓ prejudicial 
e escandaloso. Sr. Presidl'nte, o ~ue vejo nes
te projecto 6 um acto legislativo, cm que se 
t1rclm·:t que o adjectivo ha de concordar com 
o substantivo; o que, na verdade, é cousa mni-

perigo em que nos achamos, mio hão de demo
rar o nc;;oclo. 

Sr. Presidente. De 1]\,e serve esta lnter
prel:ar;iio do Acto Addiclonal, se continuar :t 

pratic:t que tem anparccldo até agora c se não 
se- der:Jgrtrcm ·ns leis que fcreln n. Constitul
çfto? O nob!"c Se~n.dar, que foi mini~~tro, ~uan

l.os presidentes demitt.io que sanccion:ua;n es-
to maravilhosa: veja-se pois se rstc é o modo sns leis rontntrias (t Constituir:ão? Esses pre
dc interpretar o Acto Addicionnl. si dentes foram concsrvados .. D'·sgr.:çaclamen-

Tenho, pois, mostrado ao nobre Scnador te, na. cn:r.n.ra dos Deputados, alguns elos srns 
que nilo desconfio da justiça da minha cn.usa, :1obrcs r.wr.1bros acharam no prnjccto absur
e que, pele contrario, tenho nclla talvez dcm:l- : dos, c entretanLo vêm estes absurdos a.o Scr.rt
siada confiann., .e por isso quero que v{t i'!. I do, c diz .. sc f1UC não vCt a n1nterin. :í. commis
·commissão, porque o Senado nrw pócle estar 1 srw. Ora, Sr. Presidente, aerrditar-~c-ha este 
h~,bilitnclo paro. eemclhante discussi'w, T.l;r!- i ar::. 8."? Acreditar-se-lia que estüo vigentes to
to menos depois da leitura elos rclatorios que das estas leis contrarias á ConsUtnlção c ao 
fez ·O nobre Senador. 

Concluirei dizendo ao nobre Sr,nndor qn~ 
~ cn.usr!. geral da m(t ndmin:stra;:rw d~ jus~ 

:iQ=t era a mrt app1ic~çfto dos arUgas 1.0 c 2.0 

d:t Constituiçi:o, c por~ue as instrucço}cs ex
pedidas pn.n a boa cxccur,fw das Jris dero
e:r.·:-t:n muitas vezes as n1csm~s 1ei::;, caus:nn 
:c. r: a n desordc~m dn. aclmini.straçf:.o de jt13Ur.s. 
desordem que não se deve attribuir por mo
do algum {t Constltu!r,fto nem :1.0 Acto Ad;Ji
ciona.L porém sim oaos seus cxecutcTes c i1 

d:~d·as causas. 
O Sn. CosT.\ FEnnEIP.A: - Principial'ei pc

lns p~Janas com que acabou o ::Iobre Sena
dor: a causa dos nossos males nflo cst(t nn.s 
leis, porém sim nos sais c):ecutores. Sr. Prc
iriente. N'outro tempo, o nobre S~nnclor hoje 
tão imbuído na subl!r<Ic theori:t do regresso. 
profess:tva a doutrina do progresso; cntüo cu 
dizia.: "Façamos a rcformn, porG:n com a. 
r:1aior circumspecr:iio, e n:'\o pr(cipii::>.cl:tm0n
tc". E agora, ·O que se ctner f~tz0.r? U1na 1n· 
terprctn.ç5.o precipitada; de que Rrl'\'C o nos-
so rc~ulan1cnto? J.Iateri::ts insig·nific:lntcs YflO 
fis commlssõcs e este objecto trlO grnxc nüo s~ 

quer que Yft (L commissão! ! 

Disse-se que tem havido l~is contradi-
etorias cm ·todas as Províncias: é mnis uma 
rnzfto de mnito p~:so para que se rem ctta o 
p~ojccto r. commiss:1o. Não creio qnc o pro-

Acto Addic:ional? Pois estiio em vigor. 
O Sn. V~\sco~cF.r.r.o~: - J~.stú cng-an::'do. 
O Su. CosTA FEnmm:A: - As l"is provin

ciacs, que constam desse cat:tln;:;o qne o nobre 
Senador ncabou de ler, nüo se cntr.ndr,m rAvo
::O::ldas, den·m ficar permaneccnclo: c isto não 
é u:n dos maiores abusurdos? E ainda !ltLO su 
~ucr que se medite sobre estes objectos!! Se
nhores. O que s~ pede süodir..s; estou persua
dido auc os nobres membros da commissão 
d:trüo .importancia a este objecto, r.:nprcp;n.ndu 
todos os seus desvelos, .e brevemente aprssen

tari'to seu parecer. 
Torno n. dizci .. o; se contin1~~~r a marcha 

elos minhtros, de nfto clcmittircn~ os presiclcn-
1 's que snnccionam semclh:mtcs leis contrarias 
(t Const.ltniç•rro: SQ o parecer sobre tacs leis 
ficar dormindo debaixo elos bn.ncos das com
missões: se, finalmente, o Poder Legislativo 
nfto proridcnci:tr a r:ste respeito. os abusos 
hfio de continuar, c inutil serít esta intcrpre .. 

ta(;ii.o . 
. Co~clnirei rotando para que o pr~>.iccto vá 

r~ con11nissrto. 
O St:. Hor.r .. IXII.\ C.l\'.1 T.CAXTT: - Attento O 

c·st:ndo que se devia ter feito sobre este pro
.;êcto e o juizo que se deve fazer tlellc na c~
~1nra Yit.n.licia, en pre~mrr.ia nuc n. discus.sao 
scrin. desncccssr•fia, c que dcv·cria ser reg.el~:'!
''"· 'n l;?l''nc. mas n!nda qnanuo o meu JUlZD 
"' · · ·· ' ' 't lc todos os Senhores 

jccto vá morrer ne!la, como se pa:-f.Ce r0ccar; fosõc crrnd0 a rcspei o c · · 
. t b ·c cota materin. r suas mas cu persuado-me que os nobres membros qur t":n de vo ar so I ._., ' . · 

da com missão t&m tanto patriotismo como I r;piniües nito justificassem o concmto que fn.-
. d · t p•oJ'ec'·o ;r :1. uma com-o nobre Senn.dor, e, conhecendo mu1l.1 bem o ('O dcllr.s, · cverm es c • · '· • ' 
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missii.o, para se supprirem as lacunas CJUe; Sl! 
observam ncllc. 

Eu estava resolvido a votar contra o re
querimento; mas, pelo que acabo de ouvir, re
conheço que estava cnganndo, ~. nestas cu·
cumst::lllcias, voto para que o projecto vií a com
mis.siio, c nüo vejo inconveniente na dcmor:.t 
que disto possa .resultar, attenta a importan
cia da materia. E muito menos podia. recri
minar a commissii.o por alguma demora, '' 
rista de umu. considcrar,fto que fez o nobre ~e
nadar, acerca de representações que lm de d!
vcrs:!.S províncias. que tc1n sido remettidr:.s tt 

diversas commissõcs pJm se tomarem em con
sideraçfto, quando se tratar desta materia; " 
supponbo que isto não se teve cm visl!t n:t 
outra discussiio. Posto que seja leigo ncsteo 
ne;;ocios do foro, presumo que a matcrla t•!'r:. 
de algum momento; mas, emfhn, pec;o perdftG 
de ter prof:1ndo o snnctuario clessa jer:.trclliot. 

Tornando, pois, ::to ::tssumpto. nii.o sei r,or
qcu o nobre Senador não quer qu~ o projecto 
s~jn. exn.minn.d·o pela. cotn!l1i.ssü.o; p~reca que 
ou cria que até fosse votado por accl::tmação!! 
• DissL~sc que nenhuma lei tem sià~ mai:: 
discutida no paiz: na verdade, se o Sen::tdo t:\;· 

consid0rado como mero i!1stru:ncnto elo$ pr.;·
tldos popl'larcs, representados na Camara Tem
pararia, seguramEnte o pr.incipio do nobre Se
nador estú. ele accôrdo com o que praticou o (·)(
ministro o anno passado, acerc:t ela lei cto or 
camento:-Dispense-sc .::t discussiio, visto C!UC . . 
:;a C amara Temperaria se discuti o. Cor.cres-
so que nü.o posso co!lccber serncllla.nte. [J.rr.;u
mento; reconheço o Scn::tdo com oa mawr gc
rlntia das instituições, como meüianch·o en-

·pclt"clo·· '10° trc a Corô::t o o povo, como rco w ' •• " 

principias. Sr. Presidente, eu cntcnclt• CFF: 

principias sii.o verdades reconhecidas: quando 
dias appareecm, as opiniões desapparecem; 
quando se cstalic!cccm tacs c t::te:s principio., 
c~mo leis fundamcntaes, não te:lllO opinião; po
derei na upplicação do principio sobre ta: ou 
tal clisposi~iio, modificar e ampliar a m.m.l\'1 
oninEio; mas ~ucrer sacrificar os prh!C!!JiOS 

- d é n. ron.io :· as minhas opiniões, cntcn o que · ' 
sub\•ersão .da orclem social; e como no presen 
te c:lso ll::t uma questão que tem .relação com 
as leis fund::tm~ntacs do Impcrlo, ju1 g~ ~u.e 
não deve ser avaliada por opiniões, mas sl;'~~
ta :1o> princípios consagr::tdos nas mesmas .eJs. 

O S·enaclo não deve ceder a nenh unw. cor. 
uo~·w::i.o do Estado, n. qualquc;.· inteligcnci:t. ou 
a •lllalr]lwr discussfto que tenha prccerlid.J. an
t~.s de ser prcri:::.mentc exami:u~dn. n!rwtcria t:l~l 

important~. 

Eu peço pe:rdão ú Casa para ro.r;~~r ao no
brQ .Senador que se lembre da nossa historia 
por!arncntar, elle que é tflO versado cm t()clos 
os relatarias dos ministros. Sr. Prcsidmte, cn 
me achava na Cmnara .do.s Deputados, QGrin.d.J 
su discutia a reforma dn Constituição; cu pro
têssava o mesmo principio que hoje professo: 
respeitei n. lcd fundamental como hoje, lll:!.'.i 0i.! 

preveni e denunciei ·os males que trari::t com
~igo uma reforma; cu previ todas estas pertur
bagües nas províncias, (apoiados), todas ~stn.:; 

desharmonias entro o c3tabelcirlo c o que s:) 
harin. l1t: estabelecer: c quem i'oi o or~ulor, o 
corypheo desta r r. forma? Quem lnn~a nt em rosw 
to aos r!o lado ::t que cu p~rtencia principias 
de retrogr::üaçiio e de pouco exa!tudos? O no
bre Senador (dirigndo-se ::10 Sr. Vasconcellos). 

O SI:. V.\scoxc~;r.r.os: -Era o Sr. }!nnucl 
Alves Branco. 

O Sn. Hor..r .. \XDA C.\1'.\f.G.\);'J'l: - Eu fal!o 
nu historia elo nosso tempo e pc:·tlntc testemu
nhas; foi o nobre Senador qu} se apresentou 
como atllleta e corypheo destas reformas: pc·r
U1itta-'111c pois ·o nobre Senador que eu Qxigia 
algunl rcspaito ú minha opinifw; eu, pelo ntc
no3, ainda não m udci tlc opinião, e o lado :t 
que mo acho i[gnclo presentemente partilha cs 
mesmos principias: portanto: nõw elevo o n~
bre .S~nador achar cm nós incoherenciu a!:;u
ma. Esse !::td entcndco C}UC, no momento de 
uma comn1unicaç:ü.o extrema, no maior abalo 
r,uc o Drazi! te1·e depois da sua iudcpendr.ncia, 
era nccc-ssaria. algum~ con1poslçfLD ... 

o S!:. V.\scoxc~er.ws: - Al:;um::t trans:JC
(io ... 

O Sn. Hor.r .. \XIL\ C.\L\f.C.\X'J'I: - ... sim, 
triln.sn.cç:Io, pn.r::t trazer n. harmonia n.os bra.~i

leiros: os que pertenciam a esse lado entsnde
ram que o meio ele conciliar o equilíbrio era 
ceder á opinião dominante. Hoje, essa lei qna 
passou faz parte da lei fundnmen tal do Esta
do; e eu pergunto: o que siio cscs individuas 
que se acham commigo, que pensam como cu? 
Süo rc.speitaclores, siio amigos da Constitniçii.o. 
Ox::tl(t, Sr. Presidente, nfto acontec:::t o que tem 
quusi sempre acontecido, desde ·o principio tla 
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minha vida p:~.rl:tmcntar, que algm.J.s deles nfto 
n~andoncm seus principias! senhores, cu j:i 
J;ssc algun1a cousa nesta casa sobre 0 que 
tem de acontecer. ~ôs sabemos que aquellcs 
que fizeram O[lposição (L rcform:::. a fizeram pc
los principias de orucm c c~nscrvaçií.o. E es
ncs mesmos deputados que maior rcsistcncla fi
zeram [t lei d~s reformas, quando clla foi pro
clamaua, quando passou como lei uo Estado, 
a rcconhec0rn.rn como tal, corno lei que dcYia 
governar; mas, se alguns desses mesmos que 
fizeram rcsistencilt ás reformas, hoje, por um 
espírito de rc:acr.iio, quczcrc-m po1· seu arbítrio 
intcprctar e atrO[lCllar a lei fundamental do 
Estado, o que ha de acontecer? Que do con
ceiLo desse partido, que pôde fazer a prospe
:id:!i.lC do pniz? Que da esperança da ordem e 
gar~ntins? Xós íren1os de prcciDicio 
cipicio! Como pojs os rt1C:1iS ::eni,.,.os 
s!stir::tm tanto :ls reformas, J10jc ~ m~ 
nam e me dc!xam? 

cm prc-
qun re
abando-

Quem n<:stc caso tcrit co:~formíd:t.dc de 
prindp~os? SerfL aque1la que nSo segu:: [!. mes
ma ba.nLldra, que SQ ~prr~~cntn. c1n todn.s as 

clJ·cumsta:Jei::ts como corypheo dos partidos que 
t r:ntam ::.ltera1· a lei fundame:J tal, sob pretexto 
ll;:• COllYCn.icnci:lS; OU :JJ]UCliC f]UC a l'C"STJCit::t. C 
quer qu~ t:lia. scj:J. !'~!='.pl:ita.tln.? .:\o:J.dc iremos 
nós parar, scnhorc·s? '-Ias, ah! cu me esquecia, 
te!llos o bals:uuo! Esse mesmo argumento era 
:<prcscntlldo quando se f::tzia a reforma. (J.poi.a

dos). Qua lserit pois o b~.lsamc~ Eu appc!lo 
para a conscíencia uos 11obros Senadores, peço 
que Iebm este projecto, que se ponham no lu-
gar do Executivo, que wiam as àífficuldadcs 
que têm de encontrar, c me di;;a:n se teriam a 
n2cessarí:1 força m:~.gnctica Il:tra porem tudo 
cm harmonia? Jllide Queremos levar o paiz? 
A que ponto qucJ•c,mos lcYl!.r !lS instituições da-

ses? 
!Uus n,prcsentan1-se nJguns argn:nc!ltos, 

das para a felicidade do Drazil? Scahorcs, aon
de qu<;reis levar os yossos prOJlríos lntcres
traz-se a lei de lG de junho, por occasifto da 
qual. todas as ezes que ouço f:üar, nfto posso 
deb:a1· de rir-me. E que poàr:rcmos nós dizer 
das rel'olur.ües ilas províncias? Vós que ac
cu~ai;; de anarchistas dquellcs que t&m d:ulo 
essas interpretur,õcs ao ·Acto Addicional, uizei 
qua.l 6 a :marchia que por eles têm appareciào 

nas provindas ... 

O SH. ALI~XC.!.J:: - Antes tem-se con:;•~l 

llo a o:·ucm. 

O Sn. Hor.r."\XIJ.\ CAI'AT.c.\::>n: _ ~ão , 
ressais vós mesmos f!UC, depois da reformo 
Constituição, tem llaYitlo ordem no razil? 
acontecimentos do Pará e do Rio Gmndc, 
\'Cntura foram por causa da reforma? ~[LO 
ram por causa da intclli;:;eneia IJUC se lh~ L 

( AJJOir!rlos.) ~[to sois vós mesmos r,uc, a 
texto de pnrlidos, tendes ~ucrido dobrar v 
á vossa Yontadc, segundo os yossoJ ínte:·rGs 
(.-!.poiar1o.~.) ~Tas velo-se com o r.rgu:nenb 
que se t~:u bolitlo cm artigos n:io rdorma 
aonlle ~ucrcis ir? Nfto sabei:; vGs que a 
nlcira autorillnile do Daiz é nomcalla cm yi 
de tl::i. lei dn reforma ,c quo nessa !~;i ai 
arti;;o haverá que na Constitui~ão nii.o foi 
xido? Ah! Sr. Prêsillente, cu confesso que 
tlosso tolc"rar que se ehnm~ an:trch!a 0 

ccdimento de certos llrazileiros, Q1WUlio 
proclamar no s:tn1.uaril) tio Corpo Lc;:iisl~ 

como lcgitirnos, Dincipios que o neto s~to. 

"\. questão 6 simples, lta um!S p:-i!lcipi 
do conscrvacão e o rcvo1ncio!1:1rio; e:sc( 
Sé quereis o rcvolucíou:1J'io, fazei lc:is a 
o momento, alterai t.udo r,u:mto ll:t uc s~ 

tio, não \"Os importeis com o estado do 
zil; n1~::;, se C]UC.rcis o ün. cnnsQr~tn~i"i.o, l 
i·} n:ts vossas i!l~tituiçücs, tcalle fé nos r 
lciros, c observai que c~sas exccatricic!atles 
c·ss:ts exorbitaçües sii.o filhas tlc erros pass: 
!'cf!eeti que sô o tempo p6do saaar es~cs 
lcs, que só u1n!L boa ~l.d!!linistr:!~:lo! que 
fie nas instituiçõr:s tlo Dra:dl, poder:\ 
ccss:tr -estes pequenos i!csvios que ha cn 
povo inteiramente noYo, como nós som• 
~~dopr.fio de um gorcrno trro sa.blo con1o 1 

resulta Uns no.:;sas ins:ituit;:õcs. 
O Pouer v::~:c.cuti\·o tem um:1 :orç:1 

s~.l; e se nas nome:~c:iícs i.lGs presidente: 
lu~;r.r de ::.c tra!!sig;~r sciJre intcrc:;scs i: 
duacs, se olhasse uuicamcnte pelo interes: 
blico, cu estou be!n certcJ que esses prc· 
t.es triam comsip;o um t:'.l isman, pelo qu 
Yarias as pro·;iucncias ,'l. onde quizesse• 
t:;nho a. satisfação de poder declara!', con 
funda con>icr.ãD, que todas as proYinci 
Brn.zil dcccjam ·extremamente a uniiio, 
jam qne est~. r,rande edííiclo se consolide 
se \'ós marchais decretando taes atropell 
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cntfto cu -direi que o Brazi! é muito infeliz, 1 le;;lslaccio, qucr{!iG que as As5cmbléas Pr• 
quc pouco conceito merecem os brazileiro:::, não ciaes, aind:L animadas do melhor csp 
pelo fJUC c!lcs sü.o, mas pela dcsgra•;a de no- exorbitem c barulhem a !cgislaçiio." Era 
me:lrcnl tacs representantes, c sere! t<Llrcz eu a linguagem que eu p~tlia ter com 0 11 
1un dos mais indignos. Se o meu paiz é t1cs- Senador. 
grar,ado, cert:tmcntc nenhuma outra cousa ha O que cont&m a proposta da Camara 
senão os erros que se terão commeltldo no seio Deputados? Exr•licar,ües de .aJ,;uns .arU;;-os 
da TCJlrescnla~fLO nacional, porque cu nfto co- stitucionaes, obscuros, que t,;m dado lug; 
nllcr.o povo tLlg;tml que exccd:t ao brazilciro no corrfecçfto d-e muitas leis p~o>inciaes, ~ 
amor da patria o afe·rro fts instituições do comprom.ettem toda a legislar;:lo, e por C• 

paiz. (Apoirulos.) guintc todtt a ordem do pa.iz. (O Sr. Alt 
J~u nfto avan~o a mais; nós havemos dr I faz si(lnal de rlesap]lrovar,uo.) ·Ora, 0 Sr 

ter :uuito tempo prrrn. nos occt~pnrmos desta gundo Secretario ps..,ecc 'lUa não poc1·c~-:á i 

discussão, r. então desenvolverei o que !10je d~r tlesta.s verdades, bem qu,c se mostre u 
(Jissc. c verei se tr:t;o_ air:_da ~l.o;uma matc,rin. I inrli;'n~do contra esta intcrp:retaçfto. 
novt!, porque tenho obngaçuo tlr. fazer todos os Qmzcr::. que ·os nobres Scnudorcs pa 
esforços pa.rn. que não passe este projGr.to, [lS.. se·~~ n. c::~~, !:w.r commigo artig-o por a~tig·~ 

sim como ni"lo 1nc n.ccnsn. a cnnsciencin. de os t:1 propo~tn.; -n1as 11ã-o queTcin n discussão 
não t.e:r feito outr'orn. impng-nando :1 i."cform:t: la, tc:nci:l-:J..'a. quG~c:.nl q.tw -rft para a com 
ailoptnda, porém, a reforma. c quando ella de-I si'co, e ca:Jtc-se-lhe o Sitbn~lHc. 
vr. ser rc:speitada, con1o lei fmu1amcntn.i, o Eu nfto posso dispcn:;=u--!!l·c ·Ue 1~2: :· 

que acont.ec~.? Vejo os venccrlorrs aclopt.arcm mas rEflexlícs sobre vur.ios urri:;os, visto 
~s itléas dos vencidos; c se dcsgra~n.damcnr.c, o di2curso elo nobre Senad-or, i:lcu!-cnr:dJ .qu 

Sr. Prcsfdentc, np:om. qnr estou r..inàa lJUGTI:ln- tê p'"ojecto destruía o Acto AddiciG:w.l, pc 
elo pela i~1Yiohbilidac10 da lei fnntlnmcnt:tl, cu fazer crer .a alguem que elk comfm alg 
fo~ d(' no,•o vencldo. então di1·e:i qu·~ tanto t0r.l •I dl;:;posição C]t10 ~ão tedt: a conservar B cc 
f~ito os p3rtirlos no .meu paiz, ~nc nfLa ha :11:>.is lidar no paiz o Acto Addicioual. Uraa só 
prineipios sagrados; c~1t::io terei de l:tstimar u posiç11.o r: :lo ha no projecto r,ue :1:lo t.cn-• 
quédf\ uns nossas lnstin:ir,õcs. este fim; e é, portanto, di;no do Senado 

o Sll. V.1smxr.Er.ws: - O nobre Senador lhe o seu ;·oto, por isso que o fim G dccl:::.r. 
nresun1.~ que protlu:do al~um ar,;umc:no no- obscuridades tlo Acto Addicicna!, f;!.zel-o 
~-a; mas cr2lo que, s·abrc objectos alhdos da ti cavei, Rê:m nenhuma offensn c quebra rlo. 
materia, f,;z dig-ressões que cabem cm tor!a c rcitos d • união, sendo .este o melhor mei. 
r;u~.!quc~ discussão, Eu nem sei como possa rc- consolid;tl-o. Poder-se-1m consolidar o 
r:.ltalMo c!~ n1n.neira. que se persuada o S~n~tdo Addicional, se não !orcn1 explicnd::ts as d 
qu~ cst:tmos discutindo um requerimento de se- elas que of!erecc, se -e.l.las .d.erem ori~em a 
pultur:!. para o projecto il::t intcrprctnção do didas prcjudicaes (Ls províncias, se cll:~.s 

Acto Atldicional. O nobre Senador cxprim!o- possibilit:~.rrun o ·Governo ge-ral de cun 
se de modo n.uc qu,·m nrto tiver !!do o pro)e- com seus deveres, como .acontece presente• 
cto da Cnmar:t dos Deputados se persuadirá 
de que cllc contém este arti~o: "Fica revog!!.
cro o Acto Ad!licion:tl, como se nunca tlve.ise 
existido". Els o que o nobre Sena-dor suppoz 
que cst[, cscripto no projecto, e então l!iss•" ao 
Senado: "Vós sois o r:lemcnto conser;·ado:·. c 
quereis assim destruir as nosn.s in:;t:tuiçõ·:s?" 
Ora, se al~ucm podia ter uma linguagem tal, 
era cu; eu é que podin. dizer: "A vossa opi
uifto não é conscrvadom, é destruidora das 
instituições que tfto cor[JialmcnLc respeitais, 
porquanto quereis conserva'" a obscuridade na 

A.- H 

te? E' o que ninguem -dirá. Totlos rcconfr 
que a ambi~uidade de um.a lei póde ser ori 
de muitos males, e que aquela que a que ·' 
rar nft.o é inilnigo -del!a, mas quer co1:1serv." 

Antes de fazer 1tlgumns refkxões a 
rEspeito, peço licença ao nobre Sen:ulor : 
repetir-lhe a historia da dlscu~sii.o do Acto 
dicional, porque o nobre Senad-or asscv• 
que cu cm um dos promotores dellc, deu-r 
mais elevado grúo, chamnntlo-me tlo coryp· 
mns eu devo di.zcr-lhe que fui sempre um 
bro so](Ja[J.o estropiado (risallas), o se a!• 
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mo denominou chefe ou coryphco, talvez qui. 
zesse abusai' da minha sinceridade para goycr
n:lir-me. 

nós deYc s~.r tiio amplo, que o go•·crno g·cra! 
n!io possa mandar para as províncias seniio 
espiões. 

O S1:. HoLT,.\XIJ.\ CAI"AT,C.\XT! (cou~ ironia): 
-Apoiado! 

O Sit. VA~coxci~I.ws: - De ordir.ario 0 a 
sOTt~ dos chefc:s sujeitarem-se a seus amo~. 
que são nesse caso quasi sempre os soldados. 
Estes forçam seus chefes a segurarem a estru
da por elles trilhada, e não confiam de seus 
oorypheos, Je.Yam-os ao ·Capítolio e os precipi
tam pela Rocha Tarpea; mas, cu nunca fui 
ao Capitollo, porque nunca fui chefe, fui s~m
pr.e soldado, e soldado estropiado, mus fiel [Is 

bandeiras do chefe. 
O Sn. HoLr •. \XnA C.\YM.CA:>Tr: - Nunca !oi 

soldado. 

D Su. Hou.Axru CAr.u.cAn·t: - Xão foi 
:<ssi:n que me enunciei; e, se o nobre Senador 
quizer concedcr-Iuc licença, eu explicarei esse 
f;;,cto. 

OS::. V.\SCD:>u:r.r.os: - Fu.,:.n;e nisso gra.11· 
de favor. . 

D SI: Hnr.tAXll.\ CAur.c.l:>;-r: - Sr . .Pre
sidente, quando em 1830 o nobre Senador sus
tentava a Constituição, ar.é em seus erros, acha
va-se commigo, !': cu até nem achava conve· 
nicntc que se !alasse mal da Constituição, an. 
tes de se ter feito a sua reforma: a lei da re
forma passou, e h·oje cumpre-me xespelta.l-a. 
J;;tt nilo duvido que alguns dos meus amigos 
fossem muito reformistas; fc;deralistns emm 
Quasi toclos, e eu com cllcs; mas en então dizia 
que o elemento fedEral se achav:t na Constt
tulr,ão, sem ser preciso de reforma. J;;ra a 
execução da Constltu!ção que cu reclamava, 
assim como agora r0clamo a execução do Acto 
Addioional: emquanto cu vir que os -executo· 
res, sem mais outra ncrn1n. QUe seu cnpí'icb,), 
lliUdam todos os dir.s as leis fnnda.rn!:ntn.::!:;, 
nunca qutrerci rr:formas. Exccnt~m-se Jlri
me!r.amente as leis fund:tmentaes. depois o 
tempo Uir~1 o f\lli: ~ nccc.ssnr!o f~zflr, r~ niio se 
façam re.rormas ou alterações para clescu lpn. 
de máos executores. 

O Sn. VAsco:>cr,;r.r.os: -Sr. Presidente. Eu 
tive escrupulos muito gravr.s de reformar n 
Constituição do Estado, bem que, fazendo par
te do gabinete de 1831, julgasse que essa pro· 
mess:1 feita pelo Governo poderia contribuir 
muito para embaraear o carro do que entfto so; 
ch~tmou re\·oiur.ão. Na Camara dos Deputados, 
flli notn~.ndo membro da commiss<lo das rc(or
mas: r.ecusci esta missüo, allcgando que não 
a podia desempenhar; a Camara nilo quiz acce. 
der á minha s\lpplica, m:~,s eu tanto receava 
escrever uma palavra reformando tL Constitui
~ão que, em lS:lO. no fim da scssfLO, na pr;;
sença de um nobre Senador, que era então mi. 
nistro da F'azenda, eu dizia que :1 Constiluiçito 
se .devia cons~õrvar tal qual; dizb que eu ave
nerava até nos erros, se algum continha. O 
nobre Senador, porém. exigia iodos os dias na 
Camara dos Deputados que se fizessem as r0-

Quando passou n neccssid~tle d:t reforn1a. 
eu julguei-me obz·lgailo n. concorrer p~ra sn.tl.~~ 

fazei-a, e me dlriJ:;i a meus mn!gos, para !':L· 
zermos C'sse projecto ele refol'ttHL aue se acl1:t 

formas; e até um amigo seu e P:llrentc, que impresso, c que foi assi:;nf\clo po1· 25 on ~·j 

esposava sempre as suas opiniões, fez um re- membros; veia-se cssc projecto c co:np:tre·SQ 
qucrimento para que se dispensasse a commis- com o que passou: Gil n~.o tlit~o qnr. e!! c é m''
sfLo da reforll!a de apresentar o seu parecer, lhcr do que o :t!J!ll'O\"ado, pcr<]ue hoje par<~ 

visto que nfto o tinha ainda apresentado. Ora. mim o mellwr 6 o ~ue iJ:Issou. 
havia ali um deputado que attrlbuia todos Nessa d!scussfLO cu .:mltti uma op:n\:to r,u~ 
os males do Brazil ao não wrmos feito a rEfor- ainda conservo, isto é. que cu considero comt) 
m~L d:t Constituição; e até nfto hrwia uma tlõr 
ele caheç:1 que eH~ nf\o tivesse por um resulta
elo da falta de nfrom<> ... 

0 S1t. Hor.u:m.\ CAYAI~C.-\:'\"2'1.' -Esse d;;pn
tado pertencia .~o meu lado? 

O SI:. VA~c·o:-;cEr.r.o~: - l\csa discussão, 
o nohre Sen:cdor, a qu~m estou respondendo, 
dizia: "Se~1horeg, o governo feilerntivo entre 

p!',rl~c~~s ~~ como üanà.o 1n~ar ~ clunv·~ 1~1u~tn 
g;·~:1t1cs essn3 nom.cac;óes dcs presidentes pro
v!:~ciacs: eu ~1:rri~. qur.) os pre-sidentes fossr,m 
1~an1endos pd:~s Pro·;!nc!~s; ~~ na occ:1si;~lD r·m 
r;ue se trntnn eh rerorm:t cl:t Constlt.ui~i\o c11 
iustlfionei esta minha opinii'.o, mostrei n S\UL 

neeessillatle, necessidade que o te-mpo nínda 
h a de ela r :t conhece: de mais. l\1\o sei como 
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se ma.nd:t um homem inteiramente estranho a 
uma ProYinc!a, para ir administrai-a segundo 
as regras qu~ ellc tem prescripto, c ele que elle 
n;lo tem ocnhccimento. Xessa occasifto eu apre
sentei essa !déa, eu diz!a: ''Pertence ao g;o
venlo geral nomea.r presidentes, nomEar cs 
funcciona.rios ela arrecadaçfl.o das l'l!lldns, disw 
pôr da tropa .... " Eu nunca fui federalista a 
respeito da tropa, entendia e entendo ninda 
que elle deve ser sc:mpre unitaria, e toda a vi
da lastimo e,sns propo2tas fciws pelas provin
cias e adoptadas por todos os ministros, inclu
sive o nohre Sen::tdGl' ex-IJ!in!~t!·o da Justiça. 
Eu eston pr-.rsnadido qne, sendo o exercito diri
a!do pelo Governo geral. nã.o haverá receio al
gum de commoçõcs. Dizia então: "Parn. que 
querem mandar presidentes (!s provincins? Se 
quer~m mandai-os como espiões, manden!-n'~s 
en1hora. Eis a. ·exprcssfto qne en empr~?gnei, 

f\ CJUe tr.m serYido p:.tri.!. o nobre Sf'n::!dor rli?.er 
em p~.rticulaor ~. cm publico que ru qurrh que 
os presidentes fossem espiões. N'fto digo qur a 
phrase seja muito orthodoxa; é daque!las que. 
::1cncs meditadas, esc:1pam frequentemente no 
calor da üiscussilo -c na .rapidez da i:n;>ro,:is::!.
~rro, fll!!!.ndo se fn.!n. c:- alj!UHTatin c'JrrUs_.· 1nas 
~ opiniflo q1:c emltti foi ess:!. qn0 acabei de di
zer. P. ss eu fosse reformador. não deixaria d~ 
t!Qscnvolwr cssn. m!nha op!nirto: hoje, qnal
quer que ella seja, sempre a suhordfnarei iis 
leis existentes sempre respdtarei ns leis fun
damenmes do meu paiz. 

0 Sn. VARCOXCEr.r.o;;: - Eu, Sr. Presiden
te, nunca puz em duvida os sentimentos patrio
ticos do nobre Senador, nunca suspeitei que s~ 
oppozcsse ii Constituiç:lo do Estado, nem ain~!n 
n uma ll'i que tivesse sido discutidn c rrppro\'l\
dlC pelas camaras c sanccionada pela P Jdrr 
co:np?.tentc. :\Tas r.n pr.di licença ao nQbre Se
nador, para lhe recordar a histori:t da rc::or
ma do Acto Addicional; c, pelo que o nobre 

lavra ·embttix:ldores, ou se primeiramente peh< 
palavra e-spiões. Ora, o nobre Senador aterrou
~~ e mu!tJ ncs:::L occas!ão, porque sou muito 
:i:niclo; mas, na matcria, foi quando vi a sua 
0piniiio apoiada por :;rande numero de depu. 
taclos, c qnando vi que, procedendo-se á elei
r;;t~' do presidente daquell.a Canmra, no dia 
:\ d2 Junho de 183•l. o nobre Senador :tprc. 
Fénton o seu candidato com 42 votos, <! o 
outro lado da casa não venceo senão com 
2 votos, Então eu considerei em perigo a cau
sa da reforma, entfto era neccssario bater o 
lado que proclamava uma reforma -tão am
pla. que apenas o Governo g-eral pudes~e man. 
dar embaixadores ás provindas uma reforma 
mais ampla do que :a constituição da união 
11 orte-ameri cana .. 

Apresentei então um projecto; c, se o nobre 
Senador o approvon. então deve approvar a 
interpretação, porque ella recahe sobre um 
só anigo meu; os outros foram apresentados, 
como eu então disse ,contra a indole .e na
tureza do go\•erno federativo, .fsto é, contra 
os principias federativos, ultimamente reco. 
nhecidos como os unicos c.apazes de conscr
Yar uma federaçüo. Ora, eis ahi ·a razão de 
roda a !neta que houve na reforma da Consti
tuição; o nobre Senador. que ontr'ora repellia 
a reforme., queria cntfto uma -reforma am
plissima; eu .receava essa reforma amplisõi
ma, e o medo que me incutia o nobre Sen.ador 
com o seu grande partido. que contava na 
Camara dos Deputados 42 votos, foi quem 
me obrigou a fazer algum.rts trllns:!cções nessa 
discussão ... 

O Sr:. I-Ior.rx•.;IJA ·C.\I'Af.C.\:'\'1'!: - Veja o 
projecto de reforma desse partido. 

O Sn. V.\scoxcEttos: - Porque eu nfto 
quoria que passassem as idéas desse partido 
a. cuja testa se n.cha.va o nobre Senador, e is:o 
porque ·entendia que nfw eram comprLtive!s 
t·om a unifto, com o estado do Brazil. com a 

Senador acaba c!c dizP.r, pouco dirfcrc n minha sua civ!lisar;iio. como o nobre Sen.:ulor pre
dn sua n:trraçflo. tendia. Ora, instando eu para que s~ ex.pll? 

rm illustrc deputado fez ent~o nm r~~n~- que, P.ara que se inter·prete o Acto Addicional 
rimemo, pedindo pouco mnis ou m~nos qne se EC~lllH!o r:. natureza ·c indole do nosso :;ovcr
f!lspensnssc o ~eu ~:ll'ecer, \'isto que o de:110r{l- no. parece que não tenho abanclo!lado um 
r~ tanto tempo, !\rssn t!i~~us:;f,o. o nob;e Se- só desses principias, estou sempre o mesmo; 
nador declarou ()\H' era !l!llito facil fazer o c. em ycz de me fazer uma tão seria accusa
proiecto da rcrorm:1; ql<C', por ·exemplo, o Go- ~iin de versatilidade, devia o nobre Semulor 
,·rrno gr.rn.l deYi~. m~nd:11· p:1ra :te:: pro,·incias, ::ulm!r:tr :t minha coh0rcncia: hoje sou o 
não sei se se exprimia ]n·ir.~ci:·a~n"JllQ p2!n pa- ! :ncsmo que em 1S3·i ... 
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O Sn. CA1'AT.C.\:>;TJ: - 'l'::>.nto é!U p:·inci. J:aclor r: [lo lco ::ti nua o :projecto da Cam::ra dos 
:pios politicas como cm moral!! 

O Sr:. V.\scoxcnws: - .... inbügo de 
tcd::ts as rc!'ar:r:as prccipit.adas, solfrendo não 
:pequenas ag:;rcssües da parte das ;~migos do 
nobre Senador, por nfw querer dar (t reforma 

essa >tmplitudc que cllc ju!gn.Ya então ncccs· 
saria para a felicidade do Brazil. 

Eu, Senhores, quizcra que se me fizessem 

Dcput::ulos; se o tivesse Hdo, era. ir:1pos~ivcl 

r].!.10 C:!!tcnUc-ssc que nüo !11-c:::-ccl;t as sympn. .. 

thi:ts c a11provar,fto de um corpo consGrvador 
c~ara, muito eoxawt, c cuja explicação G pé· 
did.a por todo o ~razil. O ~ •1" ào art. 10 do 
como é o Senado. 

O artigo l') contém uma doutrina mulr.o 
Acto Addicional autorisa ·:ts .Asscmbléas pro-

accusaçõc:s a respeito desse projecto que cu l'i!tcir.Lcs <t. Ie~islarcm ~;obre a p~licia c eco. 
rtprcscntci: cu sou ·C!llpcnhrtdo mais que nin.. J1omia mmücUprtl, dep~ndcndo d.~ hJropostas 
gucm na conscrvar,ilo do Acto Addicional en- d::s Cam:trns :l!.nnicip:tes; ~!gt1mas assem· 
tendido segundo os principias da sciencin. c se. 

gundo rccla:I!am .r:.s ncccssitladcs tmb~·icas, isto 
é, e-ntendido t~tl qua.l cllc foi apresen.üu1o: 
~t:on póllC ~:;~"!' IH::tLi :n::(::'2S3~~do na conscr~ 

Ya6i.o l1C u1n acto (e Lle 1~111 .acto tr~o i:Jlpor

i.:~:!L•..:) L!o ilLlC ::H1u::l1e r:uc tcv~ g:-:tnàe p?..rtc 
I!Clle? Quererei cu sulcida:r_me? 

O S1:. I-IoLLASD.\.: - E ,as transacções ? 

O Sn. V.\scoxn:uos: - Estarei tfto dcs. 
moralisado, que nfLD aprecie a repulaç;fto que 
dc1·c ter ·:\queiJe ::t qncm se ::>.ltribuc um acto 

bl(~s pro\'!ncia.r..s rutcnuc~·:un que a pala\-ra
policia-nrro Ci':J. limit:tcl:J. peln. voz - J.Iuni. 
c:Lpal - qne !w . .Yiíl no 1nesmo r)al·o.gr.a;lho. Ora, 
lilll nab:'e S2n:tdor .por Pcrn:~.!l;buco (o Sr. Al· 
mcida. c Albuqu~~·qt!e) l!lCno::;c:~tbou estl e:;. 
posiçiLC, on ::tnt.cs cxplic·rtç:ão atlrairn.nclo-sc, e 
]led!nd() .ao Senado que se admirasse, tle quo 
uma lr:i viesse decht!'ar que o ndjec:tivo mu. 
nicipul concordava com o subst:l.lltivo policia: 
ora, se u Cmnara dos Deputaclos submettesso 
ft aprovao,üo· do Senado semelhante mMcrin.. 

que faz parte, e uma pune tfto consitlcr.n.V<:I, cn a rejeltn.ri.a tambem, seria um dcsproposi· 

da consütuir;fw do estado? Eu nfto sou rtm· 
bicioso; mas urm no r isso desprezo tudo o 
que n1c possa dar n lgnnw .. r~putac;üo .. al~um.rt 

cc1cbrid:>.d~: c é pequena cc!cbridndc ser autor 
de um ·:~cto tii.o import~.nt~, c qnc ta~ ::. !lrin. 
cipa! ·parte tln. constimiç:í.o do estado?! Que 

outra caus~ IJÓd8 desejar n.!u(la O· m:1is am
h~~!'1sJ <lo3 hoill·:ns? Ei3s:-~ :tccusaçi}cs nin
gue:m ~s pôde jnlga.r pro~cde:ntc. :3C t:!.::J.tu é 
que mercr.~:n1 chn.mn.r.:s0 accus::l~üt·s. Qualquer. 
JlOl'~'m. que scjrt o meu aferro {t minha obra, 
eu nfu) ter:a duYicla ele a ~J.cri!'icar, se fosse 
mistér, rtJ bem elo meu pn.iz; o Jlroccdimcnto 
centraria devia ser taxado como umn. pueril, 
e até como uma cri:nino:;a vaidade; .parece. 
me que tenho exposto os f<tctos com muita 
c:mctidfw. 

Ago.ra, Sr. Presidente, pa.!:i~urd -a c~:anli

nar se os receios que com tama dcxtrirl:J.dc o 
nobre Senador procurou CS])rt!har ·sobre o pro. 
jccto que se discute; se o medo que clle Pl'o. 
curou incutir do futuro qne !lOS :>.r,u::mhv::t. 
dr.-3trt!ido qu~ fosse o Acto Addiciona.l, tem al
gum f.und::tmento: esse me(!o par::t mim j:í se 
esvacceo. Eu tenho infallivel que o nobre Se. 

to; mas nfto é esi:J. a questão c por isso que 
011 entro em duvida se os nobres Scnarlcres 
l•'rri lida o r~o:ecto que· se discute. 

Ent0!H1~r::tnl algumas asscmbléas pro·dn .. 

ciacs que n P.nl:xr~ - DOlicla- ni'"~o cr:t. li.. 
rn!t~cln. pe1r:. n~!cx:-['~ -- r.:u:!lc~pal. - :1cm 
pelas p::th1'1'as - depc~dcmb de pro;,ost:ts 
d.as C~unaras :\Innic!p~'.t.::s; - julg:.t!"[l!l1-SC, por .. 
t::Lnto, ill..!ta:lsaüas a !2r~!slarcm, ta:-~to sobre 
n. 110\icin. :;ern.l como mtmicipal, ·C dnhi nas. 
cernm, pela n1aior parte. n.s leis que transtor
nanl os nossos cocli~;cs, c que, a eontinun.rem, 
farão com flUe o :Crazil uêio tcnlm .em trmpo 
a!gun1 umn. legislac;fto regular, ~~.o ;menos a 
r~spcito do Codiga do Proeesso. 

Ora, por cst.a occasi:lo, eu dc\'O l'csponder 
a uma rcrlcxüo elo nobre Senador que (li~sc: 

- EntfLO, essas. lei& que se tent fcit'l 1\ão se 
tem revoga(]()'? Que se .prcter~cle com Jsto~ -
Seullül't:3, h:t leis qu~ s:!o· contra n. ronst!
tuir,fto, o l!n. leis CJUe, llem que segundo as 

\'ariadas intclllg0ncias pos~:trn ser contrarias 
(t constituiçM, todavi:J., por isso que o artigo 
~m que cllas se fundam 1! obscuro, não devem 
mcrccor a. rcvog~tçf~o do corpo lrZ!f~3ltttivo; 
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cumpre neste· caso ao corpo legislativo explL 

<:.ar a lei obscura. E' contra u. razão contra 

a justiça, contra a ordem regular das cousas, 
1·evogar actos que se fundam em uma legis
lação obscura; o que deve fazer o legislador 
é aclarar essa legislação obscura. Entretanto, 

n. intcrpretnçào. l';ós nt"i.o temos- consagrado 
regra alguma a este respeito; mas ningucm 

duvidará de que, havc•ndo tantas c tão üiver
sas intel!igencias sobre este paragrap!Jo, n:to 
convém ~.chn.l.o; ninguem dirá que seja prc
fcrivcl deixar sem remedia algum esta fonte 

o 'nobre Senador não quer que se faça isto; ue tantas ucsordens. O que ~c deve, pois, 
c seja-me perroittitlo declarar a outro nobre Í fazer? Clamar-se; - "Conscrradores das ins
Sena.dor (o Sr. Costa Ferreira) que clle se t tituições do p~iz, niio CO'nsintacs que se bul:l. 
proclama hoje um reformista muito timCfra. ! no acto Addlcional"? - Isto é o mesmo· que 

to. dizendo que nos aconse:hava muitn. medi- l dizer: - "Não consintais que o povo saib.1 
taçfio c !'eiJ~xflo na discussão das reformas, i o que é o Acto Addicion:tl, q.uc clle tenha Acto 

quando :' su:t opinião era então que se désse 1 Adtlicional. - Porque, 58gunilo os juriscon

tr.cl:1 :1 a:!lori!ladc Cts ~rovinclas, c até dava j sultos romanos, cujas opiniões eu, muito rcs

ao Acto Addicionc.l a lcl das postur~s das .Ca- I Peito, o que é obscuro em direito dever-se 
1n?.r::'-c; !\!unicipa.cs; cu tambcm sc1 appllc::!.r l ccrnsiU0rilr como se nrw cxlst1ssc. 
tonicos a m2n10ria dcsfallcciuas (risculas), 0 Í I-Ia as diversas intelligcncias que eu tc-
o no '.,·-, o Son". u'o.· nw cU rã se nfi.o era ess.n. n. ; l'l • 1 - - ·• l . !o apontauo so Jrc o ~ ·I" do art. 10; pcd~ .. 
~ua op~niã.o. 1 se a. explicar:~o desse artigo; a Cunutia dcs 

Algumas asscmbléas provir.ciaes, dizia i Dcputailos o explica, o Senado diz; - Xáo, 

cu, t0m entendido que a pal:ixra - policia - i nilo se C'xpliquc esse artigo, porque o Senado 

comprchcndia tanto a policia geral como a I é o corpo consêTrador, e vós quereis dcstrui·r 
proviacial, tanto auministrativa como iud~- I o Acto Addicional. Ora, que melhor intelligen. 

ciaria; outras porém não têm entendido as. cb porlltt d:tr a C:1mdm rlos Deput:ttles [L pn
sim a disposição do s ·1", e dahi vem que umas lnvra - policia - do que a que se acha ll> 

têm leglsl:ulo sobre policia, como a do Ceari, artigo do projecto? I-Ia uma regra de ltcrmc

c outra3 n:lo o lilm feito. X::i.o insistirei cm ncutica (c pcrdôcn1-me os uobres Senadores 

que a interpretação dada á palavra - poli-~ que cu propcncla tanto para esta l!ermenC\!
cia, - em ·concordancia com a palavra -- t!c:t Juritlica, c princip:!lmcnte para estes iu
municipa! - c com as palavras - ficando risconsultos romano~). h:t umn regm de l!cr· 
dependente qualquer acto tlc propostas das mcncutica que diz que se deve sempre intcr
cam:!raS mu·nicipacs, é mais regular; não in- pretar r. lei litcraln:cntc; rn:t~. qu~ndo dn in. 
sisto cm .tJcmonstrn.r esta proposição. 1\l:J.s, ctt- tcrprcta~ão · literal podem resultar erros grrt
icndendo umas asscmbléas provinclacs o ::tr- vissimos e pôde mesmo aco:tteecr que prove
tigo do Acto Addiciounl por um modo e ou- nlwm rlahi até absurdos, dizem esses mes

tras cntcn!lendo ·esse mesmo artlgo de diffe- mos jurisconsultos, c pr.rc-.ce 'isto conformo.~ 
rente m::.!tcira, não será chegado o tempo de com a boa razão, que nesse caso cumpre rc. 
aclarar esse artigo do Acto Addicional? correr ii instrucção do !egisiailor, ]}3,ra s~ 

Xús n[io temos regras estabelecidas QU·>, cxami·:wr, não o que dlc tiisse, mas o que 
mal"quem ou que digu.m que Tequcsitos d•3- cllc quiz tli~cr. 

vem concorrer para que sr. interjlrcce uu1 actl} O Sn. PJtJ:SIDic:>TJ:: Devo lembrar :u 
legislativo obscuro. A legislaçfta franceza tem nobre Senador que a questão é se a proposta 

isto mais tktcrminado; alli, quando o tri- deve ou n~o .]r á eommissüo. 
bunal supr0mo diycrgc das relações, quando O SI:, I'AscoxcEr.r.os: - l~u estou ptom
\l tribun:tl su.pr~mo emicte tluas vezes a sua pto para obetfecer a Y. Ex.; mas, se V. Ex., 
opiniüo explicando· qualquer lei e as relaçõeo per:nitto que cu mostre que estou na ol"dem. 
se oppõem outras tantas vezes ú ioatel!igcn- respondendo n itléas muito prrjutllciacs Ct mi
cia do tribunal supremo, considera-se a lei nh:1 o;Jinião, isto é, moslranclo que niio tle\·c 
como oi.Jscura, e cutiio se toma intlispcnsavd o projecto ir (t commissão, eu o f:trei. Um 
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nobre Senador disse multo expressamente que: 

o Senado devia a:ttender a que este projecto 
equinlia á destrulçüo do Acto Addieional, c 
qu~ o Senado corservador nüo devia dar o scn 
voto a favor delle; que devia ir á commissfLo, 
para clla intcrp5r o seu parecer; ora, te.nll~ 

esse nobre Senador emittido uma tal opinii:io, 

é muito favoravel que, por falta da amaly3·~ 

do projecto, se julgue conveniente remettel-o 
[L conunissão; ·eis a razfto porque eu csto~1 de~ 

clar;tndo :L materia, e se V. E:;. pcrmittr. 

qu~ cu continue assim, cu conlinúo. 
Dizia eu que, quaudo a lei é obscura. n,ls 

suas palavras, ·de maneira que se nfw poder,1 
applic=:!.r as regras da. interpr~taçã.o gra.lnm:·.
tical, cumpre recorrer (L inlcnçüo do legisla
dor, para lhe dar o ~entido, j[L declaratiYo, j~L 

rcs~ricto c jú amplb.tivo. Quando a int~nçft'> 

tlo lc:gislador se casa com a letl'il da lc:i, tem 
lu:;ar a inte:rpretaç;ão d.ecia.ratiYa; quando a 
lei exprime mais do que o intuito do legisla
dor, taD:: a. iuterpretaÇ;üo rcstricUYu; t; quan
úo r~ leLra da lei f n1ais acatnhada elo que a 
i~ncnGüo do legislador, ten1 lugar a interpre·· 
w~:,o extensiva ou ampliativa. 

Ora, a Camara dos Deputados, observou 
C!l!e a palavra llo acto addicional - polici:L, 
-- cc:up!'cllendcmlo todos cs seus .ramos, não 

'era conforme a intençüo -cio legislador; e:n 
C~inscquE•ncia disto, recorreu (t interpreta~ãc, 

que neste caso eu cham~rei restrictiva, e ve·.n 
a ser que a palavra - policia - designa só 
a policia municipal allministra.tiYa, e niio a 
judiciaria, dcpcnuendo o cxercicio deste di

reito de propostas das camams municipaes (ts 

uss2mbléas provinciaes. 
Ora, eu receio causar teuio :10 Scnatlu 

com a justificação desta doutrina. Seria cri
vi'! que a Assen'.bléa Geral commcttcsse (t,; 

:!Sst:mbléas prov:·.'lciaes o Icgislarmn sobre a 
policia g;cral ou judiciaria? Eu, neste caso, 

niio posso dcix:n· de im·ocar a autoridade llo 
nobre ministro lia justi~u de 1835, autoridade 

~uc mr, tem sempre merecido muito peso, ap~

zn de ter sido relator tla i !lustre com missá 1 

da resposta. ú falia do Throno. Dizia o nobre 
Senatlor: - Depois da reiigifLo, o maior be· 

ncricio que na terra ·pcítlo ter o homem é nm:l 
bo:t policia. - Ora, se a policia é um obkctn 

de um-tn. gravidade, de twata. importancia pn.r:L 

n ordem c felicidade pubtlcas, como se poüi,t 
entender que fosse abandonado este objecto a 
asscmbléas unicas, notc.se ·bem; e a;; assem 

bléas ha cm que <Jnzc membros fazem a cas>J, 
c, por conseguinte, podiam com sete votos dis

por tia lilJerdadc c segurança. dos cidadãos. 
Como se podia C'!ltender CJUC a. Assemblé:t 
C-onstituinte do Acto AddiciGtaal quizessc, c:n 
:nateria tfw grave, que os presidentes nüo ti
Ycssem intcrfcrcncia alguma, que nem a po. 
dessem sanccionar? Todas as leis policiacs sfto 
pelo Acto Add!cional dispensadas da sancçi:io 
dos presidentes. 

llfas eu .recorrerei agora, para J'epellir a 
opiniüo do nobre Senador, á indole c natu

rGza do nosso governo, e verei se ,; possivol 
dar fL palavnL - policia - mnior cxtcnsüo. 
:-<ingucm COI!ltesta que, segundo a inllole do 

nosso Govemo, cllc deve ter todos os meios 
necessarios para clesemp8nhar os SêUS dCVê
res; este principio não é applicavel só ao Go

verno geral, é tambem applicavel ao Governo 

ter toda a autoriclacle decisiva c dcfinilin. 
p~ra de:;cmpc•nhm· os seus deveres. 

Ora, se cst~ principio é infallivel, nãJ 
deve faltar ao Go\'erno geral o que fôr neces

Sflrio para obr~r o fim que lhe csUL incmn
bido; ao Goyerno geral, o:ttrc outros objecto~, 
está commcttidn n segu1·nn~a e tranquillidatle 
publicas; a elle incumbe expedir as leis n~

ccssari:ts para este fhn. Supponllmnos, porém, 
que as ::ssc<nbléns provinciacs cntcnclcm, como 
algumas tém 0ntenclido. que lhes compete le
gislar sobre a policia, isto é, f!Uê lhes compete 
dar a esses chefes tlc policia. ou prefeitos, te
cias as attribniçõcs que julgarem nccessarias; 
como procederá a AsscmbWa Geral? Como p.J. 
uerá combinar n sua legislação com a de lS 
Jlr01'incins? Senhores, a hom é dada e C li 

tleseja1'U justificar cada um ·destes artigos se 
•:lfto se votar hoje, e V. Ex. me fizer a graça 
de continuar a. dar-me a palavra, em' outr.1 
scssüo cu yingarei o projecto da1:! aggressõcs 
qnc se II! e têm feito. 

A discuss~lO fica adiada pla hor:1, Íj 

o ~r. pre;;itlentc. ML partL n ordem do 
c1 :~.. ~ ccntinu:J']Ü.o dn mesma. mat~-

r!a; c 1cvanta. n. sessão f1s dua.s heras 
r cincocnta minutos. 
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·!G" SESS,i.O, E:\I 8 DJ;; JULHO 

Conti11Jtação ela, 1>ri·mcim cUscussrio do proje
cto riu lei t]UI! interpreta ctlguns artigo.\ 
do Acto Acldicional. 

lhorcs decisões são aque!las que são fundadas 
cm pareceres de commissõe, e que. proceden
do-se desta maneira, llt!O Sü o·iJm Pl'i.'Cipitn.da
meme. 

0 S~:. ·Cu:>Dlc lll·: V.\J.I-::><,'.1: - Tenuo ur.' 

I vot~1· contra o ~equet.·in:enro, rtuero expJr as 
r~,zoes ·que P3ra ;sso tenho. 

A necessicl:ule de se interpretar o Acto 
Addicional esd demon,trnda ta~to pelos argu

Reunido numero sufficiente de Sn. 
mentos produzidos pelos membros das duas 

senadores, abre-se a sessão; e. !id,\ 

r.:ts::=:TI,I::St !A no :--.a. Hltl<io A~TO~\'ICJ 

Camaras, como pelas propostas que neste sen-
a acta da anterior, é approvada. 'd 

ti o o go.-erno tem aprcentado. E ·note-se que 
!\a ordem do dia continúa a dio-

se trata. da interpret[!çilo do Acto Addicional. 
r.ussão adiada pela hora na ultima - . 

_ • d . e nao da sua reforma, como tenho ouvido a 
sessao, o requerimento do Sr. ·:\far- 1 . _ • 

B b 
• i . I a gumas pessoas. ("lpowclos.) ''ato, pois, con-

quez de ar acena, .e to e apoiadJ . 
. . d' - d . . 1 tra o requeJ•Jment.o, porque a matc.ria. é ur-

pruneira Iscussao o proJecto de lel, . . . . 
. d d C d S D I gentissima e mmto elucidada, e porque os ar-

vm o a amara os rs. · eputados, 1 . . 
. d 1 • d , . · tlgos que se acham consignados neste pro-
mterprctan ·o a guns artigos o .. cto 1 . _ . · 

ld
. . 

1 
. Jncto sao Jlistamrntc a~uelles rme, no meu en-

At lCJOna . j • • . 
1 tender, necessitam de mterpreta.r:ão, senuo el-

O _SJ:. :\lARQl:l;z DE R1n~.\C~c:>A: - Ten-~I~s :ão ob~cm·os, que carla Pr_csiucntc de Pro
do oundo a homens da .profissao, e com co- . vmcla c cada Asoembl~a Pron.ncial 05 tem en
uhc-cimcnto ·da mat~ria, que o projecto orga- i te;~clido ·a seu modo. E' indispensa.-el sahir 
nisado no Senado, para a interpretação do i f!Uanto antes da incerteza c da desordem que 
Acto -'-'lüicional, era prcferivel ao que está em i ha na noss[l. le.~isla~ão. em conscquencia dos 
discussio c nOs Yeio rClnettido pela outra Ca- ! diver:;~s intcllig~nc.:L.ts ~!lle se te;m tlaclo Do. cs
rnarn.; e lembrand.o-nlc, como já disse na Ca- f tes nrti;:!;ns, e o u~ico nwio para isto é passar 
sa, que o regimento pcrmitte, em todo o cs- 1 qu~nto ante;; enc projecto. E cm tal roateria, 
tado cm que esteja uma discussão, que uro I o que poderí1 dizer ::t commissilo? Aquillo U!ê~
projecto qu:llquer >"[\ ú ·uma commissão. rc- j mo tlc que cada um dos nobres Senadores tem 
queri .que este se remetesse ús commissõcs que i conhecimento, por i,so que hn. muitos annos 
n:1 scEsão anterior indiquei. Tambem me oc- i estames convencidos de que ha artigos no Acto 
correo que, quando em outra sessão se não ad-

1
t Audicional que devem ser quan~~ antes '"

mit!o que se fizesse essa remess:t, foi por 1 tcrprctndos; c, pebo razões que f,:! r2m ex
não termos presente a decisão tomada pela pendido, julgo que cada um de .nó~ estC1 se
Casa no primeiro ue setembro de 1S3G, c por nhor da materia; pelo menos cu o estou, ha 
isso fiz o meu requer!mento; porém, hoje, hn. mais de tres annos; c por isso acho des:neccs
mais uma outra razão, e vem n. ser que, sendo sario que o projecto \'li (t ·comroissilo, pordm 
a, materias indenticas, abandonar o prcjec~o muito nccessario que c!lt:·e em tliscussi'to. 
que o Senado tinhr, feito, e qae em ontra s~~;

são não foi ·nem levemente Iemhratlo, pareCI'
me um pouco indecoroso n ost::>. camar·a. Cc
mo isto me parece ·1Iemonstrado, peui tfw só
mente a paln.vm p:tra afastar uma imputação 
que de algum modo me foi dirigida qual n 
de que o fim do requerimento era para que 
o projecto fosse morrer nn comnlissfío c que 
fosse protelado, qu:~ndo eu, pelo contrario, de
sejo tão sómente que clle scj:' ilem elucidado, 
recorrendo pn.ra isso ás praticas seguidas na 
Casn.; porque estou convencido -de IJUC as me-

O Sn. Romuct:Es ne C>~ItL\T.no: - .Eu lam
bem estou persuadido da necessidade de se in
terpretarem certos arti;cs do Acto At!l!lc!o
np_l. Como legislador, algumas vezes me te
nh~ ,.i&to embaraçado sobre a sua verdadeira 
inLelligc·ncia; e tlaqui concluo cu qnc a ma
t<:Ti::t 6 n:uiro ponderosa, mórmentc para o Se
nado, porque elle ni'to poderia por si só :'char 
a interpretação verdadeira, visto que não en
trou na confecçfto da Icl. Xão acontece o mes
mo a respeito ·da Cama.ra dos Deput:u:los, por
que nesta Camara existem rauitos d~put:lclos 



sc~si'l.o eles de Jullto 

que tomaram parte na discussílo do Acto Ad-~ ;1 pnulcncia, rJtW.JHlo se 
dicional, ·O podem com facilidade conhecer lei fundamental, quero 
qual foi cm tal ou tal caso a mente do Jegis- uma commissflo. 

trn.ta de interpretar a 
que o projecto vá a. 

lador. O Senado, porém, difficilmcntc p6clc Dlz-sc que se quer que projecto vá ]{1 

entrar nesse conhecimento, c por isso p::rcce
me indispe11savel que cllc .scj:t .csci:Lrcido por 
urna commissflo da c::tsa. 

Disse-se contra o rcqncrimcnto que o Se
nado j:í rrsolvco cm outra sessi"to que se n:lo 
rcinettes.=jo a c:ommissão alg:.1n1a c.projccto, a 
que assim o requerimento, segundo a phrasc 
forense, é materia velha. Eu, servindo-me da 
1110sn1n. phrnsGo1ogia, dir0i que o requerimen
to é mn.tcria nova; ha novas razões que n.üo 
vieram ú casa, quando se tr.atou do outro re. 
querimcnto. 

morrer; eu nfLO pertenço fLs commissões a 
que se deve fazer ess:t ·remessa. mas cada um 
elos nobres membros cleilas ha de ser offen. 
elido com scmelhanlc insinuaçfLo, e cu nito 
considero as commissões do Senado capazes 
de tratar com desprezo um assumpto de trLn. 
ta importancia. QurLndo eu digo que deve ir 
a um.a commissão, é porque quero que umrL 
mat.cria de intercs·se vital, uma matcrin. de 
que clcpcnclcm os destinos do imprio, . seja. 
truü~rl:L com rL materia dign,a elo objecto, di
~na ·dcst:L C:uw:.ra; o que se não pódc obter 
t:ic:m~lo sobre a }lese. o projecto po1· tres dias, 
porque uns o examinam e ·(}Utro3 não. Eu voto, 
;lOis, pelo requerimento; c, votaado assim o 

Em matcrias de pouca importancia. todos 
cmwêm ·cm f'!UC se ouçam as commissües com
pe:cntcs; p.orém. e111 n1~~tcrin. gr:1xissin1.a. como l 
seJn. o proJecto n.ctu.al, qu€r-sc l]UC, logo que Si:lHHlo, flcn.rú cohcr:::ntc c::1 Zl!~!.s .d~Eúcr:!.çücs. 

chega {L casn, entre~ Glll discussão c se pro siga O 81:. C.\i!XEn:o DE C.\:;rPo~: - Co!:no prc
no seu exarr1c, nos termos de qualquer n1e. tc·nd.o vot:1.r c0ntra o rcqnc-rim~~nto ac :!" o pro_ 
diiia orilinaria. Ora,. p:1rece·mc (]\!(; o Se- jr:ctà [L commissüo, vou c::pc:u1er as r.azõcs 
~lJ.Uo. ~Hlo:pt[!.!lclo e:s~e: modo de: !H'occllcr, n1os.. que tcnl1o p~ra nssir.1 Yot:tr. Eu tive ~ honra 
ti'rt.rú mui pouca cohcr8ncia. Xotc-se que o (~C scr 111(·mbro rlessn. co:r1mlss!"Lo mista, J1J. 
Scn~clo occupou·se clc n1:1Lcria. idcntica, c, es.. qualií.la.clc ele mc~nbro U3. ca!:!lmis:.:;~to de Ic~is· 
tando o projecto en1 scguuUa. discussão, U.c- Inr:::w. O nobre Scn:Hlor disse. propondo o scn 
tidio que ello ficasse adiado até que vicsssc ~(·querimento, rru0 até pC>r llonr:~. aos membros 
tste projecto da ort!·~ Ca.mara; e isto sobre dessas co:nmissõrs ronn!das. que então de .. 
p::tr~ecr -tlc con1:uissã.o. O projecto àa outra. 1~:1.n1 o scn pa.r0.c:cr, crn. preciso w.!C :lf':O!'a se 
Can1~:a cl!c·ga {i cusa, e ~l6C!'a hílo de cxa .. f mandr!ssc este projecto (ts m1~sm:t..~ commls .. 
miaar-sc e comp1·r::tr-sc os deus projectos so. :sõcs. Ora. ·essas commis•ôo3 con:st:LYJ.m d• 
clrc a ::lfeo:!! Queremos que passe este pro. membros dos rrnaes alguns sflo hoje mortos, 
jecto como passou o Acto Addicion:tl? Eu nilo e outros se acham na casa; o parecer que foi 
Jlrcstci o meu voto a esse acto reformativo dado declarava que ::t discussiio -do projecto 
tlr.. consUtuiçüo, nc1n sc:i as razões que mo- ficasse ,n.d:ialla. para CJlHUHlo viesse n1aterin 
,.:::>r:un os demais 1uembros da. casa a vot.ar n.naloga, de que se então trata\'3. nn. ontrn. 
;Jor clle; mas o que cu sei é que clle nüo tem 
feito todos os hens que se cspcnxam, c isso 
talvez provenha de não ter sido este Acto 
su~iicientemente meditado c l:tbor.ado por am-
bas as Camar3s. 

Porque veio este projecto ela outra Ca. 
r.1nra., scguc~sc que ::> Scnn.do Ucv:t atlrn.r com 
r1. su-a. obr.n. ;1ara o Indo? Eu entendo que uão. 
Dil:-sc qae todos tcc1os conhecimento d::t ma. 
r~ria; eu tenl1o lido nm c oatro p-rojecto, po
rGm, nfLO me acho h::tbil!tado. como desejaria, 
pnrrL poder vct~,r com :~certo; c estando cu 
mstc enso. pôde acontecer o mesmo a res. 
pc·ii.o ele outros Srs. Sen:ulorcs. Pcrsuatlido, I 
]lois, tle quQ o Senado deve obmr com toda 

C:-.. mara. Orn. é c11t~gacl_n. n. occasi~.o dn 1·e~ 

n1cssn. c.1a. matcrb. rle que se occupon 3.CJ.ue1la 
Cn.mara: o que nsta pois a fazer-se? Discuti. 
rc.n1-sc os dous proj0ctos. Parecr., port.m1to, 
[]Uc se não honram os membros ~ne c1cram 
e5se parecer. m3ndnnrlo.sc n mnteria a outr.n. 
eommissiio: fazendo-se tal :remessa, sc-rin. po
sitinrmrnte mn~. manc!r.tt muito estranha de 
se honrar n~U·'llR commissfio. porque :~.ssim 

i<C h dcspr0zar o seu parecer, exigindo.se ou
E;o sobre a mesma matcr!a. Ora, que resultado 
póde procltdr o novo pa1·ecer? Além da perda 

ele trmpo. vem tomar o nr~ocb a!ncla mais 

cc:mpllcado, porr1ue temos de ter cm vist!!. () 
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Sc5süo ele C' ele .J ulilo 

t_iU:.: ~;i c~l::iLC, dalio lJOl" um:L comn~i~~l~o du. 

\..:~:.::~~~ e lilll ierce:iro oUjcci:o, (JUC 10 outro pa
rece:· r.rao lln. de ser f!allo em consequr:neirt 
do rco1acrimcnto, por ouaa commis:oüo da 

Casa .. a qual pútlc mui~o lJcm de:;prezar as 
id~as da cmumissiio pa~~.s~u.l~t. Ora, ll.e::ite 1nodo 
J:lcmtros daqucllas conmlissõês. 

Por isso, pois, c PO!'fJUC obscn·e! que o 
pa.!·eccr que j(L se d0o n.a cn.::m (o qun.l ha 
]lOuco tiYe nn.5 minlu:s miios. coincide n.bso
lut~mcnic com as iclGas do projecto Yindo da 
outm Camara, julgo que o projecto do Senado 
se dl!vc ler na. occ.n.sELO da. discu3são do que 
Yelo da outra Ca:luua; c, inteirado o Sen~U.o 
l1a nuttc-rra r1uc clle cont(~In, se acaso ~1-PP.H

rctcl'C:::!l idén.::; no•,·Js, cntiio mudar~i o negocio 
c!c !'igu~·~; I"!1~~s s:; o ~)ro~ccto do Senado con-

cnr.flo entendo que se deve ac.!optar o que 
yeio eh C:1:nn.r:c do5 Srs. Dcpntat!os, c que já 
tcn o yoto de um do3 ramos tlo Poder Lcgis-

tai:·l~tr!!cnu:. podenws solt,ar u,n:'t cxp:·cs!:lc.lo ClUO 

se não tlcve enunciar, e ú natura! que isto 
acontc;;a, quando ta! cxprcss~o tem sido re
!)ctilla por muito::J mc·mbros clcsLa casa. Eu 
estou per:nw.d!tlo que nüo se tr.at~ de reforma, 
e sim tle intcrprctaç:1o; c clcsta nlrsma opL 
niüo fol um membro f!UC pcrtcllcco {t mcs~na 

co:nmissiio n. que cu pertenci. Concluo !lcc!n.
rn;alo que não deve ir o projecto du Inodo 
~tlgum ú commi;.;srw, tanlo mais quanto olJ
,,crro que os que \'Ot~m neste scuriu0 jCt têm 
dcixn:rlo tr.anspirc.r o dc·scjo do üUL(~rro do 
projecto; o p~reccr sobre a. matcr1n. esteve 
par~clo por tres :J.nnos, o que c!~ al;u:n modo 
foi un1 enterro; agor~ quer.sc segundo nn
terro: niio ,-ola parn. que o haja, nem tenho 
tanla tle:vor,fto por mlcrros. (I~i,;adas.) 

O Sr:. Tlmll:ltiL:J;s 1n: C.\(i\'.\LJJo: -Eu t.u.m

bc-In nüo tenho tlcYoçf'Lo por enterros. Se: hou
v~ dcn'!orn no n.ncln.mento do p:ojccto C: o CJ · 
nado, p!·oycio da outra c~.m~trn.. 1:.; pvrCJ.UC ~c 

Ia.tivo. Dissc.sc que havia. 1lHttcrin. nova; cu nEo fc:,o: l'CfJ.Uisicr~c ft ou trr~ c~~na1':1, llc que dé~
cutendo CJUC a não hn.~ e e.ssn. alleg::tijão que so:~ nnch::.mcnto :1. c:itc n2g0cio'? En niw 8Ci se n 
se fez, ele hn.ver j[t um p::t1·cc0r n. rc:SilCito, n:i.o n~~ucssa ú commi3:.'l.lo arr.u:tl hoal'~~ ou dcs-

procetlc, 110rquc nndn. 11~ de ~lo~:o, c. n~c!.a jl~cnr:l. J ~. co!nmis~~~o :- autcl:! ... or~ se ~;l :1:~~~;); ... os 
havendo tle no\·o, nfto é attcadtvcl o rer1ucn- (~:-~ rrnLign. ccmn.lbSilO dL~::tr..! o s .. u p .. ~ .... cr, 

cHmr>ril·an~ :;ct! rlcvcr, c o Sc:11do ütnlb;::m c~l!U
prc coin o que d;~vc, querendo agora. s~r es-

m~nto. 

Eu concordo co1u os no!Jrs Scnad~i.·cs~ que 
consideram a mrüe:rla. como ~cndo üc sumn~a 
importn:.ci[!,; ell:t G recln.m.adn. pela.s nec\:3 .. 
siUadcs pu1Jlic:2..s, c t::m1os ainda ele :r.ais U:1H1 
outra raz:~o! ~1!6m da nossa prcp:-ln. co!l\'icc:~o, 

o ú as rer1u::~:~çücs que se tem fe-ito [L As3CHl· 
b10a. Gc·:·r:.l. E1n 1835, um no1Jl'0 ~Iinistro da 
.Tustiç:t .aprcsc:Hou o seu relataria fts C:t
lnarc.s, r2qu~sitando n. intcrprct8.~Clo do Acto 
Addicion~l; os ministros que lhe succct!crae.! 
conl!nu~!r~un sempre a. in.st:tr pe!.a intc:n~rc

ta.c:lo. O throno. na sua fa!1a cln. abertura. ela. 

.AssCinblé:t. Ce:r.~1L p~de que se trilte deste ne
gocio como Ue umn. ncc~ss:drulc u~·~o!"...tc c 
reclamarl:l pelas t:!ircumstanci~s en1 ctnc se 

acha o paiz. 
Além di:Jlo. obserro que hom·c tuna grau

ele m.aioritt nn. Camar:t tcmporn.ria. quando 
passou o projeelo ~uc se nchn. na c:tsa. Estes 
motivos. pois. sf•o muito ponderosos p:tra que 

0 projecto de rc:'orma.,. (Apoinrlos!!) Diss<:> 

,,, - 13 

c.}(~ l'Gl.;Ido. 

Xó.s e:~t:ur.os tratrtJHlo Ue um olljceto que-, 
n!lrrt mim é de 1nuito perigo; a.ttcnllcndo ·J.O 

;st.ado e::n CJl!C f!.~ provincias estfto, é pl'cci,;o 
que proccdi.~mos ele u:i:~n. nu1.nel!'n. muito cir
Cl!nlsp~cta, digna da. prndenr;in elo Senado; 
t1UC'

1 
Ion.~c de !r rcnlf:cliar o~ males o uc!l.lma.t· 

.,~. ·1 .... it·1rõcs não Y[t e-xcitar o a!~rn1~t. O flUC 
~c~1~ :i"' r ~, pr;jccto a. uma com missão com o ela· 
mar das nl~CC:ssidnclcs puhHcas? O fa.ze:r-sc a. 
con'p"r"rcw otlrc os dous projectos scrét cou
s:~~ ·d;~;~;·~sa.'? Agora não se trn.La elo dar un:. 
n~rrcer sobre outro p:trccer que jft foi nprc
;c·ntHlo iÍ. Casa; o C'Jl~C se ,·ai fazer é exa.mina.1' 
Si': o projc·cto fJ.Ue veio dn. outr:t Canll.:·a deve 

• , . 1 f]tt"l 011 se se dcvc:n fazer al;\umas pa.s;..,l r.a n 1 

cment!~s; c que r.;ranJc.s demot·as póuc l!avcr 
'·t ? "co 0 - ariln·os do projecto tito exlcnsos, nJ::; o. ~.ul ;, ' ·•t.., ? 

"Cll exame ocja prGciso um n.nno. · f!llC' pnrn. o .., · ~ - .. 
s~ p~.ssansc 0 rc~uerimento e eu fosse membro 
c.~~ eomm!ssõio, ha\'i:t c1c eonYldn.r os meus col-
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l&gas ·para. trabalharuws não só no Senado co
mo em casa, afim de se apresentar o parecer 
quanto antes. Como se ha de tratar desta ma· 
teria com pleno conhecimon.to, sem que sejam 
examinadas n.s legislações provinciaes e reprc. 
sentações que lm das assembléas provinciaes 
e dos presidentes, demonstrando os embara· 
ços que têm encontrado na execução de certos 
artigos do Acto Addicional? E só se deverá 
julgar a necessidade da interprcta~ão pelo que 
se tem feito? Esse é um máo modo de inter· 
pretar; c nem o sentimento da nação se pôde 
entender deste modo. porque umas assembléas 

tonta precip!Laçfw; porque não demoraste~ 

mais oito dias este proje·cto, afim de que ma· 
teria de tanta importancia passasse com toda 
a madureza? Qual foi o motivo porque o Sena
de, tendo varias commissõc9, para onde siLO 
remettidos os proj~ctos que vêm da outra ca. 
mar a, e ainda os de pouca monta, niio remet· 
teo este que é de summa importunei a? Porque 
razão assim se procederá?" Tenho ouvido di
zer que aquelles que querem que o projecto \"[L 
a uma commissfLo querem o seu enterro: eu 
declaro que não gosto do officio de coveiro. 
(Risadas.) Kão é bom mister. Que se cntcr-

provinciaes têm entendido uns artigos de u:n rc·m corpos mortos, concedo; mas ·que se quei· 
modo, e outras de outro. rarn enterrar corpos viYos, e .com precipita-

As razões que tenho ouvido, P:tra que o çflo, é isso o que eu n1io desejo: nil.o quero que 
projecto não vá ft commissfl.o, para mim não s~ enterre a Constituição. ("tpoiados.) Sr, 
valem nada, porque agor.a h::_ arti~os ~c novas I Presidente, a unica razão que ouvi mais fun
razões que em outra occasmo nao neram á dada, para que o projecto não fosse a Commis· 
discussão. . . são, é do receio de que morra mt com missão, 

o SIL. VAscoxcEr.ms: - Refute as razões • porque tudo o mais sf\o argumentos de lyn-
que se tem produzido. ccs, de homens de multo talento, que, em um 

o .Sn. RoomGL"ES DE CAm'Ar.uo: - Niio ha ponto de vista, podem logo decidir o negocio; 
razão. Um nobre Senador achou que o Sena- mas nem todos podem julgar-se para isso pre· 
do tinha já det~rminado cm outra occasião, parados, como esses sublimes genios, c por is
em que se tratou ·desta matcria, que fosse ella so consintam que as mediocridades meditem 
examinada por un1a commissão; e o que el- um pouco nos negocias vitacs do p:tiz. ~ras 
Jc pede é o cumprimento dessa deliberação. nisso não se quer consentir: corroo-se em car
Como estamos cm tempos de vanglorias e de ros de vapor para o progresso, chegando-se á 
declarações de :tetas de fé politica (o que nun- borda do precipicio; agora quer-se correr 
ca rarei) cu direi que nfto quero por ora en- igualmente para o regresso, sem se temer que 
trar nessas dcclara,~ões, e sómente declararei igualmente se vá cahir ainda em pcior prc
que a 'interpretação do Acto Addicional é mui- cipicio! Para que são estas pressas? O que nos 
t) nccessaria; que é tão necessaria como a disse o nobre Senador, que falou tanto na ses
cxistencia da propria ConsUmição, mas é pre- slio anterior sobre o requerimento'! Entrou na 
ciso que se faça uma intcrpretaçfLo legal; nun- materia do primeiro artigo, e ·disse que er,t 
ca concordarei em que se pratique o mesmo muito romanista; mas outro niio poderá dizer 
que se praticou com a confecção do Acto Ad- que é um pouco inglezado, que quer que as 
dicional, a qual ioi feita sabe Deos como, e no cousas se façam de outra maneira? 
fogo de um!l. revoluçfw. Agora parece que se Para que vieram esses argumentos? Se se 
pretende que continuemos do mesmo modo, fallasse sobre os artigos, só o considerar a 
obrando precipitad!l.mente: se assim procc- matcria do ultimo artigo do projecto, basta
llermos niio se remediarão os males, antes se ria para que se remcttesse á com missão. Este 
agmvarfLO. \';\ fL com missão o projecto, trate· artigo parece uma seutença. do juiz que disse: 
se da ma.tcria nesta sessiio, satisfaça.sc (ts nc- "~forra quo não morra, dê-se-lhe no que não 
ccssidadcs das Provinda~. ao que cllas recla- corra." O !ll't. S." do projecto diz: ''As lr.is 
roam h a muito tempo. provinciacs, qua forem oppostas á interpreta-

O s1:. CoS"<'.\ l~mumm.\: - Sr· Presidente, ~[Ln dada nos artigos :!nteccdentes, niio se en
s~ passar uma medida precipitada, menos. di- tendem revogadas pela promulgação desta lei, 
gna de nós, o Br<lzil não perguntar[L com JUS· sem que expressamente o sejam por actos do 
t::. razfLo ao Senado: ''Para que obrastes com Poder Legislativo Geral." 
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De nHweira que aqui!Jo que tGm sido feito 1 fim a interprotaçiio de únm lei constitucional, 
contra o Ado Addicional não fica revogado; convém que y{L a uma ·commissão, para que 
assim, daqui a pouco tempo, ha de sQr ncces- ella QXaminando a materla, trabalhe para no~ 
saria uma nova interpretação. E não será um ceclareccr c dê o seu parecer a respeito. Pc
absurdo que, interpretando-se o Acto Addlclo- rdm niio se quer fazer, agora que se trata da 
na!, se não declare que ficam revogadas as lei ftmdamen•tal, o que se fez quando se tra
Jeis que se oppõem a essa intcrprctaçfto? :-lo- tava d'aquella rcsouu~ão; diz-se que a rua
tc·se que muHos, que ·pugnaram a favor do teria é cousa multo facil, que o que se tem a 
projecto, não deixaram de reconhecer esta fal- razer é tratar da intclligencla grammatical, c 
ta; mas disseram: "V.{L o projecto paxa o Se- que por Isso o .Senado se deve decidir j{t sobro 
nado, que lá será .emendado"; e, {L vista disto, 
não se quer que uma commissão examine a 
materia. O Senado decida o que melhor enten
der em sua sabedoria. 

Lembrarei, porém, que o nobre Senador, 
que tanto impugna que esta materia vti a uma 
ccmmissão, tem sido um daquelles que têm 
exidigo que cousas muito triviaes sejam su
jeitas ao exame das commlssõcs. 

O Sn. Ar.ENC.\lt: - Ha poucos dias, oc
cupou-se a casa de um projecto de resolu~ão, 

offerccido em um parecer de commissfto, ass!. 
gr.ado por dons membros dclla, no qual diziam 
que se tratasse da resolucão: e havia um ''o
to separado de um terceiro membro, r]izcndo 
que, antes de se entrar na discussão da resolu
ção, se exigissem informa~õcs da outra Cama. 
ra, para esclarecimentos da materia; o Sena· 
do, porém, rcsolvco ·Gnc se tratasse logo d~ 

materia, despresando o voto separado; e:n 
consequencia do que, entrou Jogo em discns· 
são a resolução e durante ela apparereo um rc. 
querimcnto, pc:dindo flUe o negocio fosse {t 

ccmmlssão, mas não se venceo este requeri
reento. Depois, porGm, um nobre Senador ob· 
sHvou que a decisão deste negocio importa. 
1'~. a interpretação de uma lei, c rcqucreo por 
esse moti1'o que voliassc a materia {t commis
são. Então, todos os nobres Senadores opina
ram que não era conYcniente que se !ntcr. 
Jm:!ta~sc retlertolinamcnte uma lei, lei que al
guns n.té reputavam constitucional, c votaram 
para que tal negocio fosse tratado com toda 
a circnm::pecGão. 

Ort~. <:ntflo assim se procedeo, por se jul
g-ar que n. rcao!nç;üo ilnportava a interpretação 
de uma lei, qual a lei da rcgencia que uns di
zem que é constitucional e outros nfto; mas. o 
Acto Addicional ninguem por certo dirá que 
não c, conslitncional, porque elle forma par·:~ 

da Constitu!~iio. Tendo ·pois este projecto p~: 

ceta materia, que ali{ts se confessa ser de sum. 
ma transcendcncia. 

Sr. Presidente. Este ncgoc:io 6. com effei· 
to, da mo.ior importnncia; niio se trata dê iln· 
a~ menos que rle interpretar a Constituição lo 
Imperio, -ou o Acto Addicional, que é uma par. 
t., della: outros ha que entendem que se tra~.a 

<lr reformar o Acto Addicional: e eu cuido quo 
niio é cousa muito facil o traçar a linha entr< 
o que é interpretação c o que é rcfOJ'ID;t da 
nma lei. Por mais que se tenham rstudado a~ 
rEgras da hermeneutica jurídica, .s.empre ;" 
tem encontrado difficnldadcs para determi
nar qual 6 o ponto em que finda a interpreta. 
ç~o c principia a reforma, c crci() que isto ó 
ainda motivo -de du\'itla, porque, e.m todas as 
nuções onde se tem estudado melhor a Intel· 
!lgcncla do governo constitucional, se em tira· 
do aos magistrad~s a attribuir.ilo de intcrprc. 
!ar as leis, para dai-a aos lcgislarlores. Ko 
BrazU, é unicamente -á Asscmblb Geral que 
rompcte cssha attribnição da interprctaçfto, e 
não de reforma; e essa facuiaade est(t bem 
dl'linida na Constituição, e bem :I:Hla ao Cor· 
!J.J Legishtivo; no caso .p;·esentc, porém, ha 
uma cousa que considerar, e é que a interpr2. 
t:nôio de que trotamos não é a interpreta~rw tlB 
uma lei ordinaria, a qual póde ser em<;ndalla c 
reformada pelos l8gislaüorc,s ordinarios, é r, 
interpretaçiio llC uma lei coJlstit.uc!onal, e JltH' 

i;:~o nos cumpre fixar o que é rig·orosamenle 
:intCJ1,1reta~ão; c, :aind''L que ll1l])aret:am at
"·uns inconvenientes, que pela Interpretação 
~ão possamos remediar, de\'emos delxm' sull· 
Eistil.os c ,procurar -o outro recurso que nos 
(1cixou a Constituiçüo, isto é, n. refor·mn. da'i 
]~,is pelos mesmos tramites por que cllas fo· 
ram re!ta.s, e não estender a faculdade de in· 
rcrpretat!m ao ponto de rcform=,rmos o que 
nito cst(l nas attribu!çúcs dos 1egisl:l.dorcs ro. 

dinarios. 
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• Isto Jl03to, 0 muito com·cn!ént0 t1ue o pro· 
Jl-Cto YOltC [L CQ!~UlllsS:iO, !JOl'!!. (11:0 c!'l:t, CXf!.!l!i

Jl~IlCJo-o bem c combinando os Hcus arli;r,os com 
os ::n·ti2;os do Acto Adclicional, a t]UC se rcl'e· 
re, nos pos!J::t tr:-lf:llr uni.f!. linha c1~1 qu~ :::;c fi. 
xc c. intC·J1)l'CütGílo ... :\lém de que, e.st.~~ lei nrw 
~brQug-e todo;; os nrUgos tlo .. :\c:to .:'~tldition~~} 
que contt~nl cluYidas, c, !l~rt~nto, é nccr.~sar!o 
que n. conlln!ssrro, nfta sú se l'Cstrinja úcu!llo 
Que Por vcnturn. julp;ar CX(: .. :::dr:r :1!> i'aia~ Un 
vcrclnUcir:t inte:rprct:J.r,üo, como que ~.cc:rcsccr1 -
~P C!l1(;1H1~!S r:.dcHt.iYn~, 11cil;:s r:ru~tcs ~~c fixe a 

llltCilig-C:!lCil'.. do~ :lrU~~o~:; o:J:-1Cill'CS í10 Acto Ad.· 
clieicn;t1, ~uc~ po:· vcntu!·:~ se cmiillssem nc.st.c 
Jlioj~:c~o. E~-;tco é ~~!['.!s un1 !notiro para. provar 
:t nc~c-r-~::itl:!di.~ d·~ qnc a !ci rolt.c ú com!nls.::do. 
rw!s f1Ji·~: c:~~r:·nr.1?.~ ({C tnn~·~ .. ia:pcn'ütnci:.l. não C 

~~:~~;,\:,~ l~~' ~\,;';\~·,:' ~~~E~;~:.~,;~o c '~~::JS ~~:u~::J;:"co~~: 
mlss~n q~:(l f~,~~t a c~;tc: re::~pcito ~s l!Cccss~ri~·.s 
co:nb:n~!~ ;:~~. 

TT:t pOl!Cos db.s íl!)l)nrccr.o 1!3. clsa uma lc.:i 
tl,'.' . :\~:c:~:h10~ PJ~ovincial _t!o :.I::l.J'~J:hão, que 
1.. rtl~~. lliJ co!·pcl':!\ucs de! n~ao n:orta. o que fe
l'·; lt;·.ln. de no:~:-:::s le:i:·i, r.: o p!'ojce:to de intc·r· 
p:·c-rar,:ão nada cU:~ n respe:it.o í1L::l asscn!b!C·~:s 

provinc:i~cs pocic!"em ou n:-~8 lc.o;isb.r sobre as
scc·i::-~~üc·~; rc!igios~s. 

Ou h•::!. duy!cl:J. OCC01T20 na l11i!~ha Pl'O•,·i!l

ci~l. c foi e:l1:'.. ~ rcsDCiLo elo Prc:?iil-:nt.e: dr.··rr!' 
on n~;:, s:tnccio-;.1~-:.r um:1. lcl dentro tlc Uc~ cli~s. 

como marc:1. o Acto Atldidonal, depois tlc pela 
pril1'!c:ir~ YC'~~ lhe tt.:r negado a sn.nc~ão, c clla 
h::t\"c~ p<!ssado p:olos tlous tcrr.os d::t Assemh!é::t; 
r· de certo, este ponto 6 contmvcrso. 

N'fLO s~rü, pois, co!1vcnicntc qnc un1a com
m~s:srLO c:-:am!ne nu.lo isto, c\"itando-se rtssiin 
o ter1nos Uc parrt o n.~1no nos occuparn'!os c1n 
nn1.n. no,·:-t intcrprctar;üo? O nobre Scn~dor. CJ.UC 

mais se tc!ll opposto ::t qnc o })1\)j(:Cto Yú {t 

C01D.IUissi"to, fez um ]O!l:?;O t!iscmso, f::t:cacio ver 
a necessidade de se tratar jít da. lei. c no llJC3-

u~o passo nos apresentou nma. re!ar,ão dos nbu
sos con1n1eLtidos P21as as.scmblêas pro,·incv!ncs 
no exercic:io das <tltribuir;õcs que lhes sfto ccn· 
fcrid::!.s pelo Acto Aullicional, c Ya!cu-sc desta 
me~nna. rrlar,rw IHtr~ mostrn.r tnmbem que o 
projecto nfto ue\"C ir ú commlssão. Quanto a 
1nhu, J.)~rccc-nlc q1.~c este argum011to foi o 1nais 
forte que cllc poilia ap:·cscnta:· para pronr ~. 

nccc,sicladc ela. rcmcssr~. tlo proicto ít commis· 
s~o. porque é de :tbsolula. ncccssldntlc que ~• 

conuni~3s~io rc;t:J:l. :w leis que o nolJre sc:na .. 
t1or vdtou, na conf(·cr·ão d:-ts rp~"·t·r· •H· '"'l''=fl:tJ. 

bléns l)roYinciacs u1t;n.pas~~r~r~·~ ~~~3 ... ;.:1 ;~,~-~·d·~ 
sPtu=; n.ttribuir~õc:;. E', pois, cl'J ri.~nroz:t ntces
sitiadc r1uc se fn.ça o cx~1nn da..:; lr:g-ls~ar:lk:s 

provinciacs, afim de que o Scn~tlo obre com 
iot1:t a. n1:lclurc:~a: c então, Cúmo p~~s:~r c.~te 

projecto jtL c j:'l? Qu~nto m~~is :;c dcmnr~r c~
sn. rcmcs~a, nutls inconveniente: h:1rr:rflD; c, 
1~c:::tcs dias r1uü nó3 t!:mo:-; .~ast0 C·Jl~ est:1. di:;
ct:ssão, pci1e:·i a n commiss~w ter i:1tcrpn3t.J o 
SC;U parecer. E ~tê mesmo, pa.r::t :-nrdor b~·c·Yi

tlr~dc, 6 conYcnit;ntc que o J)rojccto v:'L [L con.l
!nissfto, porque, se nflo ohrm·;!10f.l com p~·cci

pita.r~f~o. n.brcvi:t!·emos a <1i!-1cu:is:to; den1:ti::i, o 
Sennllo nunca. foi prccip!tailo, -os seus n1~is 

pcn.nr.:nos tra1J~l!1os 3~o ft 1 !to~ com 1nnita. nla
clurcza; c as:;inl o exige o r<.::;~imeuto <la cn.sa 
no processo Urts di:::cm~süc:::. ' 

Di:-lei.Jli!itl•j.::=.:-: cst~~ p:·ojc(!LO :1:!. OUt!'~l.. Cn.
!1,~11'~, cu•:! c~izc·r [1. :dguns d{~JHll~~c.lcs, qn~ no

t~YJ.m ndlc: ~tlg;um:1s fn.1has, qu~ f·:~~)~:~·~~·.r::t!n 

(}110. O S[}l1(l.d0 C01'!'Ígls::e :1.1:;-um::~s f~ltas flUC 

nc·11·~ h~Yin._. ari:n ele q~!C npp~· r.;ccs~;.J am~ 

n~.~;·~ a:?:!~:"., íl1 A~scn~h~én. Gr-;·~1, 0 n~~o St: fos

SQ cl~t· COli~:~ ~ ':ms~itar no,·os ~.l.lll~~os. 

I 
Yolta~H1o ai~:dn. nos Grgumrnlos f!UC pro

(in;:!o o 110~)1'0 Scr.ndor, clir(;: rp.l~ cllc 1~1cst!'Oll 

qur~ ~s asse!l!hlt~·as IH'OYinc!~es lêm ulrrrrp:tS
s~ulo ::ts snns attribuic:il0s, c c~at0nclitlo o Acto 
,\l1cEcional de um:1. m:mc·i:·a. t!ifír,rcJ:t~ da ~ue 
r,!l~ t!C\"C ser rntcnt!ido. c que r,stc projecto 
dsigna.. Ora, parece f]UC por isso mr,smo que 
~r::. nsse:mhléns provincir!.CS represC'nt.am ~ n~rdo .. 
!'irr. l1a.s prorincl:1.s, c na lr.gislnr.fto dr.·l1~!s têm 
p:n·tc os prc~itlentcs, que sfto agc·nU~::i llo Po
der EY.r:~cutiro. se deve fixa.r n. !ntel!i~cncl~ C!U 

rn-vor dessas ~naiorias rtnc r~prcs\:!ntmn esscn
tirdmentc :1. n~aioria. d::-.. n::c:rto ... 

O Sn. ).[Er.r.o E ·~L\TTOi': - )lüo ~pniado. 
O Sn. AJ.E:'>C.\ll: - Parece-me qne :1 r'·prc

s~:ntnc;rto, pois, se n.s nssc~nbléns provincír..es 
tt~m entendido o Acto Acltlir.ional tlc tal ou tal 
n':J.tr·r!a, parrcc-mc que cl!ns jft têm cm seu 
fr!.•:or a maiorh dr~ 11ar:i\o; c é cnt:io, rtu~ntlo o 
nc!";ocin cstft ne-ste pl!. que rtnercrr.os con1 prc .. 
eip.i!~C::Io d~c~dir isso pela nosz:t int.rHi.~encin? 
E' p!'eciso qtlc delibcrcntos cont lnrtdur~-:~zn. e 
c:!rcunt~vccc:ito, pa.rn <lUC a. noss:t int.rlli~cncia 
"' poss::1. O!JiJÜl" a torln.s ns intclli:o;rncias qua 
t:",:n ,,itlo dadas ~ t0m sido sr~.guidns pt'la na· 
çi10; nrto dC\'clnos asst111 trnt:1r tle uma lei que 
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vai f;":.~:cT int0rprct::!ç;õcJ cm contí'!!.!'io ;ts opi- 1 :)!~:.t3; scr[~D 110~:-; todos c:-:~~~1Jiaaclos'? c Pll'~ 

r..!t::cs domill~!l~cs ao paiz: a. commissão deve que fim? I-IaYen:os por Ydllura e:xpl!ea:· ~l. 

refleetir :-:o1)l'i": !.::~o, c t~rn·c:·:icnL~tr as cmcnllns 
que entt\nclC"r f.:crem pre:cisas, nrto só supprcs-

O St:. Ln~·t~~ G.\:\I.\: - Sr. Presidente. l 
Dnr.s sm·t.es h:t rL! prccipit.nç(::-:;~ nns usscm- J 

blC::::.:: le.:~·:!:!l~:th·a~;: uma p:·oy~n~ cl:~ i;:;no!·anc:in, i 
qu:~nclo se clif:.c~!t(~ 11n1 objr:c:to qualflt!Cr, sc~1 

con.stiüti~[Lo pr.lns leis que ~e tuu rc:t.o na~:. 

:tcSéll!hlGas provinc!acs? En pcn~;o que o Se. 
n:tclo não convirú nl~;so. E como poderi:1. con
cluir-se esse c-~:n.1ne? Sr. P:·c~h!·2ntc, ainda 
r:uc n comrnissr~o gc clés:.;c j[L ::t c·RS(! tr~balllo, 

dar~ui atG o fi"m fln. ~:;o~sf;.o, cii!'l~llu n1nito flllr~ 

a concluis~c; c J):-!1':1 n. s·:!~~:~~tO r;c:zuintc alnrl::t 
ai"!tt:•cipnd~uYJc·nv~ so ndr1n!rircm os r;::;clarcc:- tr:ria de S2 yer c.rnb!l!'t"!C:lcla. com r..s novlls lels 
lllCmtos c inrori;1r!.eõc:. f!llC lhe: sr~!) l'Cl::tUras; flllC YGm. Yinclo das J.1!'0\'Ínci:J.~i, ele llU!.D.C!Íl':t 
a outra. prctipH~I(io IH'OY:~m cb .. fr!.lt~ de sere- qnc succc~~iYamcntc 8il3. il'i~ llCha!Hlo m~.
ll!dallc n~~ Uiscu::silo; c bto ncon~ec:: quando terir:. que examinar; ·c l:cz~;n. J~~:'..!1ci:·1-. f!tlanc~o 
S{! cstú p 03 ~~!.:!{1o (1t; p:li::€1c:s: cst!:! sestJ.nc!o c:::.- tc~·ia. conciuido o seu c~:r!.mc p:~ra p:1dcr c1::-~r o 
so não i1~ clC~ na Uh:c.:ur~sr~o do urojccto de q~~ seu \"O to com conhcci!11C:1lto de cnusa? Xe~u 
nc:i O('C:UI;:'!:l1i~~;. 11\:l'..l eu S'.lT'poullO q~~e. o Sena-~ acab:u·ia ·e-sse tr!'tb:tlho. 
L1o s 2j~L c:'..p;.:::: de e::l!li!' nc~!c. Te:!"!.l-sc sin1 in- Sr. Presidente~ o Senr~rlo jr~ tem. para as
cnkldD um.:t p:·r.;~iplt.~!::·~o. rmúbU:!. 11~ ncccss!- sim lliz:::r, ouvido o P::trcc~r c r.s opir.ircs qur: 

!1.:!1~ is- nos põde!u vir ll·:!Ssa~ cll!:1!:1 commiss!:•.:s. c o 

te .~ o r;!"Llf!~·.:·:;o 11~ um. !1;eio t1;:~, t:-:ctica pi:'.l'la

n~cmtal·, que crlulv~h~ ~-.. um :u!iH~112i.lLO, rSim ele 
que a m~te:·i:.t. sela <li:::cuUt1a. r.orn 1l1::tdurez::t 
df·pois llc certo~ e:~ílrnes, etc.. Por/·in cu ac.:ho 
qut: nJ.o de·.· c t~;r h:.gar o o:tpr:-•;:;:J ll·:·src m·~! 1. 

O l'lf1ll\~l·l:nr:!·!t·'1 diz qu:~. tlr::~~b d0 c1n.c1J c1 

p~l'et~l' J)~_-1~.::; c:r:~~n~~i~·;síi~~~ t1c: Con~LituiçCiCl ~··. 
nssc~nbl ;as !H'O\'il~r.i:lc.g. C·lll".:a) o Sr:n1do se o~· 

cnpc (l~ c1isc:r::;sf~o d.o proj:::-cto. 
S1. Prcs!dr~ltL\ qnr; vodr~1'[L ll~zer ::o.. (:o:n

nlissi"i0 de co:ls~lLiJk~~~) ::;obr0 cst~~ cllj~cto'! 
a~r~~sr:n tad::t-!' o sot pr:. !'CC':~ r. as sl!::::.~ l c~~·as so_ 
brc direito publico constitucion~l. sobro ccn. 
tr:tlis:-tf;f'to ou dcscentr:tl!:'r:.r,ão c1o~ p~d'.)!'es ~1n~ 

EUcos. Se ~..lr;unl elos s~nhorcs ~~ :·n:1~1orr--~ ~·-"":r. 
th·l:ssc o que~ se ch~n1a. lo~!ca rlr 1c.c-:s1:'.1' t~:--
1Hth!1itn.tlo c-!:-tnri::t pn.rn. se decidir ~~(~sta f!l~r~:~-

1 
tr~~ ~ntr~ corno depois de :tprcscnt~r o ]Yl- 1 

rccc~r. En n:w posso ·:u:lmltt~r nuc um ind1Yi
duo on:1.1r:n~·r, sobr~; um~ f1l1Cstão de dir~~t.o 
pub~ir;o c~mo c::=tn. ~c nfi.o i.cn1 os conht'eimc~1-
tos necrss:1.rios parn nvalinr obf.(TY::t~iics Cl~H~ 
encontra c!n um pn.rcc~r üc commissõ.:s. n~: 
Y:'t !"ldCiuiri!"" ncss~ parecer. Isto cmf!~wntn ii 
eomntlss:LO de constitui~fl.o; po!-::. pr.lo nnr 
pt'rtenc: ú cnm!11iss:Lo ct0. ns~eml.Jl•~ns pi·e~v:n
c:in.rs, nfto sô nf!o é isso pr;~ciso. o f::t:::cr-~;~ C'ssn 
1·cnu~ssa corrt;sponclc :1 um adiamontn ind~
finido. porque 0st::t comm!ssfL::> tem c1í! OYll'r.

sentar o scn parecer, ·depois do mai;; m~rh:1·o 
(IXrtmc sobre todos os actos dn.s asscml:l,\as 
proYinciacs! ,J:L se obseryou m. rasa que lla I 
·1:m grandl! numero de actos clcs.s!ls :~ss~r..1-

nssnn1pto se tem tratado r.::-proYcsso: já a. L 
guns illustrc-s Scnatlorcs c::ltfto trto hnhilit.2.d3~ 

para trnt:trem rl2stc o1úccto. qur.. i!ldepentlcn. 
te do parecer, clles tüm r·mittido o scn voto, 
tf!nl feito con1pm·rH.~Jcs llc pro}.~ctos~ têm mos. 
trado Qttc U!mos os couheclmcntos n~ccss::trios 

trndo que nfLO G pos~;h;cl :-tdmittir tal int-:·r
prct~~üo; outros tê!"!!~Sl! !'!nalmcntc C'X!)licrttlo 
sobre o juizo que dclla fcrm:u;-:, Qu0 dcven1 
po!s ·r:Spcrar dcss~ p:trccül', n.ind::t. m0sjl1o que 
vr.ah~ c~u h~rmonin. com o que s.-; ten1 dito 
cm fa,·or rlo projecto? Ya~ltr:.pr.m ncnhama; c. 
no caso de. sr~:- contrario! vh·tt complic~ar a dis
cns:;ão, c:-mbarn.r:n.r o 8·-~n:tllJ. 

Senhores, qn~ndo se i.l'::..!::t de rliscutir 
nm~ !ci noYa. quando se trata d;: ci:scntir un.!a 
!·t:i C!!lQ ,·ai alterar as dispnsiçõos de uma lc
-~islnr:fta complicada, cspalhndn., c sem nexo 
ainda, adm!tto n necessidade de ir algu:nu colll
m!sslto p~ll':l consult:tr as dirfl'rcntes disposi
r.Gcs quJ ~f1 nfLo cncontrr!.n1 0m umu. stl lei; 
mas o C:lGO é inuito rllffcrcntc. quando s~ 

trnt:t rlc umrt disposir:iio que Y0io dn outra 
C:-:m:1ra. r!HC nf!.o conté:11, p_:n·n. ~-~sim Ui~~!'. 

diSIH~fti~lk~s als-nnHts t~stranllas. ·c n.ntcs S·:> 
ro.~cre a tudo que (• reconhcct~1o pr:~l~ Iegi~~ 

b~1M"0R. 

gn j)Cnso Qnc. n::·nhnm ele nós tem dc~i. 

x:ulo de ler o Acto Addicional; todos t0m•··,1 
dl!llí! conhcdmr.nto. A·ssim, fjn:\lh1o se nprc~

sNlln n:n !JI'O:i:~~r.o de lêi qu.~ tem por fim 
tl!liC:ll!~cJltC cxplien.r o sentido llP umrt O!l 

ot!tl'~ ~l;:.l:n'l'l, c conciliar ll!sposi~~õcs qno s~v) 
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tthsurdZts on eonu·arlas n.::> .neto uddicional, s~ 
um Senador não tiver capacldado para ava· 
Jiar, por essas mesm.as razões que já conhece. 
se derc sustentar ou rcgc!tar a proposiçilo da 
outra Camara. depois de ler o parecer da 
comm!ssão, não ficará m.a!s orientado. Em 
matcria de scicncia nfto se aprende por pa. 
rcce1,2s; eu não conheço qual seja a sclencia 
que possa ser assim adquirida; e desgraçado 
do Senador que adquirisse assim os seus co
nhecimentos, ·desgraçado do paiz, S3 os !Pgis
ladorcs fossom votar cm uma m.ateria til:. 
importante com os conhecimentos que t!r0s. 
s~m adquirido ·cm um parecer! 

Admitto que se adquiram conhecimento cm 
um parecer, quando se trata de factos, por· 
que podem ser desconhecidos; mas, quanto 
ás sci~ncias, se os não houver proprios, não 
os darfto duas ou trcs commissões, ou todas 
as comnüssões ·da casa, taes que o habilitem 
para votar conven~2ntemente e com conhe. 
cimento da m.ateria. 

Sr. Presidente, entrei nesta discussão uni. 
camente para tratar do requerimlCilto, e sus· 
pendo por ora o me.u juizo sobre a rnateria. 
Voto contra o requerimento, por nos trazer 
um adiamento indefinido. 

O Sn. A. Ar.nuQ"CEHQt:E: - O nobre Se. 
nadar disse que ha duas sortes de precipita. 
cães: a primeim, é quando se trata de uma 
matcria s2m se ter conhecimento della. Eu 
creio que é justamente o caso cm que esta
mos. Porque este projecto ve.io ela outra Ca. 
mara. qt!zr.se que o approvemos ou repro
vemos cegamente? ~ão Yêio para o .Senado 
examinar a sua rn.ateria c emendai-a, se hou
ver disso n·eccssidadc? O nobre Senador, que 
se inculca tão conhecedor desta mataria, po. 
derá dizer quacs sito as duvidas apresentadas. 
e que cada uma das assmubléas provinciaes 
tem posto a algumas das disposições do Acto 
Add!cic'llal? Eu peço que m'o diga. I\' a past:~ 

da commlssiio de assembléas provinciaes es
tilo muitas representações das provincias. pe. 
áindo providencias a este respeito. 1\'o anno 
passado, V<Jio uma representação de S. Paulo, 
1~1~cndo Yer que alli se tinha nomeado juizes 
interinos fóra do numero; e de outi~as partes 
se pedem outrlls proYidencias. Essa e outras 
representaçilcs foram para a commissilo de 
:nssembléas p.rovincJacs, e os llObl~Cs Sena. 
ilores que ·fo~am membros dessa comm!ssilo, 
e Qll.? estão presentes, o Sr. Camciro de Cam-

Pos e outros senhores da commlsslí.o ile consti
tuição, não disseram que era preciso esperar 
por esta occasião da remessa do projecto de 
que se occupava a outra C.amara? Assim o 
entenderam, e o entendeo tambem o Sendo; 
mas, se sito tantas as ·requisições das assem. 
bléas prov!ncl~tes, como querem os nobres Se· 
nadares que se discuta o projecto, sem se 
considerarem as duvidas qu•c estilo pendentes 
ha annos? Saberá, por ventura, o nobre Se
nador as duvidas que eu tenho .a apre.sentar? 
N'ilo poderei :eu apresentar a idéa ponderosa 
de que se não possa ser ao mesmo tempo 
membro da assemb!éa provlnci.al e geral, o 
que é muito l'epugnante? Não terei mesmo 
duvidas a apresentar desde a primeira pa. 
lavra do projecto ,at6 a ultima? Mas o nobre 
Senador não quer que se trate disto, porque 
o que unicamente é bom li que o adjectivo 
concorde com o substantivo; e cu o qu1a ob· 
servo li que o que está interpretado no pro
jecto ê o que é menos preciso. 

O nobre Senador fez a nomenclatura dos 
,1·elatorios que recommen[]:aram a l·nterp:re. 
taçi'lo; eu não acho necessario de se estuda· 
!'cm os 1UMorios, para se occorrer rts ncccs
siclades do paiz; o que cumpre é que sobre 
este objecto nos decidamos com madureza, c 
o nobre S2n.ador que está muito ao facto das 
necessidades que inculcam os relatarias ajude 
com as suas reflexões (ts commissões: e lias 
terão nisso multa honra. <c cm seis ou em 
menos dias se poderá conseguir esse trabalho 
importnntissimo. Xão se vá pois diz~r uni~n. 

mente que se não pod•;m nomear juiz~, de 
direilo. Se o Senado quer que o projecto far,ro. 
honra ao Senado, deye mandai-o (t commlssão. 

O S~t. Or.n·r:m.\: - Priucipi:::rc-i respon. 
dendo {,s razões que allcgou o nobre Scn.ador 
que acaba de sentar.se; disse clle qu~C votava 
para que o projecto fossem fl commissão, e 
r:uc tem muitas duvidas a propor sob:~c clle. 
s~ o nobre .Seneclor tem duvidas a propôr, 
pódc propal-as na dlscussiio ... 

0 Sn. Ar.)n:JUA Ar.m;qn:HQ'C'r:: - E as 
cstfio nas pastas da commiRsfto de ::1ssembl6as 
p;·oyinciacs ? 

O Sn. Or.rn:m.\: - J(t no anno passado 
cxisti.am, :c as commissõcs examinaram nulo 
e deram o seu par~ccr. Eu o que desejava. se 
l.:;g·islasse sósinho, era faze1· uma Jc·l decla
rando: - Estrt nullo o Acto Audicional, por· 
que nflo interveio nelle o Senado. - E creio 
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que isto se faria com toda a Jegulidude •e jus
tl!;.a (apoiarlos); mas, nfLo o posso fazer, ·e 
Isto por motivos obvias; porém, jtí. que não 
posso conseguir tudo, quero p.o ·menos que se 
re!orm2m os artigos que contilm as -duvidas 
mais sul!entes que têm appuracedlo. ("1poia
c1os) ... 

O Sr:. Hor.uxnA C.\1".\f.CAXTI: - Isso 6 
rr::mque:.a. 

O S11. OLivEm.\: - Disse reforma: isso 
no calor da discussão escapa, queria dizer 
interp~"taçilo. Quero pois, dizia eu, que se 
consiga algum bem; j(L que se não Jlóde deitar 
abaixo o pomo de discordiu (apoiados), re. 
medeem-se alguns males qu:c esse fructo tem 
caus11do; e por ·isso ainda voto com algum es
crupulo. Se o Senado p6de intervir nu con
fecção de uma !1csolução qualquer, como nilo 
se quiz que concorresse par.u a confecção da 
lei das leis, do ActQ Addicional que forma 
parte da constituiÇ;ão, c que passou UIJ'cnas 
por um só ramo dos trcs poderes legislati
vos? ... 

O Sa. VEitGr:Emo: - )1 a fórm.a da consti
tuição. 

O Sr:. Ou\'J:l!:.\: - Essa fórma é que cu 
nego, e se não tem~sse cançn.r a Camara ·e 
assassinar n. minha opinião, obstando a que 
quando a:~tes se trate deste projecto mostra. 
ria em como a constituiçüo manda intervir os 
três ramos do corpo legisl.atiro cm todos os 
actos; dizer que s~ seguiram os tramites da 
factura das outras leis, que outra cousa 6 
scnüo dizer que interv·irum nclla os tres ra
mos do corpo l2gisl,ativo? :\Ias isso foi precisa
mente o que se nflo fez e, na minha opiniiio, 
que livremente posso professar (nüo é ponto 
de fé), é nulla a legislação q112 se fez elo 
Acto Addiclonal assim como agorn. (apontan
do pam o rclogio) sfLo onze horas c quarenta 
minutos ... 

O Sr:. Vr.nGcJm:o: - E a constituiçfLo. 
O SJ:. Or.rnmtA: - Não cstfL no mesmo 

caso, porque foi acceita pelo povo; o acto 
nddicion:tl não tev.c a seu favor a maioria da 
n.acão, que com a sua asslgnatura o sanccio
nasse, foi redigido até de noite, .dizendo-se 
que o Scnedo, se o não sanccionasse, não clu. 
rarla até duas horas; o que se qu!z fazer foi 
aterrar o Senado, amc.açando-o com um dia 
de juizo! Eu não me aterrei, e creio que ne
nhum membro desta casa. (Apoiado.) Assin; 
passou o acto nddicional, iC por Isso o consi. 

dcro nullo; porém, nfLO podendo conseguir 
que o seja, v,amos fazer o que tanto so tem 
reclamado, e os nobres Senado1•zs do lado cp
posto, que têm apoiado essa exigencia, con. 
corram agora para que se re.al!se a. interpr.e. 
taçüo, quanto antes. X6s lia pouco o prornet
temos fazer; acabamos de promctter de o 
fazer .ainda ha pouco, a resposta á falia do 
throno; e como 11a dous annos que se trata 
deste assumpto c deremos estar habil!tados 
para tratar delle, entremos em materi.a sem 
mais perda de tempo. 

O Sr:. Vwwmmw: - Já quando se tratou 
ele mandar imprimir o projecto, fui de opi
nião que antes disso fosse fL commissão: por. 
tanto, não admir.ar(L que continue na m<'sun 
opinião múrmente quando appareccm razões 
novas. quo não foram produz.idas nessa oc
casifw. Ha trabalhos n.as commissões do Se
nado que se suataram, csperando.se Yiess8 
esse projecto que se discutia ua Camara dos 
Deputados. Chegou [L c.asa o projecto, e agora 
o trabalho .de nossas commissões nflo h:t dr: 
apparccer [L luz? Isto é que me parece pouco 
digno do Senado, porque é tratar com absoluto 
desprezo as suas commissÕ'Js; port.anto, é da 
maior justiça que o projecto v(L á commissfto. 
afim de que ella, combinando as m:tterias 
offercça aquellas emendas que julgar coHé
nientcs. 

Qual é porém o modo porque, tratando-se 
de reformas (eu di'go regorma, porqu·e quasi 
todos os Senhores assim se têm expressado, 
e tanto é o Imperio que tem a força da rer
Ilade (apoiados), que tem escapado esta p::t
lavra a todos, e por isso espero que nfLO serei 
censurado, se tambem uso deli a), como é que 
nest·c caso se deve proceder? Será seguindo 
sómente os principias de direito publico social? 
Não, devemos tambcm entregar-nos ao estudo 
dos factos, isto é, ao exam•c das leis provin. 
ciaes que dão motivo a esta intcrpretaçüo, 
porque, se cllas est!vel\em de accordo, não é 
necessar!a a Interpretação. :\Ias os !Ilustres 
Senadol'es que querem a interpretação des
prezam o conhecimento dos ~actos, e por Isso 
nflo querem o trabalho da commissíio, Isto é, 
não querem ter conhecimento de quaes silo 
os actos que ferem ·O Acto Addlcional, parn. 
lhes applicarom o correctivo. 

Disse.gJ que os trab.alhos das commissões 
de nada servirão âquelles que nüo tiverem 
conhecimento dos principios de dii'Jito pu. 
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iJiil;O, lHll'rJU~, i.~illlla (jli2 ci;;-,li: l;:::.: ijí;i.i;,; jl~~

l'C'ti:r0S, h~·~o do fic:-~.r :~~1. lH-..:s::aa i;nor'-'.nd~. 

O S:~. J..~oi·ES C:~lL'~: --- ~\:o c·LsJ (~\.! u:~~ 

LCl"LIU (;5SQ COllilCCillll:lli..U. 

o Sn. YEl:GI;Err:o: - Sim, ou;;pi)J que, I 
;J~u·.n. aqt~e:l~e:s que n~o L(.:nlla::l lo~ic::. !lara 
~ccêll\'Olvcrcnl 05 priuc:pic5 lic rlireiw il\1- I 
;.:~lco, <li.:: l1ild:.L S...:i'Virú 0 l.l'::t.b~üh~ <la C:OIUllliS .. 
~~~o; eu, por~m., Jt:lgo que tuúJ:-:; núJ tGrrws a 
<:upaciü;.:.üe, c. logicn. c os conhí::c:il.ucnLos ne
c~ssario~ pa.nt comprelr.::JHlcrrao:.; esta::; que:~

t6e:s; o flUC poré:u1 nfto pode:rCto íazcr todos os 
s~n~dores, é entrarcn1 ao cxaul-J d12.ssu u~ultL 
(]ào ele 1'actos CJUC ú ucce:ssal'i3 n.ralin.r pai.':!. 
dc·llc-s Ur.ar a. conclusão c01:v..:nien~e; 111a.s 
ncgêlr r.~s Scnadorc~. a .. lo::;;ic~ e: conhcc~!llC:llt~s I 
nccc.::s:5rtl'10S para dccHll:--"'m c:~tas fg:a:-atucs nao I 
se p!Jt1c fazer ... 

nhet!m(·nto dos fa.ctns porque as h;!s Dl'OYin
cir .. e;; impri:ncm .. sc c c!i~:Lribuen1~se. 

O S1:. Yr::ucc!·:n~u: - ... !11.U3 é ncce:ss:1rio 
C"slucl~l-a.s; cn as t!.!aho, portm, iido ml!ito 
pvue~s; CJ'l!tt!Hlo n1e:mb:-o dr.. comm!::sJ.o. cla;,·~~.

ii~.<.: ~~ t.!:::;;t; ~:ru:J::-~::iv, c ~~prc=::c!ltci u~~~-:. :-c~~~~~~o 

li·; !~lt:itr:s h;is qn::: GS[aY:l.Dl 110.3 tC!T.JCS c10 S(;f 

;-; P!: ~-o r~ú::!.s, ~11as D101"reran1 nn. pnstl.; outras 
;lou..,·~ r1ue, nnr tlclibc:-aç.rw do Scnaüo, for:.H!l 

8 S::. Yt::ta:m::a: - Aqui est:l (mo.stran
(,:r.; l!ii:. iU:.j:cl (IUtJ tem. na mão). E n. sorte das 

}HOYir.eias é tal r1uc chcganl uo ponto de cs
ü:rc!l1 cone tas; um ministro, po1· umn. por
l::ria., suspende nmn. lei provincial! Tudo cst{L 
neste estado! Da.st<L que o GoYcrno, quaud;J 
ach~r (JU':! alr;un1n lei é 1nt"~, ~:..:pN~~ u~na por .. 
Larin.! Ora, de: certo, cnl vista ciisto, ainda 
St1 ~lr:p:ar[t a ncccssiclatlc tlc se n:Io can1~nhar 

ea:n tanLa preclpiLaç[to, afim ele cv!.l.;ide!Ttr· 
mos i.ollas estas circumstancias? Eu crui::> que, 
de se .m:ucha.r co:n toda n. n1aUurcz~1. c .scri\~

c1adc neste neg-ocia, hão tlc resltl t~r g;:n.nllcs 
br.·ns. 

Di~:sc .. se que esta rcmc·s.::;~ crr .. um C:!~te:rro 

c1~:e se Q.uc:·la fazer <ln projecto; lJH!.i-j eu, para. 
clcsYiar esses rece;ios, Lnlycz -f~~~~ un1 rcrnlC
rilncnto p~rn CJUe se nomeie umn. comn1issfto 
l:SJC:cird: ]1a~·ccc-me: mu:;mu i;;to lll!l.is convc .. 
niente; e, se pnssar ~- id·~a, prott:sto vot!.1r no:> 
:nembrcs da casa que reputam coni:os os 
!ncmbros tias du:-ts com!ll:ssões, tn.lltO é o n1cu 
desinteresse a este respeito. Ellcs nrto sli.o 
coniros; ex:uuincm-se as !Klstas, :\ rl::: :cs. 
scnlbl,~as prov!nciars ha de se ach:1r prr:nhc, 
ti.:Dl n1ui~os UCóoc:os; Jnas po:·quc r:túlo? En1 
conscrjuencl.a da decisão tl<i Senado. is~o é. tla 
deliberação rlc se esperar que este projecto 
Yissc c~~ outrn. CanlíJ.ra; portanto, n.~to cc.bc 

11~ra . .:l sccre::ta~·ln.; c 11~, .. ;:-~nüo a c~tc rcsp~ito a C{::U::iUl'a. que S·~ íc·z ~h:i co;nmi~stics. 

tr~:halho cl3. rOinmlssào. f~?ito n. t!otts ou a tres I .-\pp:trcc~!·am !-:..1. (;[tSa CJucstCe;s inte:irn. .. 
annos, clcYe .. :-iO tomnr cn1 considern.ctio. ~ nr~o n~cl~tc e-stranhas, c sobrC! as qun.e:s G nccc~. 
oceup~trmo.·:~os unicamente do projecto que I ~,~.r~o dizer al~umn. cousa. Trou::~·"e a nulli
,·cio da ouér:t Canlara, s~m que sej:t sujeito dadc do Jcto "\ddiciona!. );üo ll:t, ':lO meu cn

~t U!n cxD-nlc·. Do co!Hrario, ser:a. lliZI?!" Clid L'n tcnc1::.1r, cousn. rgw 1nflis tc-nll~ con~o~r!clo p~ra 
:L tuc.!o qu~nto nos 6 remcttido da outr::t Ca.. o dcspn::;~o de nossas leis. Uo qui~ c.sst:;; ditos 
1nara. Eu cr.:·io qnc tL:dc n. di.;nid.ndc do Se- y~gos c incllscrr:tos contra cl!as. Que:!u as ha. 
nado CJUC n:i.o prcccc1~n1os de tal n:oclo. e d:1 de :·c~p~itar, observando que o seu dc:::crcdito 
,1crno!'a do c:..:a.mc dn. connn!ssfw n::t.o póclc rc .. 
~ultar da1u~o al:;urn, nem sei qu·.:! desordens 
te!!·h::t h.n.viclo pela. faltn. da. intcrpretrq~rw, al .. 
guns nc-t;ocios, sim, potlcrinn1 ter c:uninhado 
1nclhnr; U.es::>nlcns. l)Oréln, nr:.o tem havido 
porquo lS provindas até se tê:n sujeitado a 
portarias do Gove:·no, que tem suspendido le:is 
proyinc!acs ( npci.~do) ; t.em-so sujeitado ::o.s 
p:-::1vincias a portarias dos nlinistro:;, que cn1 
seu alto pocl:r entendem que parlem snspcn
c1e::· a cxccur;fto de leis provinciacs. c c1In.s nfto 
rcluctarn.m contra este acto arbltr:crio ... 

O Srt. VAscoxcr.r.r.os: - Funrlado na letra 
da Constitui~[to c Acto Aclclicional. T o pn.recõr 
da commissfio n~lO npp,nrecc! 

principia pelas tlcc1r:.rações nnc g~LO íl·!t~s no 
corpo lc:z;tsln.LiYo? E!u que dcrc t.::rmina.r :sto? 
Xós esLan!oS p2rto da dissolu~~o! S0n! <lu

vida! Continuatlamcntc se cslií. grit:tndo con
trn. uma parte dn. lC!l func1amcnl!!.1 c outrns leis 
onlinarbs; que respeito ha. lle ter o ]10\'0 ds 
nossas leis, qu~ndo nós estamos dcc1umanUo 
coni.r.:1 r: lias? 

!1!:1.s dis~c o nobre Senador o "\cto Adtli
cionn.l r,st(L nu!lo, porque o Senado nfto iuler
\'<·io 11css~ ado: então, t:tmbcm se pôde dizer 
flllC ~ constit.ui~tlO cstlL null:t~ porque nem 
o Scnar!o nem a rcprcscnta~ão nacion,nl tl
y,~r:un nc·!l~t inlc!'\'cnçrro. A nar,fto nomeou os 
:;eus rc·prcscnt:mles para fazerem n constL 
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tuiçilo, niio h<! dm·iun nisso; mas um porler mnprchender a Jntcrpret"~- d A t 'ddl · '! . . . . . a,UO O C O ., CIO· 
c est1 ui o esse corpo constllumte -de represen- : •na! vindo da C amara dos s D t -
t t 1 - : ' ' rs. e pu ados, na o 
an es, e apresentou uma const tulçao â na- 1 ficava melhor habilitado 1-.- . _. . , , .. , _ para ava lar a ques-

ç.to, SUJ~ttou.a ,L ~ onta.de do po • o que a a c- I ta o de direito publico 1 . . pe o parecer de uma 
ce1tou; ass1m to! com o Acto Addlcional; su- 1 commi"s"1o ·OU d' Ulll · d' 'd . . " _ . " ' , ~ m IV! uo qualquer; as-
Jeltou.sc ,, naçao, a qual o acce11:ou c rcco. I sim pois não offendl 1 1 \ 1 I . d d d ti · • r. ' • a 1wn 1um dos Srs. se. n 1eceo, ' ega 1 a e as cons tu1çues ·cstu nadares pornue do d. 

. , ., , que eu 1sse, o que se 
na saneçüo das nações. e süo multo poucas deve mfcrlr (} que não considero nenhum dos 
as com;t!tuiGÕP.s fdtas com !ega!ldade, mas nobres S€•nadores no coso de nüo entcnd<r :l 
todas c llas se lcga!isam pela sancçfco tias na- questão. 
ções. O Acto Addicional está no mesmo caso, e 
acho muito dcsarrazoado o cstar.se a fazer 
continuadamente declamações contra o ActJ 
.-\tldicional. Codlgo do Processo, etc., e isto 
concorre pn.ra que o povo falte ao respeito 
dc\'ic!o fis !ris. 

.Eu quero que o nc·g-ocio vú. ú. commissão, 
n:1o para t:n: ldlamcnto indefinido, o qual 
p<ide cvit.ar.s~ ;1c!o meio ~ue já propuz. De 
certo. os Srs. Senadores que tratam de co
t'"iras as commissõcs de constitui~iio c assem. 
bléas pro\'inciacs, hão dê t,;r muita presteza 
em apr,:sentar lc>go os seus trabalhos. pelos 
quaes seremos r;sclarccidos sobre nm negocio 
t.üo importante. cnja decisão <ien ser prece. 
uida de um exame tüo maduro. qur nunca se 
possa attribuir no Senado !Jrccipltação ou 
leveza. c mio se notem neste acto os abstmlos 
que se diz haver no Acto Addicional. Mandarei, 
p~is. ít mesa o meu requerimento. 

Apezar de me srntir com poucas forças 
para trabalhar neste negocio: quando não 

Sr. president~, eu disse que não era n,~
cessarb. a intel'l'oncão da comruissão para v 
examr. da quesWo de ilfreito, e que 0 parecer 
da commissão de asscmbléas provinciaes serh 
inutil para nos apresentar os factos, porquanto 
já Ponderei ao Se-nado que a ·discussão nns 
deve ter subministrado as Informações neces
sarias sobre este objecto, e estamos ao racto 
dos actos legislativos de muitas assembléa~ 
lH'OVinciaes, actos crue vão de encontro á lei 
geral do Imperio. Além de que, basta que o 
Senado tenha em conslderar,ão este negocio 
na sua geoneralldade. Se nós t!vessemos ·18 
instituir um exame sobre as pretenções de 
cada umn. dessas a·ssemblén.s, se quizessemos 
justificar ou mostrar o lado vicioso das suas 
lois, e se um trabalho tão ponderoso fosse in
cumbido a essas commissõcs, entfLo poderi:t 
rer.car-sc um adiamento indefinido, e não por 
cnl):l:t dellns, mas sim pela natureza da m~

tcria. 

passe o requerimento, eu sujeito-me a esse Não podia pois eu dizer que as commis-
trahalbo, no qual hei de portar.mc como me sik; são caveiras. 
tenho portando em todas as commissões; eu Sr. presidente, eu faço parte da commi;;
quizern que examinassem as pastas daquellas ~iío de assembléas provi•nciaes, e. querendo en
ue que sou membro, e estou certo que injus- tmr nos seus trabalhos, houve quem dissess~ 
ticn, uma calumnia. (,ipoiaàos.) que devi:nnos esperar pela interpre-tação 'lJ 

O Sn. LorEs GA•rA: - Sr. presidente, se neto addicional, encetado na Gamara dos Depu
eu tivesse a certeza de qne os tachygraphos ti- tndos. Eu entendi que isto era para que de
nham apanhado tudo quanto se dissl) !Jlesta pois appl!assemos a cada uma das leis pro
casa, não me levantaria para Impugnar algu- v!nciaes a !1ntcrpretaçiío do Acto Add!cional, n 
mas expressões do nobre Senador que acabou que ellas se oppõem; mas eu nfto compr0-
tle fa\lar, quando disse que eu nff!rmava qu~ hcndo em que podesse illso i•nt!ulr para a ap
alguns Senadores (f!lâo ouvi) nfto têm a lo- provação ou rejeiçito ·dessas leis particulares: 
gica e os conhecimentos necessarios dt• juri:;- e a minha opinião sobre a Inutilidade deste 
prudencla para entender a Questito de que. se trabalho prévio não tem sido contestada. 
trata. E:u não podia em!ttlr um juizo tão of- Pelo que Hí se tem expendido, parece-me 
tensivo nos nobres senadoreB, porque os con- que o Senado, se mandar a proposta âs com
sidero habllitados em logicn c noções dP di- j missões, irâ de encontro âs regras de direito 
relto; mas entendo que o trabalho da commis- 1 publico, e a comrolssão, desde o primeiro db. 
são de nada poderia servir no Senado, porqu~ 1 se verá m n!to embaraçada pela nossa delibe
aqucl!e Senador que não estivesse no caso de ; r:tçiio, se fôr tomndn neste sentido. De qU!' 

A. -18 
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servirá ao Senado declarar que tal lei nao o auxilio dos trabalhos de uma commissão 
está na faculdade da Assemb!éa ProvinciaL llr!ue'lles que o nfw estão. 

·ou tal lei o está? O que importa é que o Se- Declara que ainda tem muitas duvidas so
n:~do saiba dos factos emgeral, conheça que bre a bondade desta interpretação, e estranha 
taes c ta.es assembléas têm exorbitado, e para a asscrcão avançada por alguns nobres Sena
isto não 6 preciso que a commissfto nos escla-1 dores, que entendem que o projecto vai mor
reça, mórmonte quando a necessidade da lei rer na commlssão; e julga que é attrlbulr más 
está justificada no esboço que sobre esta ma· ~ intenções á commtssao, parecendo-se recear 
teria foi apresentado na ultima discussaD. que e lia não dará oonta dos seus trabalhos. 

Eu nüo disse uma só palavra a respeito Nota que, admlttldo este modo de argumentar, 
da validade do Acto Addlcional; penso que o tambem se poderia suspeitar que os outros 
nobre Senador não se dirigia a mim, porque Senhores querem que o Senado seja muito· 
cu me abstive de tratar da origem desse acto. p~eclpitado. quando deve ser multo circumspe
Devo. por-m, desculpar o nobre Senador, qua'l- cto em qualquer negocio, c muito mais no pre
do no calor da discussão deixou escapar um:t sente, cuja importancla é geralmente conhe· 
ou outra palavra menos reflectida, porque -isso cida. 
é frequente •nos corpos deliberantes. E' lido e apoiado o seguinte 

Conclúo, Sr. Presidente, insistindo rm qne 
nos occupemos da materia, para cu.io exame 
estamos sufficientemente habilitados: ma i da
qcclles que para isso precisam de pare~or! 

(Este discurso não foi be mouvido em tudas 

REQUERD!El\"TO 

"Requeiro que, em lugar das commissões 
de Constituição e de Assomb16as Provlnciaes, 

as suas partes. l sr nomeie uma commlssüo especial. - Ver· 
0 Sn. MARQ'GEZ DE PAn.l.XAGUA declara que gueiro. u 

ainda cstú pela opinifto que emitt!o na sessão 
precedente, de que o projecto devia ir â com. 
missão, e que, tendo de votar neste sentido, 
contestará alguns dos argumentos que têm 
sido apresentados em contrario. 

Depois de fazer algumas observações, o 
nobre Senador lembra que não ha muitos dias 
que um objecto semelhante, sobre o qual não 
existiam documentos, !o! remettldo a uma com
missão. especial, para que lnterpozesse o seu 
parecer; e, â vista disso, estranha que este 
projecto não tenha o mesmo destino. 

N'ota que a mesma commlssão poderia exa
minar se alguns artigos do projecto contêm 
interpretação ou reforma, e declarar se ha no 
Acto Adcllelonal outros artigos que devam ser 
interpretados. 

Lembra que as assembléas provinciaes t~m 
promulgado multas leis contrarias á. Constitui. 
ção, e não encontra motivo ·para que se gaste 
tanto tempo na discusslto presente, durante a 
qual jft a commissii.o poderia ter dado o ~cu 

parecer. 
Observa que os nobres .Senadores, que se 

consideram completamente habilitados para 
poder entrar na discussão, e não querem que 

0 projecto vlí. â comml-ssil.o, não devem negar 

0 Sn. AT.\'ES BRANCO: - Sr. Presidente. 
Não obstante estar jll sufflclentemcnte dis
cutida a materla, direi alguma cousa, por Isso· 
que fui a isso provocado na sessão passada pe
Jo nobre Senador o Sr. Bernardo Pereira de 
Vasconcellos. 

A questão é se o projecto que interpreta 
o Acto Addlclonal deve Ir ás commlssões de 
Constituição e Assembléas Provlnclaes antes 
de ser discutido. Eu voto que vã â com missão 
pelas razões que se tem apresentado na casa e 
que me parece não foram combatidas. Tra-· 
ta-se da Constituição do Estado, trata-se de 
fixar a intelllgencla de a:Jguns de seus artigos; 
c a lmportancla da materla exige que ella se
ja bem meditada, perfeitamente elaborada, de 
modo que nem ao menos possa haver descon
fiança de que houve precipitação. 

Ao lado dessa lmportancla ha de mais a 
mais na casa uma representação feita Pela As
sembl6a de uma das provlncln.q mais conside· 
rave!s do Imperlo contra essa lnterpretaçã~. 
a que tambem ajuntarei a oplnllto de alguns · 
Senhores deputados, de que a -ultima redacção 
do projecto de Interpretação, de que tratamos, 
envolve absurdo, o que tudo 6 mala que bastan-.. 
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t·) para convrnceJ· .. nos da necessidade de faz0r à! 
j 

sscr~_m que a matcría niio envolre ne<>oclo 
passar o pro ecto .pelo exame de uma ou ru~i" d f " 

1 

- 0 acto, e slm negocio de lntel!igencla ou ln-
comm ssves da casa, antes que entremos na terpretadio de Jcls . -
discussão de seus artigos. Tem-se dito qrte _ ' ' e que por Isso nao precistL 
com isso se vai enterrar o projecto na commis- pas.ar por uma commlssiio; os trlbunacs não 
são; mas esta objeccão envolve Injuria multo tratam ele entender leis puramente em mui
injusta, n1lo só contra as commissõcs, mas tas questões, mas nem por isso prescindem de 

t b 

um r_clator que equivale a uma ou runl's 
am em contra a casa. Não duvido ~ue baja i cotn· 

um ou outro objecto nas commlssões que te- llJ ssoes da casa; e se ellcs reconhecem essa 

l f

. necessidade, como se nfto ha de recon'hecer nes-
n 1a 1cado demorado, ou que esteja dormindo; t . u casa, quando se trata de intcrpretaç·,"to de 
mas 1eso vem de que cJles nada interes,al!l lei• 'l -

d I 

' · ·• as, na questao presente n· 6 
e que el es foram mandados ás comm issõoo lJa p . . . • ao s_ mente · --· • rmclp!os de ra à h 

para que não sejam regeitados in lim.ine em I examln" - z o, a tambem factos a 

f d 

·· ' "r. como sao as 1 eis pro• · · • 
ace e seus· autores; e a prova disso é qu•· a 1 t à · >'lncJaes, nao - • · • 0 as, como aqui Vt se refie t' 

casa nao fala mais nelles não 08 reclama não 1 t . · ' · c 1o, mas uma ou 
oa solicita, approYando' o procedimento rlns !I ~u ~a ~ue JUstifique sem a duvida e necessida
commlssões. Ora isto n'LD põdc ter lU'""'" ;· e mterp.retar este ou aquclle artigo: estas ' ' - ,,,., " I sao as cous•dera~õcs e . 
respeito do projecto actual do qual todos re· d • • · g raes apresentadas que 
ccnhccem a necessidade d~ lnterpret;J.r-se al n~eá etermlnam a votar para que o projecto 

• • • • 1 v" · comm!ssão 
guns artJgas, neeess!dade reconheclda pelo ::.e- I · 
nado na Resposta á Fala do Throno, de modo Agora falarei sómente a respeito de um 
que, se a -commissão não apresentasse o s~u nobre Senador que apresentou o meu relatorio, 
parecer ou o demorasse, não faltaria quem 0 co~o ministro da Justiça em 1835. :&:u não 
reclamasse. Disse-se mais: que a materia do seJ como o nobre Senador entende que eu te
rcquedDlento estava prejudicada, que era ve- nha mudado de opinião, nem em que sentido 
lha; esta objecção tem ainda menor for~::a que disse que uma parte desse relntorlo me har!a 

a primeira. Este requerimento jit fol apreJen· amargar.·· 
t.ado, mas não foi sustentado com as razões O Sn. VAsco~cEr.r.os: - )1ão apoiado. 
que o acompanharam, razões !nteirament" no- O Sn. Ar.vr.s BnA:>co: - Ha de me verdoar 
vns, e que não serviram para a sua primeira 0 ~obre_-Senador: se eu tivesse mudado de opi. 
regelr,ão. Ninguem se lembrou a primeira vez n!ao, nao teria feito mais que Imitar aos gran
de parecer dado por uma das commlss1!e~ da des Iuzeiros do Imperio, que todos os dias 

5~ 
casa sagre a interpretação do Acto Add!cionnl; prezaln de mudar de opinião e neste nr~o. 
mas, quando assim não fosse, nunca preva\ecQo cio particularmente ha muda~ças de opini~~s 
na casa essa doutrina dos trlbunaes a respelio mui notaYeis. Tenllo aqui cópia d~ um officio 
de materla velha: o Senado sempre julgou . flUe me foi dirigido de Jl..finas· em 35, e espero 
nova toda a boa razão ainda não attendlda, e ' que o tachygrapho transcrem as palavras que 
nisso .procede multo bem, multo conforDle aos vou ler, assim como se transcreveram as do 
princ!pios de justiça e de pub!lco interesse. meu relatorio; é o offic!o n. 60, de que J~rei 

Diz-se tambem que o Senado estli jli bem a parte relativa á questão. Tratava o Presi. 
Inteirado da materla do projecto, que foi ha dente de l\finas de ncceltar a demissão do .Juiz 
pouco proposto; e cu. ao contrario, duYido que '! dfl Direito d.e Paracatü e de nomear outro: e 
todos tcnhaDl app!lcado sérlamente sua atten· depois de d1zer que se havia participado i~•o 

-ção sobre este objecto; creio antes qne todos I ao Governo geral, contln1la assim: - "Peia 
esperavam que o proJecto viesse ao Senado pa. unica razã.<J de constar que este (o Governo 
ra ~ntão empregar nelle toda essa att.en~ão. geral) duvilla.ra. da compctencia dos prcs/drm· 

ou, ao n1en·os, que nenhum dos nobres Senado- tes das p1'01Jincias para nomearem e demitti· 
· res pôde saber do estado [)O esplrlt.o de tortos rem. os juizes rle Direiio. se11t que loiliwi•1 tUi
os outros, .para poderem a!flrmar que elles :z:assc de ponderar mui tranca e respci.tosamcn· 
nii.o .precisem de alguns dlas mais para torma- te tal attríbuíçiTo não podi-a ser m,ais exercida 

re.m detlnlt!vamente sua opinião a respeito de pcTo mesmo uovcrno imperial, em, vi.çta dos 

todos os artigos que se apresentam .. Outros §~ 7.• e 8.• úa Carta da lei de 12 de avosto áe 
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Jf,,:: ; t.' j III !io?.;n/.?"111.1', !t./1' 111. di S/ O, a 11 lO!Ú!U/0 

pela lei u. ~ ela .tssemblén Legislativrt rlt)sta 
Provinci<l. (elit 'l••••; lenho a it.~nra ~~~ t•nviar 
a V. Ex. o e:.ccmp/llr incl~t.S~~, rl'solvi, em !ln
ta !Te 8 elo corrente, conccrler a !lern::~lio 1Jt'rli
da, e nom.cm· ]Jarcz aquclle lugnr !lc Juiz 1le TJ!
rr:-ito o bacharel José Gcorye !la .Si11:rr. qUt! rlc
vertí entrar qrwnto antes cm e:cercir:io. D. G. n 
V. Ex., Ouro Preto, pa.lacio !lo Govern.o, cm 

10 !Te abril 1lc 1835." E' assignado este officio 
pelo nobre Senador o Sr. B. P. de Vasconcel
los, Ora, o nobre Senador, nesta ocasifto, esta
,.~, na intelligencia que aos presidentes compe. 
tia demittir e nomear m:::gistrados, entendi:'t 
~uc esta attribuiçfto nilo podia ser mais exer
cida pelo GoYerno imperial; hoje, porém, pen-

attr!bui~Ü:.-~1 p:'O'."l!!cil!CS. 0 (LUC CU acho d.J 111áO 
em taes occurrencias é que a obscuridade do 
Acto Addicional dê lugar a que as assembléas 
provindaes façam leis incompatíveis com a 
Constituição geral. o que é infel!zmente muito 
~era!; louvo e multo louvo as provi:lcias o eo
perarem ;;:_,:licas pela decisão da assembléa 
em taes casos: é esse o sen ,:;~-.-::·, .-. !<:·'0 1> rq; ·: 

todos esperamos dellas. 
E' necessar!o que as assembléas proviit

cia.es e o povo d<:z provinclas concordem nas 
deliberações do Governo, até que outro poder 
constituído declare que essa decisão do Go
verno não é boa, porque eu detesto todo o rz
curso :is armas contra o poder supremo; nem 
sympatlso mesmo com essas resisteoncias cha-

sa de modo contrario inteiramente! Que :!d- madas Jegaes, que sfto sempre a capa, o pr•l· 
miraçfto, portanto, podia causar que tambcm texto, 0 precuror de semelhantes recursos .. 
tivesse mudado inteiramente as mentes ele ~5? Tenho muita duvida de que, depois de consti
Ao contrario, muita honra. me caberia imitan- tu!do um povo no systema de Governo de nossa 
do um dos grandes luzeiros do Imperio. En- consUtuiçilo, haja motivo algum que justif:. 
tretanto, Sr. Presidente, eu devo dizer ao no. que uma resolução violenta e armada; e se 
bre Senador que cu nfto mudei de opinião na : o ha, deve ser extremo e quando o govern·J 
maior parte das observações que fiz naquclle tenha essencialmente mudado de natureza. 
relator! o. Xão quero uma interpretação prc- Talvez esta opinifto venha de ser minhn 
cipitada do Acto :\dd!cional no Senado, cujo razão fraca para abranger a extensão ·de mo· 
primt.iro dcYer é evitar toda a precipitação: é t!voss justificath·os, que outros facilmente 
demorar a lei quanto fôr possível, para que e!- comprehendam. o que eu posso dizer é que 
h sahia com perfei~ilo depois de bem medita- detesto toda a revolução violenta sob o g.J. 
da; é esta a natureza do Senado, da Cama.ra verno representativo que •nos rege. Quando do. 
revisora de todos os actos legislativos. Nilo mina a tyrnnnia ou o absolutismo, quando o 
quero que o .Senado entre já em discussão de Interesse, a razilo, a opinião do povo nilo têm 
todos os artigos que vieram da Camara dos orgãos, nem podem ter, por consequenc!a, lr. 
DEputados, quero que uma commissito trabalhe fluencia alguma, não duvido que haja revo
scbre el1es, desenvolva algumas razões para Juções legitimas, mas, quando um povo te.n 
mostrar se estes artigos de interpretação de- dado regras a todas as mudanças, ter estab~
vem ou nilo passar, se são ou nilo uma verda- Jecido em suas formas pacificas é um attea· 
rleira interpretação, ou se nilo envolvem uma ta do horrível que deve ser castigado ex e ·~l
reforma; quero que se dê tempo aos membrose plarmente. Por isso elogio e louvo as provh
d~. casa para meditarem sobre a materla. En- elas que têm obedecido ás deliberações do g:J' 

tretanto, nem por isso deixo de estar nas mi- verno gera!, a!·nda que possam ser taxadas de 
nhas opiniões do relatorio, nem de!li'o de estar não conformes com a constituição, esperan i o 
persuadido de que é neces~ar:o interpretar ai- a decisão legal. Eis :tqul a minha oplnfi!,, 
guns artigos do Acto AC::dicion.al, o que tam. sobre o que disse aqui um nobre senador a 
brm creio que todos .!()conhecem, pois muitas respeitú do assenso das provinc!as ás decisões 
vezes se tem repetl~o. e ain(.d este nnno se re- do Governo; e, voltando outra vez a nobre 
pHio na resposta á Fala do Throno. Eu assen- senador que apresentou aqui meu relator! o. 
t l que é este um objecto da malar !mportancla, repetirei que eu ainda estou nas minhas apl
embora as provlneias actualmente não se op. nlões de 35 a respeito do acto addic!onal, salvo 
ponham a alguns actos do Governo geral que uma pequena modlflcnção que as conven!en
impedem a execução de algumas de suas leis, t cias nctuaes do tempo e do publico m~ pare-
com o tundn.mento de serem exorbft:;.ntes das I -.em exigir. . 
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O Sn. VA&eo~cELLUS: - }!:: sim. ca;.;ião, e por L:::;paç:J tie cinco ~nuo::; L·.m-~~~ 

O SR. ALVES BMx-:::;: - Eu vou explicar ! sempre entendido que os artigos do aelo ad
tudo ao nobre Senador. Eu sempre entendi I d!c!onal qu~ vão cm contradicção aos artigos 
que uma ;·dorma proposta a um ou mais ar- I da Constituição que não foram propostos para 
tigo~ da Constituição devia envolver preci-

1

. a rr·forma os revogavam, o que me cumpre é 
samente o pensamento ou disposição que a obdecer. Portanto, digo cu ainda que, no meu 
legislatura, que a iniciava. queria substituir- i relataria, pedi ás Camaras que declarassem 
lhe. Este pensamonto ou disposição nova de- certos .artigos do acto add!cional limitados 
via passar pelos tres ramos do Poder Legis. pelos da Constituição Geral, que não tinham 
lativo, como unH' lei or<iin:nia. e ~er depois sido propostos á reforma; hoje não estou mais 
offcrecida á lfgislatura nova. competcntemen- por Isto. Xão estamos no caso do que diziam 
te autorisad.a pelo povo para decidir def!n!ti- os romanos: - Quocl initio non vazet, tracl11 
vamentc a seu respeito. A segunda lcgislatu. 

1 
tcrnporis non convalcsf:it. - .Se isto é verdade 

ra que intervem em uma reforma da Consti- <::11 jurisprudencia, não o é em politica; em 
tniçii.o, a lcf;!.slatura a quem os povos dele- politica - qu,od initio non va!et, tractu tenL
r-:a.ra.m a missiio especial de declarar se a re- 1 pods n:an t:onvalescit. - Hoje entendo que 
rorma é ou não util, nada tem mais a fazer aquelles artigos do acto addlcional, que são 
do ~u,, appro.-al-a ot! reproYal-a. Elia não tem directamente contrarias aos artigos da Consti
autoridade alguma rlc mudar nem mesmo uma tuição geral, depois de cinco annos os ter re
~·irgula da nova d!sposir,ii.o proposta, c muito vogado de facto, têm em seu favor o assenso 
n:<·nos artigos da Constituição, que não foram das Camaras, do poYo, direitos c interesses 
julgados reform:tvels. E' só assim que se qdquiridos, etc. Considerando, porém, a que~
púde com direito sustentar que as reformas tão em rigor ele princípios, eu direi sempre 
propostas nilo têm mais que passar pelo Se- que nas reformas houve grave violação da 
nado c Poder Moderador, pois que elles já de- Constituição, não obstante ter sido sempre 
r:un sua op!t!i:1o, j[t dcra::1 :'t :JJr::t d!s!)osir.fto amigo da reforma e ter entendido sempre que 
o car.aet~r de lei. ~uando e!la foi iniciada e ~ imperio do Brazil não podia ser bem go
discutida na legislação anterior. Sendo esta a vernaao, ~uando. par.a se mover um cabc!lo 
minha opinião, entrei no ministerio em 1835; nns provindas, fosse preciso o assenso elo 
e, tendo de ex~cutar a reforma da Constitui- ;;onrno geral. Uma cousa nfw tem nada com 
ção, vi que diversos de seus artigos iam de outra. Infelizmente. nfto entrei na app!icação 
E>ncontro a artigos da Constituição, que nfto dos principias da mesma reforma, porque em 
haYiam sido propostos á reforma. Foi grande 18~·1 já niio era Deputado; se o fôra, havia 
o meu embaraço; nfto sabia se de\· ia entender J d? sustentar .meu: principias respeitando em 
o Acto Addicional pela Constituição, ou se i tudo a Consutuiçao, e o mesmo· devia fazer 
devia entender est.a por aquel!c. Quanto aos I tendo de executar a mesma reforma. 
artigos propostos para reforma, sabia cu que Di\-se por discutido o re~ucrimento 
o acto addic!onal ·era a regra par.a entender / do Sr. !\!arquez de Barbacena, e, posto 
a Constitu!çiw; mas, quanto áquellcs artigos ! á votação, não passa. 
qu~ não tinham sido propostos á reforma. não I O Sr. Presidente declara que se 
sabi.a eu se elles haviam d~ reger a intel!!-/' acha sobre a mesa um projecto. !n-
gencia do acto addicional, ou vlcç.versa. En. tE>rp:·etando o art. lO do acto addi-
tão resolvi eu e creio ter bem resolvido, pro-· cicnal, ~uc fic:tra adiado emquanto 
pôr ãs Camaras estas duvidas a seguir a sua não viesse materia idcntica que se 
opinião. pois nunca qu!z sustentar.me em mi. tratara na Camam dos Srs. Depu. 
nisterio contra o seu ass~nto. I tados: por conseguinte, declara qu\) 

Quando eu entre! no minist8rio, ainda o dari eonJunctamente para a ordem 
e-m muitas provindas não se tinha feito ap- do dia, depois de impresso. 
plicaçfto do acto add!clonal que passou em 1 O Sn. AL~IElil.l Ar.neQmmqn;: - (pela 
Agosto de 3·!, e eu fallava della em Maio de ordem): - O que se approvou foi que o pro. 
35; os Presidentes acharam embaraços em jecto niio fosse ás duas commlssões, mas so
appl!car a reforma; mas, logo que a Assem- bre .a mesa ha um requerimento do nobre 
bll'.a Geral não deo a cxpl!cacão naquella oc. Senador, o Sr. Verguelro. para que se nomeie 
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uma commisào especial, e entendo que não , está preJudicado. ~ Su. VAscoxri·:r.r.os: - Perdoe-m.; v. Ex., 

J 1 

eu nao peço dispensa da prime·ira d'~cussrro·, 

pe o contrario, eu quero que 0 projcd~ da Ca-u gando-se não estar prejudicado I 
il requerimento do Sr. Vergueiro, é m d D posto a votos ·e não pass;:L. ara os cputados seja multo discutido; que-

ro que se produzam todas as razões pró e con-

~ S_ll. V,ISC.O~CELLOS (pela Ardem)·. _ tr 11 _ ~ a e e; quero que se mostre ao p:tlz se o 

Sr. F resld0nte, fundado na opinifLo do nobre projecto é contra a Constituição e o Acto -'d-

Senador o Sr. ·1" Secretario peço t b "" , am em a dicional, ou se é conforme a Constituição e 0 

urgcnc!a para a primeira discussão deste pro_ ' . "cto Addic!onal: o meu intento é vinca~ todas 

Je?to; e se é preciso requerimento por es- " cnpto, eu o farei. ao arguições que se tem feito ao projecto v!n-

0 

do ela Camara dos Deputados, e por issc deseJo 

Sn. CAssu~o: - Pedi a palavra para 1 
1 

b que r le entre hoje mesmo em primeira d!s. 

em rar ao nobre Senador que não é preciso cussão? 
fazer o seu requerimento, porl}ue 0 requer!- Ar.ou:>s SE~ITonE~: - Póde. 
mento de adiamento que fez n!lo foi· sena-o O Sn. :IL\nQt:-E7. DE PAllAXAG1:.-í.: -Eu creio· 

para que o projecto fosse á commissão; não 
passou, logo está em pé a primeh·a discus c que não, fL vista de uma declsfLO do Senado, 
finda a qual. entra. immediatamente e~ s~~· para que o projecto Iniciado aqui entre em dis
gunda discussão. porque é Isto 

0 
que se ob~ c1.:ssão, quando entrar o que viesse da Camara 

sen·a com todos os projectos, vindos da Ca- dos Deputados. O projecto do Senado não foi 
mura dos Deputados. dado para a Ordem do Dia, c cu não posso dls-

0 Sn. VAscoxcEr,LOs: _ Este projecto foi Cl'tir agora este vindo da outra Camara sem 
a~par~ce uma duvida para que elle seja hoj~ ter em vista o do Senado, para julgar qual é 

dlscundo, e é existir um projecto da lniciati- o melhor· Portanto, entendo que o mais pru
va do Senado, que, tendo sido approvailo na dente é ficar tudo adiado para se tratar ama
primeira discussão, ficou adiado na segulllla. nhã dos dois projectos conjunctamentc. dando-

até que chegasse ao Senado a proposiGã•) da se para Ordem do Dia. 
Camara dos Deputados. Ora, como eu ctesfjo O Sn. CoxDr. DE VAT.l~XC:A: - Nos projectos 
que se institua o exame de preferencia entre os vindes da camara elos Deputados, a primeira 
dons projectos, e como me parece que este exa- discussão é immcdiatamente seguida pela se
me se não póde instituir, estando 

0 
do Senado guuda: isto é do nosso rc:;Jmento; por canse

em segunda discussão e o da Camara dos Denu· quencia, não é preciso pedir.se a urgencla; e 
tn.dos em primeira, eu pedia a urgencia p~ra como na primeira discussão trata-se da ut!lida
se tratar já da proposta vinda da Camara do> de ou não utilidii.de da lei, eu serei rle voto que 
Deputados, para se collocar este em identicas se discuta este em primeira discussão; e na 
circumstancias â daquelle que teve lnlciat.iV<l segunda é que cabe então pedir-se o adiamen
n'• Senado, afim de se instituir exame de pre- to, para se discutir conjunctamente com o qu~ 
ferencia. foi iniciado no Senado. 
""' O Sn. CAsSIAXO (pela ordem): - Pcr~,.;un. O 811. PnERTDEXTF.: - Este projecto ha de 

to ao Sr. Presidente se ·a projecto que veio da ter tres discussões; e, pelo regimento da casa, 
Camara dos Srs. Deputados estâ em discun· a segunda discussão é em seguida da primei
são. ra; porém elle niio póde entrar hoje em se-

O Sn. PnESlDEXTE: - Estâ em primeira gunda discussfto, porque o Senado resolveu que 
discussão. o que foi aqui Iniciado entrasse eonjunctamen-

0 Sn. CASSIANo: - Logo, é desnecessarlo te com este. Está elle em primeira dlscussãe. 
o reque!'imento que o nobre Senador quer fa- O Sn. HoLr.;~xn.\ CAYALCA~Tr: - Sr. Pre
zer, pedindo urgencla para a discussão deste sidente, conforme o regimento da casa, na pr!
projecto. porque ella contlnll.a independente do meira discussão trata-se em globo da utilldade 
seu requerimento. ou não utilidade do projectil; ora, se eu ti· 

O Sn. Pnr.sroE~1·E: - A urgencia p~d!da 6 

1

. vesse de sustentar que não é utll interpretal" 
para se dispensar a primeira discussão, afim a CO'nstitulção talvez podesse Incorrer na cen
de entrar logo em segunda. sura de alguna nobres Sena.dilres; poiler!~ 
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sustentar que nüo convém presentemente cn. nado, para fugir dclle na presente questão. 
trar na i•nterpretação daa reformas. :\Ias eu O nobre Senador presume que o acto addlclo
pon!Jo isto de parte, e vou procurar um outro na! é nu!lo, porque o Senado niio i•ntervelo na 
argumento para provar que é intltll que o pro. sua confecção; el!e disse que desejaria empre
jecto passe :1 segunda discussão; esse argu· gar todos os meios para annullal·o, c entende 
menta é da natureza do projecto, e nüo se que. pelo menos com esta Interpretação, d~ 

flmda em disposições ordlnarias, ou leis re- certa maneira se anonulla; mas. provavelmente. 
gulamentares. A meu ver, uma vez dada 3 quiz dizer se modifica em alguma de suas 
interpretnção, nfto se póde depois alterar. Eu I disposições, ou se faz com que o Senado entre 
e•ntendo que a maneira de reformar o acto na factura do acto add!c!onal. .. 
addicional, assim como uma lei fundamental, O Sn. Or.rvrmA: - Não tenho empenho 
é aquella que se acha prescrlpta na constitui. algum nisso. 
çüo; e como o acto addic!onal diz que possam O Sn. Hou.AXD.\ CAYALC.\NTI: - O nobre 
ser Interpretados alguns dos seus artigos que Senador não tem empenho senão pelo muito 
offereçam duvidas, digo eu que o acto lcgls- que respeita a constituição do Imperio; mas, 
lativo, que o Interpretar, constitue lei funda· se o nobre Senador Quizer appellar para a 
mental do Estado, e por consequencia não força c violenda (o que felizmente as nossas 
pôde ser novamente alterado senão pelos meios instituições previnem, e, por assim dizer, 
que a constltuiç:lo marca para a reforma prescrevem semelhantes appe!los). olhe para 
della: eis uma cousa a ~uc eu desejava que nossa posição. veia mesmo o melo porque nos 
o Senado attcndesse, quando tivesse de votar foi dada a constituição. Se nós quizermos en. 
nesta questão. trar nessas questões rad!caes de soberania na. 

Se na primeira discussão deste projecto cional, então podemos pôr tudo cm duvida; 
nós reconhecermos que ha alguma disposição olhando como a Constituição nos fo! dr,da, eu 
cm ma,aifcsta contrad!cçiio (t letra do acto arl- sou o primeiro a declarar que hoje dou gra· 
d!cional, eu digo que é de util!dade rejeitar o I r:as a Deus por vel-a adoptada no paiz. Mas 
projecto. E' de utilidade rejeitar o projecto, eu quero appl!car :1 presente questão todo o 
porque, se nós fizermos com que elle passe ~ raciocinin do nobre Senador; veja elle que 
se~unda discussão, por admittirmos um ou não se ache depois em contradicção; calcule 
outro artigo, não excluimos o que houver nelle bem as consequenclas da proposição que es
em manifesta contradicção, por Isso que a tabeleceu. Se o nobre Senador, quando se lht' 
nossa decisão não ser:l. definitiva; dependerá apresentou o projecto de reforma vindo da 
ainda de uma fusão de camaras. c então po. ontra Camara, projecto que cGntinhn cm si 
;lerá prevalecer o artigo que o Senado reco. tantas idéas perigosas, o tivesse rejeitado in 
nhece contrario :1 constituição, c por conse- limine, sem duvida teria cumprido melhor '' 
guinte sahir:l. uma disposição de lei contraria seu dever. 
á constituição, nilo obstante o Senado reco- O Sn. Or.n·mnA: - Eu<rejeltei com o mr.u 
nhecer Isto. Eu não sere! talvez multo bem voto. 
entendido; mas, considerando o Senado como o Sn. HoLLAXDA CAYALCAXTI: - Pois, .'a 
o primeiro guarda da constituição, como a rejeitou, então não vlí o nobre Senador con. 
niaior garantia que podem ter as nossas l•nst!. correr hoje para o que concorreram os outros 
tui~ões, pergunto-lhe se, nessa hypothese. se que não tiveram a firmeza do nobre Senador; 
submctterlí ao juizo dQ outrem elle que tem ontão seja constante, veja o que faz hoje. 
na sua mão oppôr·sc :1 Interpretação do acto Sr. presidente, persuadamo-nos do direito 
add!c!onal. que nos assiste e dos meios que o Senado tem 

Sr. presidente, eu ouço, e ainda hoje ouvi para Intervir na organisação das leis; o SA. 
'!lesta casa a um nobre Senador, acerca desta nado não se póde governar pelas mesmas leis 
questfto (o qual certamente não podertí deixar que observa a C amara dos Deputados. A cou
de merecer multas sympath!as, pela franqueza stltu!ção, para dar mais força ao poder ex. 
com que fallou), cousas que devemos ter em ecutlvo, ao moderador, multo sabiamente de· 
vista; eu vou me ,·ale r do seu discurso, voa term!•nou a disposição do art. Gl, na fusão 
me valer do erl"o outr'ora commett!do no. Se- das .camaras, e por essa disposição revestiu 
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ao mesmo tempo o Scn·1do do suas :1.'"t ib i t·"'' • • • r · · 
_ ~ t..: ' '· r n.. ll·l';i.lD flhC IULO ormu Jll](··:tuos reformavej .. · 

ç:oes, c ad~·crt.i~-Ihe dos laços que porventura J nunca neguei isto, mas pe~ mesmo PI'inciJ:~~ 
urna... nuo di~,;o faccão mas um• m · ·a 1 • • • _ • -' , " a10r1 que respeite~! c adorei sempre a Constit ; •. -
popular poderia arm~r p•ra d t. 1 •• • 

1

1 u.,,Lo, 
t 't . _ d . . ' '· ' es 1 u.r as ms. apczar de alguma falta de legalidade no m·'(la 
I mçoes o pmz, ficando ao ·Senado o poder · ' " · 

de rcJeit"l' .
1
-
1 1- . t ,, ' porque foi adoptada, devo sustentar 0 Acto 

" · l- 111li11C Duas as propostas que '·'d' · 1 venham d . C hu lczona . comquanto alguns dos seus arti-
. a outra amara, nas quacs esteja I . . 

ln_ cluida uma ou t. . _ gos mLo me parr~am estar cm harmcnia com 
• ou 1a propos1çao que possa , . . i · - , · · -

offcn(Jer as lei f d t I Cl-1 tas d spos!ço,•s da Cons,nuir:ao. ou c não - · s un amen acs do Estado . - . · 
se pois b S 1 · foram JUlgados rewrmaYP.I~. , . o no re ena( o r achar que unn 

d Eu entendo, pois, nliC e''t,n. 'n'"CI'j}l'"t .•. ;,. ou out~·a esras disposições, Que vem no pro- ., - ' ' .. ·••·:~ ·' 
jecto que se discute, ataca 011 offcndc 0 acto vai ser iulgad;t como lei fundamental: r.slú 

arldicional ou a constituição do Imperlo, Jle['D dado o ultimo passo para a sanc~fto do Acto 
que se estribe na constituição e o rejeite in Addlcional. Ora, illl per~umo ao nohre Sena. 
lhninc_: veja se neste projecto lm algum ar- dor voltando-se para o Sr. Vu.sconceilos) que 
tigo que possa offenàer a constituicão; se 0 tanto se tem dado ao estudo das nessas insti
nchar, entfto convenha commigo que elle não tuiçõcs. que tem cheg-ado a conhecer tanto das 
só é util, mas até prejudicial, 8 por canse- J'ecl:unn~ões de r.odas as Pro.-inci:ts c de to. 
~uintc, não deve passar fL segunda discussãll, rios os cmpr-·gnr1m; publicr.s, citando ar(> todos 
porque nessa -discussão, ainda que corrijamos 03 relatorios dos ministros de J<::stado, c tendo 
a disposição prejudicial, nlis nos sujeitamos 'l r.nlve?. mudado de opinião ... 
uma fusão, cm a qual podemos ficar vencidos. O S1t. v.,scoxcEr.r.os: - !\nnca mudei. 

Eu dig-o, Sr. Presidente, (e isto não des- O Sn. I-Ior.uxn.\ CA\'AJ.CA:XTI: - Senho-
tróe a força da art. Gl) que, ainrla que se rc- rcs. !\ão ter caracter é cousa di\·ersa; mudar 
conheça util!dadc cm interpretar 0 Acto Acl- tr.rlns os dias de opinião e tambem ter um:t 
dicional, ainda f]ue nesse projecto de inVrprc.ji opiniiio: fallo o.m principias. não me refiro a 
tar;ií.o, vindo da Camara dos Deputados. haja inrli\"icluos. Eu perguntarei se o Acto ,\ddi
nma ou ou!"ra disposição cm harmonia com os clonai .ir~ rstCt ti\o conhecido, se as opiniões 
sentimentos do Senado, e mesmo conforme ús sobre r-llc, j[t nos sfi.o tão familiares, se est:L. 
necessidades publicas, toda a vez que hom·;~r mns tiio Yersaclos na sua doutrina, c se nos 
uma pela qual o Senado veja que é affendida a n(·hamos j(t em t:'mpo OJlportnno para intcr
Constituiçfto, d-eve votar contra a sua utDidad~; preta!-o. Eu confesso qne, por maior que seja 
cu r!il'i;io especialmente esta rcr!exão ao n cbrc o zela das autoridades publicas, o lntr.rcssc de 
Senador, cuh franqueza, como Sena.rlor, est:"~ todos os cidadãos pelos ne~oeios do Estado, 
a par das stws qualidades inclil'i(htac3. 

O Sit. OI.li'EJit.\: - Obri~arlo. 

0 Sit. Hor.r .. ~XIL\ C.\I'M.C'.'.X'I'I: - Kã·J lhe 
faço nisto favor algur.1. Eu podcri:>. Sr. Pre
sirle:lte. apresentar mnltos argumentos contra 
a utilidade deste projecto; mas limito-me só 
a este, que me parece mais forte .. c mesmo 
qu:~ me d[L algumas esp~ranças de poder con, 
seguir que o nobre Senador rote commigo. 
Estabeleci aqui um principio que desejo ver 
destruido: cu não gosto. Senhores, de entrar 
cm dm·idas; eu desejo Ql!P. o Senrrdo, quando 
passar esta Interpretação, dec!are se ella é 
ainda sujeita a outra interpretação, se fica 
sujeita fi vontade das Iegislaturas. ou se vai 

:.!ijld::t nilo me parece che~ada n. conjunctura 
:~,Yorn~-:-1 parrr interpretarmos o Acta Acldi. 
r!:nn:ll. r c•:r me confirma nesta cpinifto é o 
\'c r ~~c i'. ~·::.çldamcnte no nosso paiz muita in
~ilt~·eren('1 a cst~ rc~pcito, ~~pez~1r ela imprensa 
s·~ t~r pro~· nnt :·-1dr a f!1.Yo:· ele ta:~s c taes dou
trinas. apc7.ar dos partidos e o Corpo Lc;:isla. 
livo terem mestrado opiniões der.idiclas sobre 
taes e taes ln telliF;~ncias. 

A min!tn üoutrina é fundu.da nos senti
mentos quê tcni.o ~omo amorlcano e braziloiro: 
Pn l'uj 0 rlr rndos -,s appc!los (L forr,n. dosejariR 
011e !ln All\Grlca r.ü o tempG fosse capaz de con. 
soliclnr as institulç···es que t1'm de fazer a sua 
rc!lciàade: cu c~nhr.ço a clocllidade dos meus 

entrar na ordem d'~ lei fundamental, porque, -pntridos, e obser,·o qne todas as Provincias, 
sem dnvida. al~uma, fi manifesto que o Acto : 'lon;;e de prevalecerem-se rlc circumstancia.s qne 
Addlcional envolveu muitos artigos da Consti- i poderiam talvez dar pretextos a quaesqucr pe-
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quenas reslstencias, hoje se sujeitam at.é ás poderemos fazer? Eu entendo que, se nó~. ' 
po·rtarias dos ministros de Estado. As leis em lugar de no~ occuparmos com essas ln
feitas pelos seus representantes provinclaes, telligencias forçadas e violentas, sem verda
com conhecimento das localidades, c sanccio. deiro conhecimento de causa, c talvez com 
nadas pelos seus presidentes, silo derogadas 
pelas simples portarias de um ::1-!inistr<> de Es
tado. lugar que o Brazil conhece que é hoje 
de muita gente, nii.o havendo já aquelle pres. 
tigio que outr'ora inspirava aquel!e homem 
r1ue era chamado para esse encargo: isto pro. 
va o deseio que nós temos de manter a ordem, 
de respeitar a quem manda c govema, e de 
appcl!armos só para o tem.po, afim de trazer 
a conciliaçii.o entre os representantes da naçfLo. 

Appliquem-se estes principias iL intelligcn. 
cia do Acto Addicional: o que vemos n<is? Eu 
poderia talvez deizer que as assembléas pro. 
vinciaes têm entendido uniformemente o Acto 
Addicional; quem o tem posto em duYida si:ir. 
os executores, sii.o os partidos diversos que so 
apresentam {L testa do E~·:ecntivo; estes s:v:· 
que, segundo os seus interesses, puxam por um 
e entro latlo. para t,;rem a ma.ior somma pos. 
sive1 de attribuições. o que é natural. Por
tanto, Sr. Presidente, não é ainda tempo de 
darmos uma intellig·encia definiliva ao Acto 
Addiciona!; esta intelligeneia póde prejudicar 
int-:::resses que provoquem mnlcs: seria melhor 
appellar para o tempo, confiar na boa indcle 
clc.s braz!lciros c attPr.der a que to[Jos os ma. 
les que affligcm presentemente o Brazil nii.o 
são filhos do Acto Addicional nem da Ccnsti. 
tuição e sim da pouca atten~ii.o que os cxecuto
rc.s da Constituicão e das leis diLo ao estado 
do paiz. Seria mc!hC·r que nós fixassem os a 
nossa attcnção sobre taes executores; hoje. 
até está estabelecido como principio que cada 
ministro entende a 1ei a seu modo; dizendo 
elle: h Eu entendo assim a lei," estii. salvo de 
toda a resvonsabilidadc. O capricho do :\!inis. 
tro na intelligencia das leis põe em duvida 
tudo quanto h:). de estabelecido, põe em duvida 
todas as leis em geral. 

Eu quereria, Sr. Presidente, que as leis, 
uma vez executadas c entendidas de uma ma. 
ncira por um executor, nii.o pudessem ser 
executadas e entendidas de diverso modo por 
outro executor, senfLo em virtude de Inter
pretação legal. Mas, hoje, segue-se a marcha 
contraria, nós toleramos todos estes abusos 
(com magua o digo); e entiio. que é que 
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risco de postergarmos direitos sagrados, re
pellissemos esse arbítrio dos executores, de 
a seu bel prazer darem ás leis a intelligen
cia que querem, ~eria muito melhor e mais 
util ao estado. Eu nii.o quero estabelecer re
gras novas, com i.sto parece que vou dar 
um poder amplls;imo ao primeiro executor; 
mas eu creio que isto é mais conveniente 
do que rlar a todos os executores esse ar
bi trio. Se nós hoje, em lugar de occupar· 
n:o·nos das importantes funcçõcs da admi
nistraçflo, empregamos unicamente em fazer 
leis todo o nosso tempo, interpretando cou· 
sas que nenhuma duvida têm, mas que os 
cxl'cntorcs têm posto em desordem e confu
são; então digo, Sr. Presidente, que o t~:npo 
será pou~o para isso, e os executores mo· 
farfto constantemente dos legisladores. Se
nhores, é de muito boa fé que cu julgo preju
dicnlissima à proposta vinda da Camara tios 
Deputados; estou convencido de que nfLO .; 
util, porque o tempo niio é opporluno, e nfl~ 
é util porque traz comsigo algumas disposi
ções que o Senado pôde regeitar ã proporç:lo 
que adoptar outras, arriscando-se, entretanto, 
a que numa terceira potencia nnha influir 
neste seu voto. Eis as razõ0s que eu tenho 
para rejeitar o projecto em primeira dis
cussão. 

O Sn. V.\~coxcnr.os: - Sr. Preside:Jte, 
pretendo ser breve; pedi a palavra só par.a fa
zer algumas explicações. Um nobre Senador 
por Pernambuco ãisse que este projecto era 
obra minha. 

0 Sn. A. ALBGQt:I·:HQt:E: - Eu nii.o asse
Yerei, só pergunte!. 

O Sr.. VAscoxci;u.os: - Devo declara~

lhe que não é, e muito me honraria se eu 
fosse o seu autor; mas aproveito esta occ:t· 
siii.o para mostrar como a ex·opposição da 
Camara dos Deputados, que foi por muitas 
vezes censurada nesta casa, attribuindo·se
lhe o intento de derrubar o governo, proccdco 
em questii.o desta natureza:. Elia em maierlag 
taes não tinha partido, dizia que se devia en
tender a Constituiçfw tal qual era; e a prova 
disto achar·se·ha neste mesmo proj~eto. Foi 
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elle apresentado a 10 de julho de 1S3i, tempo de receber a lei da Camara dos Deputados, 
em que os seus membros faziam o;Jpos!çi'Lo na occasião !la fusiio. Ora, as razõeti do nobre 
ao gabinete então existente; e para se nli~ Senador me fizeram estremecer algum tanto; 
ficar cm duvida de quem si'to os membros da e, obediente á sua voz, eu nüo farei emenda 
commissüo da Camara dos Deputados que alguma, approvarei o projecto tal qual. 
offereceram este projecto, eu lerei os seus Arr.üNS St:xucmt:s: - Apoiado. 
nomes: - Paulino José Soares de Souza, !\li- O Sr.. V.o~sc.·o:>ct:u.o~: - Tal quai, porqué 
guel Calmon du Pin e Almeida, c !-fono!·io 
Herrneto Carneiro Leito -; todos msmbros 
·dessa opposiçi'Lo que aqui se tem :nuito cen
surado, e que entretanto offereciam ao poder 
.de então, á. administraçüo que elles comba
tiam, toda a rnatcria deste projecto qu~ hoit: 
se tem querido considerar como obra de par
tidos. 

tambcm receio a fusfw, participo desse me;;mo 
modo que tem o nobre Senador: nüo qu;,1·o 
dar esse triumpho á Camara dos Deputados, 
bem que eu, m"to desejando ser vencido, tcrl::i. 
muita gloria em que o meu vencedor fosse 
uma maioria t.üo brilhante cn1~10 a qu·c np
provou a proposta da Crrmara dos Deputados; 
não me cleshonraria ter por vencedor a fio: 

Outro nobre Senr.dor, tambem por Per- da mceldade brazileira. O discurso elo :lob:-~ 

nambuco, affirmou que eu tinha mudado c],, Senador limitou-se a esttt obscrvaçrw, n. rr:er
;,pinião, c disse outras cousas muito triv!aes rar aquelles que, como eu, são muito sujeitos 
com que julga deprimir os seus adversarios, a esta fraqueza; tanto assi:>1 que, s:: cu t.i
mórmente na falta de razões mais pendera- nsse em mente fazer nlgu:na moclificaçüo !li) 

sas: eu digo só ao nobre senador qae podi:t 
tambem exprimir-me do mesmo modo c até 
particularisar-me; mas eu penso que r:in
guem poderá dizer a meu respi!ita que sus
~En.t.") doutrinas contrarias ás op~niõcs que 
cmitri na discussão do acto addiciona!. 

üm nobre Senador apresentou hoje um 
officio julgando que tinha mett!do uma lanr:a 
em Africa; mas foi ti\o debilmente arremes
sada, que nem ao menos passou um palmo 
adiante delle. (Aqui o nobre orador explica 
brevemente o conteúdo do of!'icio, e combate 
o argumento que delle se quiz tirar; o tachy
grapho, porém, não ouvia bem esta exp]: c a~ 
çiio. O nobre orador eontiúa assim:-

Sr. Presidente, direi duas painvrns sobre 
o qur disse o nobre Senador, que fallou em 
ulti~o 1ugn.r; porei de parte essas arp:u!f;(jcs 
menos importantes, que se podem reputar 
pessoaes. Eu julgo que nfto é esta a materia 
.em que os partidos possam justificar suas 
medidas .de accôrdo com as suas obrigações, 
isto f:, com as obrigações de partido. O nobre 
Senador propoz-se a mostrar que, sr. a pro
posta de que se trata contivesse algum artigo 
contrario ao Acto Addicional, devia ser rc
.ceitada pelo Senado: disco1·r:-o larQ;ame:~te, e 
nfio apontou um só artigo da proposta que 
seja contrario ao Acto Addicional; fez refie· 
xõC'S geraes, mostrou que convinha que o 
Senado regeitasse antes a proposta do que 
lhe fizesse emenuas, porque teria, de certo, 

projecto, desistia della, dm-r. o m,;u Yis:o .. 
elle tal qual se acha. 

Outras refle::,ies fez o nobl'e .senauor, qu.: 
mr; não parec.:eran1 apr<:ciUY0is ;i questão. 
Disse cllc:- O "~cto Addicional é parte da 
Consti~uiç;!o; esta interpretação fnz parte 
do Acto .-\ddicional: logo, n;io púde j:t:nais 
ser alterada, fica irrcvogavet - Ora, esta 
conclusüo '~ que não me parece lá das mais 
logicas. Eu discorro de outra maneira: e niio 
sei se pod·erei fallar cm romanismo, ]Jort!UC: 
parece que um nobr~ Senador não s::rnnathisn 
(!Om esws icléas: na opiniào f!;Gral, o neLa in~ 
terprctativo i'!lz pnrte do acto interpretado, 
e incorpora-sr.-lhe; suppõe-sc-lhe a mesmn 
origem, o mesmo bcrr;o. Posto este principio, 
que me parece que ninguem con tostará, se
;::ue-so que a interpretação torna-se Acto Ad
uicion::.l: ora, pelo art. 25 do Acto Addicional 
o Poder LegislatiYo gr.ral pôde interpretar os 
artigos obscuros do mesmo Acto; segue-se 
que ainda pôde expl!car essa mesma interpre
taçüo. :'\em eu precisava de recorrer ao ar
tigo 25, porque eu deparo no ~ 8" do art. 5• 
com a doutrina que dâ ao Poder Legislativo 
geral o direito de interpretar a Constituição; 
não era preciso o art. 25. mas os legisladores 
quizeram remover todas as duvidas; e esta 
opposiç1io á int~rpretaç1io do Acto Addlci·onal 
justifica a prcvidencia dos legisladores. Por
tanto. este primeiro cscrupulo do nobre Se
nador esvae-se de todo, á vista deste princi-
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pio de direito que enuuciei, 
combatido. 

que desejo ver nadares recorrerem aos moYimenlos pathcU
cos e a outros artificias oratorios, os cham~ 

Bem longe de ntloptar a opinião do nG· 
brc Senador. de que a interprctaçfto niio é ne· 
cessaria, eu a considero de absoluta necessi
dade e nrgencia. O nobre Senador diz que s~ 
deve esperar mais algum tempo, que se dei
xem c011solidar as instituições do paiz; e até 
pareee que invocou em seu auxilio os estylos 
americanos. Eu concordo com o nobre Sena· 
dor de qne devemos empenhar todas as nos· 
sas forças cm consolidar as nossas institui
ções; mas. quando a cxperiencia mostra a 
necessidade dc il!lterprctaçõcs e explicações, 
para se consolidarem as instituições, eu seria 
contradictorio se me recusasse a ellas. On, 
a necessidade da interpretação para consoli· 
dar nossas instituições não é objecto par(l 
mim de duvida; e quando o nobre Senador 
se der ao trabalho ele mostrar que os artigo;; 
desta proposta fião têm por fim consolidar, 
i.'ternisar o Acto Addicionai. então esforça·,·· 
mc·hia para dar-lhe uma resposta satisfacto· 
ria. 

Ct ordem. 

O art. 8" é desproposito! Ora, vejamos se 
ha doutril!la mais regular c mais sabia. s~ 

~!la foi ou não inspirada ao legislador pelo 
mesmo gcnlo d:t legislação. O nobre Senador 
havia antes mostr~do pouca consideração p·;
los jurisconsu!tos romanos, e entretanto tod:J. 
a sua opinião é fundada sobre esses jurisco-n
sultsos; mas, desgraçadamente, quando foss~ 

concedida em toda a plenitude essa regra dos 
jurisc~msultos romanos. nem .ainda assim 
seria exacta a applicação que della quiz fazer 
o nobre Senador. Verdade é que esses juris· 
consultas entendiam que as leis interpretati· 
vas tinham effeito rctroacti,•os, c que obriga
vam, não desde a sua promulgação. mas desd~ 
a data da lei interpretada; mas, Sr. Presi
cbnte. será esta regra infallivel? N'ão terá 
excepções? Eu ouço apontar casos em que s~

melhante regra envolve maior absurdo do QU~ 
aQuelle Que o nobre Senador enxergou no ar· 
tigo 8" da proposta; cu pergunto se uma lei 

O nobre Senador procurou por todos 05 obscura. que não se comprehende, pôde abri
meios desviar o Soo ado de interpretar ~ gar. Quem tivesse uma tal pretençfto merecia 
Acto Addicional; até diose ou deixou antever ser accusado como esse Imperador romano. 
que. havendo duvidas sobre a sua legalidadf, · que escrevia as leis em letra miuda e as af
csta interpretnçfio in rcmovel·r.s e iria leg!. fixava em Jogar muito alto, afim de Que não 
timal-o. Ora, esta opinüio eu m1o me animo a podcsscm ser lidas. O que é obscuro deve-s~ 
combatei-a; a sua exposição basta para qun col!lsiderar como nfw existindo; diz um ce!c· 
seja desattendida; nem era por este Acto qu J bre escriptor da antiguidade: Quid intcrcst 
se deu a sancçfto {t lei de 12 de Agosto de 1834; nu,Ua> an incertre sint 1eges! Que differença 
em muitas circumstancias 0 Senado tem ex· pôde haver em que nfto exista uma lei, ou em 
prcssamente reconhecido 0 Acto Addicional que essa lei seja obscura? 
como Constitniçfto do Estado; todas as leis Admirei-me (Jne o nobre Senador, quando 
de orçamento, e mui tos outros actos, mostra hoje estigmatlsou os jurisconsultos romanos 
que o Senado tem sempre ·entendido como Ie· e se lembrou da jurisprndencia •ingleza, a 
gal, como parte da Constituição, o Acto Ad· nfto quizesse adoptar no caso presente; acha 
dicional. o nobre Senador na jurisprudcncia ingleza 

Sr. Presidente. eu dese•jo combater os uma lei interpretativa (JUC dispunha o contra
adversarias da proposta que se discute; mas rio do que dispõe o art. 8• da proposta? O 
elles só se acostam á superfície das cousas, :l!cto dt• que se trata é interpretativo: veja
não produzem argumento algum contra e !la; mos agora se o artigo envolve esta obscuri· 
ainda hoje, um l!lobre Senador disse: - Esse dnck; l'll peço attençfto ao Senado, e oxalá 
art. 8" da proposta, Qncm o poderá approvar! que venham muitas arguições a ·esta lnter
Qnc desproposito! Que absurdo! - Eu fiqud preta~ão, porque scr<1 o melo de mostrar que 
assombrado com Isto, mas. QUando tornei n ella é s(tbia! 
mim reconheci Que o nobre Senador esfor· Diz o artigo: - As leis provinciaes que 
çava·se tambem por at·errar·me, e eu peço a ron•m "oppostas" ã interpretação dada nos 
V. Ex. (não sei se estou conforme ao reg!- artigos precedentes nfto se entendem revo
mento) que, todas as vezes que os nobres Se· .t:ndas P<'la promulgação desta lei (o nobre 
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· Senador a quem combato, lendo o artigo, f~z autoridade a quem compete appl!car estt!S 
ponto nestas palavras, julgando que eu ou seus prl'ilcipios ás leis das Assembléus Pro
algum de nós não liamos o artigo, por issJ vincias G o mesmo Corpo Legislativo Geral; 
parou aqui e nfto quiz ler as seguintes pala- mas o nobre Senador não quer isto; juig<t 
vras. resto do artigo) - sem que expressa- conveniente que um acto de tal importancia, 
mente o sejam por actos do Poder Legisla- acto que o Poder Constituinte commetteu ao 
tivo ··Geral". Porque não leu o nobre Senador Poder Legislativo geral, deve ser o exercid:l 
estas palanas? Elle quiz inculcar que a inter- pelos Presidentes das Provinclas, juizes c!e 
pretação do Acto Addicional dava força a paz. etc. 

todas as leis que lhe eram contrarias. Ora, note-se bem que ha leis de Assem-

Ora bem, vejamos agora o que contém bléas Provi•nciaes que têm artigos muito con
esta proposta. Contém princípios geraes, que formes com a Constitu!f;ão, e outros contr,,
tem de ser app!lcados aos actos das Assem- rios Ct ella; a parte interessada em que s~ 

bléas Provinc!aes, e que hoje servirfto de entenda toda a lei como contraria á Cons:i
norma e de regra para sua marcha no futuro; tuição ha de declarar que ella é contraria á 
quem, senhores, pergunto eu. ha de applicar Constituição; a outra, que tiver diverso lnte
estes priflcip!os ás leis das Assembléas Pro- resse, ha de pugnar tambem pelo que mais lhe 
vinciaes? O nobre .Senador (permitta-mc qur. convém; juizes de paz, de direito e de orphãos 
lh'o diga) professava uma opinião contrari:t 
ao Acto Addic!onal. Quem ha de applicar 
.~stes princípios não p6de ser outra autor:· 
,\ade senfto o Poder Legislativo Geral. porque 
o Acto Addlclonal (tome o nobre Senador 
bem sentido nisto, e veja se commetteu OLl 

n~o um erro), o Acto Addicional incumbe it 
Assembléa Geral o exame das leis província~;; 
c o revogar as que forem contrarias á Consti
tuição, aos Impostos geraes. aos direitos d~ 

outras provlnclas e aos tratados. Ora, eu já 

disse por outra occasião que esta interpreta
ção passa a fazer um todo indisivel com o 
Acto Addicional; e então, como quer o nobre 
S<•nn.dor commetter o exame das leis provin
ciaes aos Presidentes de Províncias, aos ju:
zes de paz, etc.? 

0 SR. COSTA ·FERIIElRA: - Nem os :1-linis
tros de Estado podem fazer esse exame? 

0 SR. VARCO:'(CELT.os: - Eu tenho lido 
cem muita attençfto. até o presente, todos os 
netos ministeriaes a respeito do Acto Addi
clonal, e admiro como elles lhe deram sempre 
a sua verdadeira intelligencia, o que nós ve
remos quando examinarmos essa qucstfto, 
p:-i•ncipalmente quando se tratar do requer;. 
menta do nobre Senador o Sr. 3" .Secretarin 
a respeito de um celebre aYiso do :lfinistro d~' 

lmperio, datado de 1838. 

'Sr. Presidente. t~sta interpretação lnco!·
pora-se ao Acto Addki<mal, é parte delle, como 
sfw todos os s~us artigos; e, sendo assim, n 

proccdérão da mesma maneira. Eu nfto teria 
duvida em concordar com o nobre Senador 
que quer dar esta faculdade aos Presidentes 
de Províncias ou ;1-Iinistros de Estado. se a 
letra do Acto Addicional não o prohibissc, s~ 
não existisse a disposição expressa que In
cumbe ao Poder Legislativo Geral revogar as 
leis provinciaes contrarias á Constituição; ·u 
daria com o nobre Senador esta faculdade 
aos :l!inistros de Estado; até ao present~ 

nenhum delles tem usurpado semelhante at
tribuição; e note o nobre Senador que eu 
nfto f:tllo só de mim, fallo mesmo daquelles 
que me têm feito opposição. 

Sr. Presidente, todas as outras objecções 
qur s0 produzirem contra esta proposta em 
discussão hão de ter ainda mais víctor!os1 
refutação, porque ella é uma das obras ma!s 
perfeitas que têm sabido das mãos dos le
gisladores brazileiros. Ella tem tido muitos 
inimigos a que têm aggredido, mas todos sue
curo bem ít menor defesa que se faz da pro
posta. A hora é dada e eu devo parar aqu!. 

Dada a hora fica a discussão 
adiada. 

o .Sr. l'reslUen[e ua para a o ruem 
do dia a co'!1tinuação da mater:~ 

adiada. a priméira discussão do pro
ji'lcto que estabel(ICC as bases para 
o contracto do casamento da Prin-
ceza Imperial, e, sobrando 
trabalho de commissõe.s. 

tempo, 
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Oon tinuação da primeira clisc-uSsão elo projc· 
cto d,; lei qu.r! intl!rpreta alguns a-rtigos 
!to .·!elo A.drUcional. - Primeira dis· 
ensStio do projr]clo que '~stalwlcec a.ç b~

M:s para o eontrar:to elo trtsam.r!nto il•l 
Prin ceza Imperial. - Leitura de u.m rw
rr·c·~r da commissão de ConStituição. 

I'RESrDEXCIA PO ~R. IJIOGO ,\XTOXTO FEJ.Jii 

Reunido numero sufficiente de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; c. !iria 
a acta da anterior, é approvada. 

Passa-se á ordr.m do dia. 
Continúa a primeira discussão, 

adiada pela hora na ultima sessão, ln 
projecto de lei. vindo da Camara rios 
Deputados. interpretando alguns a:·
ti;;os rlo Acto Addicional. 

O Sr. Presidente, tendo de tomar 
parte na discussão, convida o Sr. 
Yicc·Prcsidcnte a occupnr a cadeira. 

O Sn. FEI.tú: - Sr. Presidente, cmittir~i 
a. minha opinião sobre este projecto. Eu achu 
flUe zlle não só é inutil, como anti-constitu
cio!líll c até a'narchico; e farei toda a dili~ 

gencia para provar isto. E' inutil porque J 

que se prer.ende com este projecto é fazer com 
que as Assembléas Provinciaes acertem me· 
lhor na intcl!i;;encia do Acto Addicional, c 
mio usurpem attribuir,·ões I]Ue lhes não com
petem; .mas este projecto, quanto a mim. nf~o 

sa>na esses males, nfto os remedeia, porque o 
Senado não quiz que o projecto fosse a uma 
commissfto. para que. ít visüt dos erros com·· 
mett.idos pelas Assembléas Provinciaes, S•' 
soubesse de I)Ue maneira deviamos fazer a in
trrpret.ar,fio, e quaes os artigos que della pre
c!saYam. 

A interpretação trata de artigos que se 
não referem a actos praticados pelas Assem· 
blfas Provinciaes com excesso; e, por iss''· 
referirei alguns factos que me parecem nfw 
estarem na letra do Acto Addicional, para 
mostrar que esta interpretação não póde em
baraçar que continuem a ser praticados. Rr
ferirei pois alguns actos da Assembléa da m!· 
nha Provinda, da qual tenho maior conhec:
mr~nto. A Assembléa da Provi'llcia de Sfto 

Paulo condecorou uma villa com o titulo de 
cidade; neste seu acto não fez mais que i mi· 
tnr o procedimento de muitas Assembléas 
Provinciaes; mas, perguntarei, qual é o ar· 
ti::;o ,~m que r!las se fundam para concederem 
titules. eondccorações, etc. Eu vejo que :t 

Constituição declara que essa attribuiçfLO ~6 

é permittida ao Poder Executivo; e o art. 1" 
do projecto que está cm discussfLO contém al
r,>;uma disposir,fto da qual as Assembléas Pr~ 
vlnr.h;es possam entender que não podem con
ceder tacs titulas Xüo. certamente. 

O que eu observo é que ellas poderfLO ar
.t;umentnr com o procedimento da Assemblé!l. 
Geral, porque, se as Assembléas Provinciaes 
trJm :JsUJrrwdo poderes, têm aprendido iss0 
com a. Assemb!éa Geral, a qual j(L tem conce
t!ido titulas. e até mesmo condecorações, 
quando, pela Constituiçfto, essa attribuição r· 
cinda ao Poder ·Executivo stímente. Se, pois, as 
:\ssembléas Provinciaes têm exorbitado. qu~ 

g-rande crime é essz qumndo a Assembléa Gr.
ral sr tem arrogado igual direito? O seu prú
erclim.~nto foi por imitação c não por má in
t.r.!1ig-rnr.in. 

Hrr pou~o tempo. a Asscmbléa. d;: minha 
Provinda eoncedeu uma pensão, porque em 
um acto seu determinou que um professor F1.:· 
lona de tal tivesse mais tanto de gratifica
r,iio; ora, eu considero qne i~to •nfto é outra. 
cousa mais qnc uma pensüo, c assim o consi
dero todas as vezes QUe se dá a um indh·idu•1 
qual9uer dinheiro, e não ao lugar. ao emprer;o 
fJU~ exerce; mas nisto ainda a Assembléa Pro· 
vincial aprendeu com a Asscmbléa Geral. por· 
que ella tem por si mesmo iniciado p~nsõe:;. 

quando u i:nic!atint deverirt vir do Poder Ex~
curi\·o; nisto, portanto, tambcm obrou por !m!
tacüo, e nüo porque· entendesse ou interpr2-
tasse mal o Acto Addicional. Outros actos !la 
da Assembléa da minha. ProY!nc!a que niiJ· 
trnho presrntes. 

T12<nho lido actos de outras Ass~mb]éQs·: 

Pro,·inciaês .:m qne têm havido ,resoluções 
l)t:e mandam que o Presidente da Provincia 
nomeie a Fulano rle tal para tenente da Guar
da ~Iunicipal: e l]ual r. a interpretação que 
rstá nest.1 projecto, que embarace acto sem~
lhante? Noohuma; mus nesse procedimento 
da Asscmhléa Provincial nfto hom•e senão es
pirita de imitação do procedimento da Assem
bléa G~r~l. QU"- se tom intro:nctt!do rm dar 
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patente;;, e até mc;;mo nesta Casa se tem de
t:laraclo {]UI' F'ulano de tal é cap!tfw, major, 
c te. O que houve, portanto, foi c;;;pirito d·~ 

irnitu<;>to, c nüo má intcl!igencia do Acto All
dicic'llal; e assim m2smo como se tem pra
ticado estes actos, se tem praticado outro~ 

muitos por espirita de imitação do procedi
mento da Assembléa Geral, e não por má in
telligcncia que se tenha dado aos artigos do 
Acto Addicional. 

Se eu tivesse em minha mão um relato
rio, que aqui nos apresentou um nobre Sena
flor, dos ~ctos arbitrarias praticados pelas As
:scmbléas Provinciaes. poderia mostrar que 
elles 'llfw foram praticados por falta de inter
pretar.ão do Acto Addicional. mas por imita
çiio do procedimento que tem tido a Assem
bléa Geral ou por cxorbitancin. do mesmo 
acto. 

O que cumpre pois é que a Assembléa Gç·
ral cuide ou trate de revogar esses actos pro
vinciaes que estão fóra das raias que a Cons
tituiçüo marcou ás Assembléas Provinciaes. c 
não se o~cupar da interpretaçüo de artigos 
sobre os quacs nfto tem havido dUvida al;;u:na, 
c que, a meu ver. por este projecto ficam 
mais mal explicados do que se acham no pro
prio Acto Addicional; portanto. creio ter de
monstrado que o projecto é absolutamente 
inutil. e todos quantos actos excessivos das 
Assembléas Provinciacs têm apparecido ni\o 
süo o resultado da má interprctaçüo que se 
trm dado ao Acto Addicional, roas sim o re
sultado da imitação do procedimento da As· 
sembléa Geral, ou por sua propria vontade. 
ou talvez tambem pela má intelligencia que 
se tenha dado a alguns artigos, mas •não des
tes de que se occupa o projecto; e por isso 
tal interpretaçflo só tem por fim coarct.a.r as 
attribui(:ões das Assembléas Provinciaes, 
cnrndnndo-sr por este modo a Constituiçiio. 
Mostrarei agora como o projecto é anti-cons· 

titucio'!lal. 
Senhores, eu estou persuadido que. se 

[assemos examinar todo o Acto Addicional, 
muitos artigos achariamos que seriam talvez 
julgados nullos a principio por nfto estarem 
concordes com a lei que autorisou a reforma 
da Constituição; mas já não é occasião disso; 
essa occasião foi quando a Camara dos Depu
tados enviou ao Senado a lei da reform~.; 
cntflo rlle devia dlzer: NTto estou cO>!lform~ 

em taes c taes artigos, porque elles e.xcedçru 
os poderes ~ue vos foram conferidos. MlS 

nfw se fez isso. talvez por prudencia; julgou
'"' que a C~unara dos Deputados representava 
a vontade nacional, e não se quiz ir contr:1 
a sua opinião; ninguem argurnontou contr:t 
isso. c o assentimento geral da naçfw ao Actt> 
..l.ddicional tem le;;itimado essas disposiçõe3. 

Mas agora está-se talvez arrependido do 
que então se fez, e para esse fim se apresenta 
um meio com que eu me não posso confor
mar, e reputo anti-constitucional; quer-se qll(: 
alguns art:igos que nüo estiio bem feitos, ou 
que não conv•}m do modo por que estüo con
cebidos. tenham uma nova fôrma. e desta 
sorte. com o nome de interpretação, reformai
os; o que é contra a Constituiçüo, e é suppo~ 
qu2 as Assembléas Provinciaes são compost:;.s 
em sua maioria de pessoas estupidas. 

O art. 2" deste projecto, que se refere ao 
art. 1" do Acto Addicio~1al diz que a faculdad ~ 
de crear e supprimir empregos municipaõ> 
e provinciaes. concedida ás Assembléas Pro
vinciaes. pelo * 7" do art. 10 do Acto Addicio
nal, sómcnt~ diz respeito ao numero dos 
mesmos empregados, etc. Isto é uma dou
trina toda nm·a. Eu nito estou muito long~ 
do tempo em que se fez esta reforma; quando 
della se tratou, houve opiniões de que se 
devia extremar o que era lei geral c lei pro
vl'llcial, c quaes os empregados que deviam 
ter a seu carg-o executar as leis provinciacs c 
geracs; porém nada disto passou. mas foi mui
to expresso o Acto Addiciona.l. quando decla
rou quaes eram os empregados geraes e pro· 
vinciaes; deClara-os nominalmente pela qua
lidade. c não pela natureza delles. e, logo que 
c•;rtos empregados não estão na excepçito, 
come se podem agora induzir nella, e ir-se 
clnr uma intelligencia opposta á lettra da lei? 
TRt.o é opposto ao que manda a Constituição, 
p:,rque ~ reformai-a com o titulo de inter
pretn.r:üo. Não haverá. uma só Assembléa Pro
vincial. e até nem um só particular que não 
reconheça que isto é um attcntado contra a 
Constituição. 

O mesmo vejo que acontece a respeito da 
suspensão c demissfto dos empregados (lê). 
E quem autorizou a Assembléa Gera1 para 
prescrever os regimen t•C4s das AssembJoéas 
Provineiaes. quando no Acto Addicional se di~ 
que a ellas pertence formarem os seus regi-
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mwtos? Este é um dos artigos reformados cantos elementos de discordia espalhados por 
cm que cu nfw descubro utilidade alguma. todo o lmperio'! .:-Jão basta este principio de 
Ha no Acto Addicional uma parte cm que diz: l'csistencia consagrado no nosso Cod!go'! Que· 
-<Iando lugar á de!'eza. - Conviria que se remo:; Lvnr este facho para incendiar as Pro
explic·assc como era dado 'lugar á defeza. por vincias? O Deputado provincial que resistl.r a. 
exemplo, que o empregado fosse ouvido e con- esta iuterpretação fará o seu dever, e o re
vencidc; mas não o;~ t'ez isso, e julgou-se ne- sultado de,·r;ríc ser attribuido a quem o pro
cessaria estabelecer a marcha que se devia Yoeau, atncando claramente a Constituição, 
segui:· nn Assembléa Provincial cm taes jul- nuc elle esr.á encarregado de guardar e de
gtrrns!!tos; mas essa disposição é contraria á fend::r. 
Constituiçfto, porque tal interpretar;ão impor- Senhores. lembremo-nos que esta inter
ta uma verdadeira emenda, pnra o que nós PI'<'ta';Io estíL muito mais escura que a lei. 
não estamos autorizados; em vi•sta pois dcs- Esta divisão de negocias g:raes e provinciaes, 
t:!;; razões, é incontcstavel que o projecto é ;,;<:m definiçüo, vai gerar n confusão e trazer 
anti-constitucional. porque, com a capa de in· ainda maiores abusos, pois eu mesmo con-

Urpretnr, realmente em~nda o acto addicio
n:il. 

!\Icstrarei, finalm0ntc, que o projecto é 
a:~archico. E' anarcl1lco, e por que'! Porque 
vai produzir a a:mrchia. ensinando os povos 
a resistirem a todos os actos que lhes pare
<o'·I<êm \'!TI ti-constitucion:ws. Diz kl JJrojlecto: 
"0 artigo lG do neto addicional comprehende 
!mpliciwmente o caso em que o Presidente da 
Pro,·inci:l negue a sanção a um projecto, por 
·?nL:Ider que o!'fende a Constituiçfw do Im
per!ü ... .Tá se acllam marcados mt Constitui
<;:io os dous casos em que o Presidente deve 
rrcusar a sancção, c não pódc a Assembléa 
Geral arbitrariamente acerescentar outros. 

Sr. Pr2sideme, eu declaro francamente ao 
Senado que, ·se eu fôra membro da Assembléa 
Provincial. obrig·ado por um nrtigo do acto 
~ddicional a vigiar na gunrda da Constitui
~fL·J, me Opporin a éSta interpretaçfLO por at· 
tentar contra a mesma instituição. Eu pro
prio na A;;sembléa Provincial que, quando o 
Governo central nomeasse um Juiz de Direito 
"lll contradiçáo com a lei provincial que désse 
es:n faculdade ao Presidente da Província. ·eli
minasse do orçamento o ordenado desse Juiz 
inr.ruzo; e quando ainda assim continua·sse no 
Emprego. que ·se supprimisse a comarca, an
nexando-n ft visinha; e quando nem assim o 
Pr,s!d·cnte executasse a lei provincial, que se 
!he negasse dinheiro e forças para governar a 
pro,·incia: era o meio constitucional de que 
me valeria para oorignr o Presidente a ob~

de:cer ás leis provinciaes . .Ora, o resultado que 
~·e:-ia este procedimento ·era, pelo menos, um 
F.ci.>ma na Pro1·incia. obedecendo uns ao Pre
B:demc e ·Outl·os á Assembléa. Provincial; e 1 
ser~i connni·ente este estado? Xflo bastam' 

fcsso que não a po;;so bem entender; e cm 
pouco rempo nos veremos forçados a fazer in
terpretações sobre interpretações: o que nos 
t~u:nprc~ é revogar os actos das Assembléas 
i'rovinciaes que r,stiv.ê,rem claramente contra 
a Constituiçito, e quando sejam uteis, como me 
parece ·são muitos, os adoptamos em resolu
•;ões nossas. Tudo o mais é intempestivo e 
muito pcri;!;oso. 

Se, p8i;;. o projecto é inutil, anti-consti
.d!Cl,)JHti, ~~narcllico. e u.t8 confuso e só capa.z 
cL pr·;duzir malco. voto para que seja despre

zn.do. 

0 81<. LoPEs G.\.\L\ : -Sr. Presidente, e 
p:tra admirar que no rim de s2te unnos a 
J.s;emiJi,~a Geral achasse que convinha refor· 
:nur a Constituição do Estudo, e que, passu
dcs c:nco annos, se acl!·em tantas duvidas. 
cause tanto embaraço a. simples interpr~ta!;:l.O 

<lo acto a<ldicioilal. <.,!ual destes dous actos lc· 
gislativos mereceria mai·or cuidado, maior rc
pug·nancia., aque:!'e que tendia a fa.ze·r altera.
<;ücs essenciues no codigo fundamenta'! do Bs
tado, ou este que se faz no fim de cinco an
ncs, e niio teudo senão a explicar uma lei 
co:I[uon. uma lei que tem causado tantas du· 
\'idas? 

SI'. Presidente, quando o neto addlclonal 
tinha apenas um anno de existencia. já orfe
recil' duvidas ao Gov·erno que existia cm 183n; 
G desde essa época, segundo oUI·imos nesta 
Casa. qu'e constante c successivamente se to:m 
~u!icitndo esb int<rpretar,fto, o que prova aurl 
to<los os :l!inistros das differcntes administra· 
•:~os que temes tido concordaram nessa ncces
sidnde. 

Póde Sél' qne no projecto em questão ha.Ja 
uma ou outra dispcsi<;flo ern que um cu ou-
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tro membro do Senado discorde; mas, neste contenham disposicões para que os juizes que 
caso. quando tratarmos, na segunda discussão, dellas se occupem se chamem juizes de di
de cada um dos artigos do projecto. nós dis.. reito? A materia de contracto, de testamea· 
cutiremos e avaliaremos até que ponto um to, de certidão, tudo quanto pôde constituir a 
ou outro artigo pôde ser susceptivel de emen· sc!encia da jurisprudencia é objecto de lei ge
cla; mas, na primeira discussão, nós nos de- ral. Que brazileiro poderia fazer qualquer 
vemos limitar simplesmente á utilidade do transacção, entrar em qualquer cDntracto. 
projecto. ·E sua necessidade já está demons· sendo habitante do Rio de Janeiro, sem co· 
trada pelas repetidas reclamações feitas ao nhccer as lei·s de Piauhy, Pernambuco, etc.? 
corpo legislativo, como acabei de dizer; por 1': como poderia elle obter esses conhecimea· 
tedos os ':\linisterios. e t.iínisterios que devem 'os? E como aquelle que tem de decidir os 
merecer as sympathias e considerações de di· recursos de primeira instancia poderia decl
vcrsos membros da Casa. (<lpDiad·os.) <lll·os com conhecimento d·e causa'! As ques-

Sr. Presidente, eu estou persuadido que tõr:s que tivessem de subir .. peles recursos or
é melhor não termos uma lei em tudo boa diuarios. aos tribunaes de segunda instancla, 
elo que deixarmos em vigor uma lei que arfe· e ao Supremo Tribunal de Justiça pelos re· 
rccc tantas duvidas na sua intelligencJa. por- -~ursos de revista, como poderiam ser decidi
que della podem ainda seguir-se muitos ma- dus? Qual o magistrado que se poderia l!son· 
les. Ouvi dizer que quasi todas as disposições ;:car de ter conhecimento das legislações de 
de projecto se encaminhavam .a privilegiar e <!ezoito Províncias·,· de legislações ditferentes? 
dar maior i:nportancia a uma classe da so· porque, dr; certe. convertido cada Estado <:m 
ciedadc; suppcnho ser a da magistratura. Fe- n~.cão, tcriamos dezoito Provincias, c os ma· 
l!zmentc, estou em uma posição que dahi nada ;:istrados sel·iam obrigados a conhecer a im· 
posso obter; po;·ém mostrarei que o projecto mensidade desses actos legislativos dessas de
estú bem longe de ser tfto favoravel a essa zoito Provincias ou nações. Ora, senhores, isto 
classe. é uma J.l!'etcnçãc fóra de tudo quando se tem 

Ha um perfeito engano cm admittir a visto até hoje! U)Joi.aclos.) 
possibilidade de haver juizes de direito pro· :-le acaso nós qu2remos que cada Provia
vinciaes e geraes. A organização judiciaria no da estabeleça o seu codigo separadamente e 
Brazil tem tanta integridade como tem o Im· forme o seu systema de judicatura, e se acaso 
p::rio: é uma para todo o paiz. Se nós formos ~ê quer que o nexo que une as Provincias do 
procu!':lr nas instituições da Amer!ca do Nor· Impcrio n;io conr.inue a enlaçai-as, então é 

te o prototypo de uma. organização judiciaria, nutro caso: mas eu creio que o nosso fim é 
seguramente nós havemos de encontrar qne !llui diverso. Eu já ouvi dizer que cada Pro· 
cada um Estado G soberano, dentro em si tem vincia iria fazendo o que bem lhe parecesse; 
uma organização judiciaria sua, os julgamen- ilecl:l.ro, porém, que não hei de concorrer para 
tos come~am e acabam dentro do mesmo Es· isso: como Senador do Imperio, a minha obrl
tado .. ::\o Brazil. porém, é o contrario; duas :;açfto é sustmtar a Constituição que jurei. 
in·stancias se reconhecem pela nossa 'legisla· ' Quando entrei nesta Casa, prestei o juramento 
çrlO: primeira e segunda instancias, e um Su. ::!.OS santos evangelhos de defender a Constl· 
pr<mo Tribunal de Justiça para os recursos r.uição do Imperlo e o throno de Sua :\Iagcs· 
e:,traordinarios. Ora, os Juizes de Direito são tlrle o Imperador. e. faltaria ao meu jura· 
os que formam a primeira instancia, e que 
julgam por um codigo geral. E como pode· 
remos nós considerar aquelles funccionarlos, 
que compõ2m esta primeira instancla, como 
empregados provincia2s? Nfto será Isso uma. 
subversiw de todas as idéas de jurispruden
c"ia? 

Xfto é preciso ser muito versado em sei· 
encins juridicas para conhecer que é inadmis· 
sivel a hypothese de haver juizes de direito 
pro,·inciaes. Quaes sflo as leis provinciaes que 

menta se concorresse para uma scisão tão pe. 
rigosa e da qual os povos não tirariam uti!!· 
dade alguma. Eu que tenho um pleito para ser 
julgado, ganho alguma cousa em que o Juiz 
de Direito sejtt nomeado pelo Presidente da 
Provincia, eu por Sua Majestade o Imperador? 
Não me é isso indifferente! 

.!le nós comparassemos o patronato que 
~a Côrte pôde influir para a nomeação de 
>aês empregados com o que poderia ter lugar 
qas Provindas p:tra o mesmo fim, veria.mos 
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~uanto o ultimo seria mais fatal aos po- sentati,·os; mas nunca poderei tolerar cm 
•os ... um grande ta'lento que t)l!e professe, segundo 

O S1:. l\IELLo E l\1.\TTOS : -Apoiado pela as conjuncturas, todos os principias; e mes
1.-::pcriencia. mo, aproveitando uma cxpreslião do nobre Se-

O Sii. V~-:Hr:t:ETIW:-Não apo!ailo, pela ex- nadar, reconheço 0 principio immutavel do 
Justo e do honesto; mas reconheço que nos 
Governos representativos um homem politico 
se póde afastar a1gumas vezes dessa rigidez 
de principias, que nem sempre é vantajosa. 
Como, pois, se não' poderia tambem fazer a 

pcricncl::.. 

o S!l, LCI'ES c ... ,!.\:-Estou, pois, persua
dido da utilidade do projecto, c '"nl:endo que 
elle deve passar {L segunila discussão. 

O Slt. Hor.LAXDA CAI'M.cAxn:-Convcnci- apologia daquelles que, nfLo convindo cm opl
·lo da necessidade da discussão sobre esta ma- nião alguma so se conformam com a do dia 
teria, materia de grande imp~rtancia, ainila 

para poderem influir nos destmcs do palz? 
~ntro ne'lla; nao pretendo, porém, usar cm Tenho mostrado, pois, que com boas Intenções 
meu discurso de expressões que possam or-
~ender a inilividuo aJgum; c sou obrigado a 
nrlncipiar ps-Ia explicação de uma expressii.o 
-1ue foi impugnada por um nobre .Senador que 
.Jcclarou que estimam a d!scussilo das cousas, 
<tD mesmo tempo que rejeitava todos os ata
•J_ues pcssoaes contra as p2ssoas. Eu nii.o pre
.:~umo que lhe dirig-isse personalicludcs, c, ain
·rla que me faltas3cm razões para sustentar a 
.. ninha opiniüo, eu d:sprczaria semelhantes 
'\taCJuc". P:1rccc-me que o nobre Senador se 
·:cierb r, u:l:a cxpressao minha, que foi a de 
,gB quem nüo tem opinlüo alguma tambcm 
têm uma opinlüo: esta é a razão porque ta'!· 
vez houwsse quem pr.esumisse que com isto 
cu ia offcnder a algum Individuo. Eu ·sou 
franco, c por isso devo confessar que, quando 
usei dessa cxpressfJO, me refe.r!a ao nobre se
nador (o Sr. Vasconce!los) no qual não re
conheço opinifto alguma ·2m objectos pollucos, 
salvo ac espreitar qual 6 a opinião domi
mune, insinuar-se nella, afim de poder influir 
nos nego cios do seu paiz; e, impugnando essa 
tacticrr, que cu julgo muito p~e:judiclal ao pa!z, 
respeito, todavia. as suas Intenções. Eu pre
sumo que o nobre Senador, na intençüo 1tc ser
vir de todo o seu coraçüo ao pa!z, -segue essa 
tactica ... 

O Sn. V.\sco:--c .. :r.r.os: -Apo!aao . 
O S1:. C(I'.\T.C.\XTI·::- ..• e essa tactlca nl!o 

é só Sl'f':Uicla pelo nobre Senr,ilor; habllisslmos 
politicas do YC!llo :nund::~ a têm adoptado, c 
até mes:no tlout.rin:mos chetes de seitas a tem 
onprcg-:tdo cm seu palz (r.po·/.aclos), c podem 
nisto ter muito boas intenções. 

Essa opinião do nobre Senador 6 analoga 
ao principio cxtenolvo elas transacções. r;u 
nfw nc~o as necessidades das transncr,õcs, t)U 
a reconheço con::;cnlta com os Governos repre-

A. -18 

se pôde scgu!r ess:~. opinião. Passarei agora a 
provar que el'Ia é prejudicial ti c:ausa pu
blica. 

•Debaixo de taes principies, de se -esprei
tar sempre a opinião dominante, de se não 
mostrar uma vcrchclcira firmeza de princi
pies, ele submr,ttr,;· tudo Cts transaccõcs, o que 
pôde acontecer'! Ha ele acontecer que nunca. 
te-nhamos partido algum politico: estaremos 
sempre cm excessos, abrindo-se a porta. a to· 
das as transacçoes, c suppondo-se qnc tudo 
é licito entre nós. até que chegue. um dia cm 
que conllccamus as funestas conscquencia:: 
desse principio. Xó.; conhecemos, pela histo
ria, que ll:mve uma naçiio que admittio que 
o r cubo feito com dir;nidadc não era. crime .•. 

O Sn. 1:\"ícr.r.o E ?;L\l"ros :-)lão era nação. 

O S::. HoLL.\XJJ.\ CAv,\LCAXTI:--Era o que 
o nobre Sen:u!or queira. :VIas deixemos a tal 
na~üo. Supponha o nobre Senador que a lm
mornlicladc seja tal que se não entre nos em
pregos publicos r;cnão por meio da corrupção. 
Supponha-se, por exemplo, que o systema elei
toral venha a. ser o systema das transacções: 
o candidato dirá aos ·eleitores: "Votem em 
mim, que lhes da~ei tal emprego quando es
tiver no lugar; votem em mim, que, quando 
for Ju!z os absolverei; votem cm mim, que 
eu os arranjarei cm tal ou ta'! admlnlstra
cfto. " Por m cio dessas transacções todos os 
interesses imlividuaes serüo excitados; c as
sim ~c nomeia o candidato pelo cffclto magico 
das transnr.r,ocs. Ora, clc!to esse Individuo, 
tem de mnnprir ns suas promess:ts; porém, 
sendo-lhe ncccssario conscrrar-sc no seu lu. 
p;:tr, c tendo para o futuro ainda maiores pre
tcnçõcs, nflo pôde far.er outra cousa scnrto con
llnuar na sua tactlca de fazer sempre pro-
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mossas, ~ assim vai progredindo a má fé c a 
desmomllzaçftO; mas, apezar disto, é gero.!
mento rcconlwcido que silo esses os meios;; 
de se C'lnseguirem os lugares, e de os tornar 
a haver. O prmclplo das transaccões é o prin
cipio estabc'lccldo para Isto; todO!! -, empre
gam paTa conseguirem os seus fins,. ·OS parti
dos o empregam, e até a mesma nação ln • 
teira; c, sendo isto geralmente praticado, dahi 
o que resultará'! Uma Tevolução terá de aD
parecer e com clla a dissoluçiio do Imperlo, 
porque os lugares n:io :pod,e.m .chegn;r wara 
todos. 

Vamos ao principio que eu estabeleci, so · 
brc o roubo; começarei pelo ccmmcrclo do 
contrabando. Se todos são contrabandistas, o 
homem proho, honrado, .tambcm entram no 
numero delles, em consequencia das trans· 
acções. Vem depois o arbitro e diz: isso niio 
é furtar, mas é illudir as autoridades, su·btra· 
hinda-se ao pagamento dos direitos; e assim 
por diante prosegue este systema de trans· 
acções, C]Ue vai dominando no paiz. 

Qual é hoje a opinião dominante? estreitar 
demasiadamente os laços da uniiio bra.zilelra, 
tirar fts Províncias todas as attrlbuições, c cm 
tudo fazer Dredominar o Gov.erno do Rio de 
Janeiro? Xiio; e lias ainda zelam ·OS seus di· 
reitos: c se se quizer apertar nimiamente os 
vinculas ctue as 'ligam, elles de necessidade 
estalaTiiO. 

.Sr. Presidente, niio se quer reconhecer 
nenhum principio, tudo ha de ser •subordina
do a essa theoria de nilo seguir opiniiio a!· 
guma, ou de transigir com a opiniiio dom!. 
nante, como se niio existissem principias ·ln· 
abalaveis c sagrados que niio permittem todo 
o genero de tr:..nsacçbes. 

Toda via, não nego mui to boas in tencóes 
a quem adopta essas idéas, e já reconheci que 
politicas eminentes d·C outros Daizes a segui
ram; entretanto, me parecem contrarias aos 
interesses da naçiio. 

O nobre .Senador que ha pouco fallou, 
para reforçar a sua opinião, appellou para o 
juramento auc prestou nesta Casa; mas eu 
digo que o nobre Senador, procedendo como 
dec'larou. falta ao seu juramento; eu avvello 
par.a algum moralista; vá ao seu confessor, e 
verá so clle o absolve! (Risaãas). Mas, pód~ 
ser quo l1aja alguma .t.ransacciio ·C o.ue o 
absolvn. 

Eu ponho de parte o acto addlclonal, c 
von á Constituição: a Constitulçiio prcscrcvu 
uma norma por meio da qun:l possam ser al
terados os principias constltuclonaes e !un
damcntaes do Estado; mas o nobre Senador 
que jurou a Constltuiçiio quer que niio se 
observem as formas que ella prescr.cve, quer 
C]Ue clla seja interpretada e reYogada só-

. mente pelo voto da legislatura, como bem 
disse o nobre Senador. 

0 Sn, LOPES G.DIA:-Niio disse tal. 
0 S!t, HoLT.AlíDA CAVALCANTI:-Reflro·me 

a outro nobre Senado.r. Mostrando cu os ln
convenientes de uma interpretação precipita
da c offensiva, o nobre Sena(Tbr dizia que não 
havia tacs inconvenientes (uote-sc bem Isto, 
senhores!) ; um .Senador do Brazil disse qu.e 
essa Interpretação, fazendo parte do Acto Ad
dicional, poderia ser novamente interpretada! 
Ora, o Acto Addicional tocou cm toda a Constl
tuiçfw c em todas as leis immedlatas á Const!
tuiç:io; c se se admittlr que a interpretaçiio 
dclle não é definitiva e que é subordinada ii 
\'Ontadc dos legisladores ordinãrios, isto é, aos 
partidos que se apoderaTem das !egislaturas 
Jrdinarias, resultará que toda a lei fundamen
tal é ·Sujeita a alteração B depende da ver
satibilidade dos partidos, e ver·se-ha des
truido o principio salvador da ConstitulçfLo, 
de quQ, para haver uma reforma, é necessarlo 
que passem duas !egislaturas, segundo os tra
mites que a Constituição tem estn;belccldo . 
Combine bem o nobre Senador o seu juramen
to com o C]Ue declarou e com as ldéas do ou
tro nobre s.cnador, e veja aonde vai parar a 
sua ·opiniiio. Falta ao seu juramento, e, na 
opmmo de qualquer homem consciencioso, 
quer dcrogar a Constituição por uma forma 
que é prescripta nella: fez, .emfim, um jura· 
menta falso. 

0 S11. LOPES GA)U:-Niio, niio o f[z, 
O Sr.. HotLAXDA CAur.c.\xrr:-Bem; per

mltta .a nobre Senador que eu lhe faca uma 
:-c flexão. 

Para que extremar a Constituição do Acto 
Addicional? O Acto Addicional niio foi tão re
vestido de formas como a mesma Constitui
ção? Ou as da Constituiçiio serão mais sagra
das do que as do Acto .Addicional? ~iio en· 
traram na sua confecçiio todos os ramos do 
Poder Legismtivo'! Eu não sei. Sr. Presidente, 
cerno se póde conscienciosamente proclamar 
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.taes .princlPIOS no Senado?! )Ia~ o nobre Se
nador que proclama taes prlnciplos diz que 
cu faço ataques lndividuaes que ellc não quer 
repellir, e que sempre fali o fóra da ordem. 
Eu desejaria que o 11obrc Senador me désse 
algumas lições de ordem, ao menos peles prin
cípios das tr:lnsacçocs ... 

O .Sn. V.\sco:>cELLos: -Nisso ter.ci eu mul
to que aprender com tão bom mestre. 

O 81:. Hor.r.AliDA CAv.u.cAli'l'l:-Não entra
rei na analyse dos artigos da proposta, porque 
isso deve ter lugar na segunda discussão: 
agora só se deve faÜar em geral, e entendo 
que a ·inutilidade e prejudicialidade do pro
jecto estão demonstradas, e por isso deve ser 
rejeitado. 

Cont:csso que me tenho por pouco habili
tado nas theorias ccnstltucionacs; nem me 
considero exercendo uma faculdaue constitu
inte. Nüo sei se o que est[l no projecto é ou 
não melhor do que o que est[l no Acto Audi
cional, nem essa c a questiio; mas eu queria 
.entrar nella ~c fosse possível, para se ·en
tender o que é interpretação; e uma vez re
solvida ·esta questão (se passivei é resolvei-a), - . 
eu seria tão enthusiasta da interpretaçao como 
do Acto Addicional. 

o Sr.. 'llEu.o E l\IATTo:-Está Ia. 
O Sn. Hor.tAXD.\ C.W.\LCAXTI : -Está lá! 

Algum dia o nobre Senador e eu nos senti
remos dessa opinião do cstt! lá; algucm noil 
dir(L: está ltL E então, o que é certo, é que 
o nobre Senador se csL;uecerá do princi·plo da 
Constituição, dizendo esltí lá., e nüo esttí lá. 

A lei de Pernambuco! Eu não tive parte 
nessa lei de H de Julho; mas tenho estado 
cru con1ãcto com a pessoa que a apresentou: 
ella. é muito conhecida dos nobres Senadores, 
e o motivo principal da sua apresentação foi 
devido a.o rlocscuido da Assembléa Geral para 
com a tranquillidade das Provinclas, porque 
é facto -reconhecido que, quando ha alguma 
desordem nas Províncias, o que acontece é 
que o Rio de Janeiro cah·c logo sobre ellas 
com a espada de ferro; sem attender a nin
gucru; todos os perseguidos vêm para o Rio 
do Janeiro; o intorcss2 especial (nflo digo 
geral) do Governo é que uma Provlncla ou 
outra se rcbclle (movimento ele agitação na 
sala.) pam a poder castigar o J(L mandar as 
suas crcaturas: é um facto o que acabo de 
dizer. 

As Asscmbléas Provlnclaes observavam 
que ·os legisladores geraes pouco se Impor
tavam com a tra.nqulllldade da.s Provlncias. 
Da legislação sobre juizes de paz, da remessa 
de taes e taes delegados que iam flage']]ar as 
Provincias, resultou a desordem nellas, ,e deu 
causa a que as suas assembléas procurassem 
remediar esses males: fundada nestas razões, 
o qu.e fez a Assembléa de Pernambuco'! Crcou 
com essa lei autoridades policlacs ·e tirou das 
mãos dos Juizes de paz attrlbulções anarchl
cas que só flagel!avam os br.asileiros, e deu
as aos delegados do Poder Executivo: mas, 
hoje quer-se limitar essas attribuições, revo
:;~wdo assim essa lei de que eu não sou apo
logista, mas cujas consequencias reconheço 
que não têm sido prejudiciaes ao paiz, porque 
clla tem concorrido para a segurança e tran
quillidade daquella Província. Nós aqui legis
lamos .a torto c a direito (permitta-se-me a. 
phrase), e queremos que as Províncias não 
procurem os meios de sua salvação. Eu já. 

disse que as desordens do Pará c Rio Grana~ 
nfLo eram filhas dr usurpações do Acto Addi
cional, e talv~:z que se o· Pa.r(L tivesse a su11. 
,'.ssêmbléa em e;\crcicio a. rebe!llão não se er
guesse nessa Provlncia: c se r. o Rio G-rande 
o Governo a.ttendc;;se mais pa.m as clrcums
tancias daquelle paiz, se alli nfLo empregasse 
os seus afilhados, a rebe!lião não teria tido 
lugar. Certamente, os males que .soffreu aquel
lll Província merecem mais a nossa attençüo 
do que esta rcforn;a, explicação ou nova lntel
ligcncia. Xós dissertamos sobre a lnterpreta
ç[LO de artigos de leis fundamcntaes, ·entre
tanto que ·OS brasileiros se ·estrangulam, se 
m;llam, e as ucsordens ameaçam a integridade 
do Imperio. E é uma tal conjunctura que tra
tamos de questões metaphysicas, c não nos 
impr.rta.mos com a marcha da administração 
do paiz! Senhores, rejeite-se esta interprcw
cão que, bem longe Lle Ir apagar, vai accen
der o facho d~t guerra civil, pondo as Pro
Yincias em desconfiança para com o Governo 
Geral. 

Os nobres .Senadores parece que olham 
pn ra nste projecto como para a panacéa elos 
nossos males: dizeli1 · que Isto 6 regresso, e 
cu acho que isto é progresso, e progresso re
•·oluclonario: é nada menos que hastear a ban
t!Pira da revolução; tal interpretação equivale 
a dizer que toda a Constituição púde ser re-
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YOl;t~da todos os dias, que não temos lei fun- o Brazi! estava todo a;;itado, o Senudo não 
damcntal, que esta lei está á mercê das maio- se oJ}poz <tO acto addiclonul e não rece!ou que 
rias dos legisladores ordinarles, aos caprichos as Provinci,as se separassem; se não Ilu
des :líinistros, á vontade dos partidos que go- vidou então dar ás Provlnclas essa latitude 
vcrnt<m; ninguem pôde negar a influencia que 
" Gonrno tem na maioria das Camaras. O 
que dirfto os Senhores .. quando tudo tivermos 
perdido e estivermos com uma revolução a 
braços? Aquelles que foram obrigados a su
jeitar-se á decisão das maiorias dirão :-"Eis 
o resultado de vossas deliberações; nós fomo~ 
obrigados a seguir o movim~nto dado por esse 
grande impulso". Eu agora não quero a in
terpretação, procedendo do mesmo modo que 
procedi quando se fez a Teforma. Então apre
sentaram-se todas as razões, viram-se mu!tos 
inconvenientes, e a reforma foi feita; e aquel
les que entenderam que tal reforma nfto de
via passar, c, depois que passou, a restJeita
ram como constitucional, serão porventura 
contradictor!os nisso"! Onde estâ a contra
dicção? 

Perante a lei, Senhores, não !ta op!n!üo; 
6 nec=ssario executai-a, obedecer a clla; e 
aquelles que a postergam conspiram directa
mente contra a ordem publica. Antes de fa
zerdes vossas leis, Senhores, meditai-as, vêdc 
o que fazeis; e não recrimineis aquelles qu~. 
fieis aos seus dev·eres, são obrigados a scf;illr 
os preceitos que vós lhes tendes prescripto. 

de attribuições por uma simples interpreta
çfto que veio da outra Camara; se nessa Ca
mara, que melhor representa a opinião publi
ca, poucas vezes se tem visto uma tão con
sideravel maioria como a que •em seu favor 
teve este projecto; se, finalmente, essa maio
ria de representantes da nação que estão em 
mais contacto com o povo, e que de certo modo 
vão dar conta de seus trabalhos nas Provin· 
cias, não receiou que seus constituintes se 
lhe mostrassem desaffeiçoados; nós, pois, So· 
nadares do Imperio, havemos de ter ma.is r,e
ccio do que os Deputados"? Parece-me que o 
proJecto passou naquella Camara pela gran
de maioria de votos de cincoenta c seis con
tra vinte c tantos. Ora, o I}Ue poderia influir 
no animo de tantos representantes que sus
tentaram o projecto, senii.o o zelo da causa 
publica'! Eu não vejo motivo, e note-se que 
houve .cm seu favor uma grande maioria de 
representuntes das Províncias do Norte; c 
quando estes assim procederam, de Derto que 
não tiveram outro fim senão fazer a felici
dade de su::.s Províncias. 

Sr. Presidente, estamos nós fazendo algum 
bem ao Hio de Janeiro com esse acto legisla-

Reservo-me, pois, para em occasião op- tive? E' para o Rio de Janeiro que lcgisla
portuna mostrar a otfensa que h a em cada mos? ou 6 para as Províncias, e pelo inter
um artigo deste project~ á Constituição que ~sse que nós temos que os males que se sef
nos rege; mas, agora que só nos occupamos frcm sejam remediadoti? 
da utilidade do projecto, limito-me a dizer Disse-se que na Asscmbléa da Província 
que elle não só é inutil, como prejudicial!s- de Pernambuco se fez uma lei de Prefeitos, 
simo, e que seria grande vantagem para o j pela qual foram tirados ao~ juizes de paz cer
a pa!z que elle fosse rejeltado em primeira tas att.ribui~õcs que passaram para esses rua
discussão. gistrados; qu,c esBa lei é muito boa, c que 

O Sn. LoPES GA~!.\:-Pouco tenho que ac- produzia bons resultados. Por consequencia, 
crcscentar ao que já disse, porque nilo v1 temos que, sempre fJUC numa Assembl6a Pro
combatidos os m·guruentos que pr1lduz! em vincial fizer uma boa lei. ainda que ell::t ui
meu primeiro discurso. O nobre Senador que trapassc as su:ts attribuir,(ks c invada as da 
acaba de fallar fez algumas observações so- Assembléa Geral, um::t tal cxorbitanci::t n~da 
brc o estado· do Brasil, e sobre qual s·er!a o tem de pcri:;osa e dcrc ser tolerada. A ser 
resultado desta interpNtação no caso de pas- este principio verdadeiro, dcvc.se estender ;i: 
sar. Eu declaro que argumentos ad terrorcm tod:ts as corporac;õcs c individuas. T.:ma Ca
umhum effeito produzr.m cm ruim. Quando mara ~ltll!ic:rml fez uma posr.ura e!!1 que ul
se tratou da reforma d.a Constituição, concor- trapassou suas attribu!c;ücs, da qual. porém, 
dei com o illustre Senador em votur contra resultou b<'llS nos mun!c!pios; então, c:;~a c·x
ella, e declare! ü meu voto. Tr!umphou, porém, orbit:mci:l tlc pod<:r ficar'[L just~Diradn l;~lo 
11 opinifto contraria. Ora, se nessa época, em que · principio fJ!H' o nobre ::icnador estabelece. Um 
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cmtn'<=b<,oo qualquer póde rln.1· umn. pnwlr!Pn
cia que ataque ·a Constituição; porém, como 
dessa Jlledida prov&m bons resultados, está 
justificado da violação que fez da lei funda
mental. Isto nfLo é maneira de argumentar: 
o que estamos nós fazendo? Nós 'rstamos to
mando em consideração os remedias aos ex
cessos prat1cados por esta e por aquella As
sembléa, c nos oécupamos de fazer com que 
não se viole a cada passo .a lei fundamental. 

Disse o illustre Senador que, votando eu 
por esta interpretaçfLo, faltava ao meu jura
mento, n!as ni:Lo explicou a maneira porque 
cu commetlia essa falta; nfLo chegou á sua 
demonstração, nem eu sei como ·elle poderia 

entendo, pois, que okaJ·cmcs melhor, votando 
para que ella passe desde j[L ft segunda dis
cussão. 

0 Sn. CoSTA FEiml~IILA:-Não ha gosto per
feito neste mundo. Por mais que cu queira 
coadunar a minha opinião com a do nobre 
Senador que hontem defendeu o artigo 8' do 
projecto, não posso consegui!-o, ·porque n!l.o 
é faci! deparar com a id~a substancial de sua 
opinião. Eu d,esejarm co;mprehendel-a, por
que tenho cm multa consilh;ração os seus co
nhecimentos, a sua halli!rn:ade, 

Pensava eu, Sr. Rresidente, quando de 
leve impugn,ei o artigo 8" deste projecto, que 
mereceria a approvação do nobre Senador, ju!-

demonstrar i o to. O que eu disse em meu prl- gando que clle seguii'la u. maxima de que é 
mdro discurso foi que, para se alterar em proprio do sabia mudar de oplnlii.o; mas não 
grande parte a lei fundamental do paiz, não suppunha qu,c fosse tão rcstricto em seguir 
houvê t~LO grn.nde rcpug·nancia como ~ que 
hcje vejo contra uma simples interpretação 
do Acto Addiclonal, e, considerando o mesmo 
como parte dn. ConstituiçfLO, assenbei que in
terprct~.r é menos que reformar; e notc·sl: 
que o que agora se prr."ende passa pela con
c:Jrrcncia de todcs os ramos do Poder Legis
lativo, quando para se alterar a Constituição, 
para se fazer a sua reforma, julgou-se suf
fictentc que passasse por uma Camara só, e 
parn. isto nilo se contestou o seu direito. Julgo, 
porC•m, que nüa é occasiíio de tratarmos deste 
assumpto; nem cu venho aqui para fazer re
flexões a este respeito, r.cm para me remontar 
á origem deste acto, com o fim de !Lp])1·oval-o, 
tlU dcsapproval-o. Mas o que é certo é que 
nqucllc aeto foi décrctado por um só ramo do 
corpo legislativo, ,emquanto que para este con
correm, dêpois d,, uma dclibcr.açfLo solemnc, 
a Camara dos Deputados, o Senado e o Re
gente, .cm nome do Imperador: como pois se 
pôde dizer que não na competencla ·neste caso, 
quando se reconheceu que a houv,e no outro? 

Sr. Presidente, quaesquer que sejam as 
reflexü.cs que se possam fazer sobre esta pro
posição, remettlda ao Senado pela outra Ca
mara, cu creio que só na segunda diseussão 
terão cllas lugar, porque então nos occupare
mos da matr.ria, artigo por artigo, e cad['.. 
um de nós poderá fazer observações mal!;' ac
ccmmodadas aos cliffE,rentcs obj.ectos de que 
Jlc'lla se trata; mas. argumentar em geral con
tra a utilidade dD projecto ê perder tempo, c 
até impossivel c convr:nccr o Senado de que 
não deve occupar-se da segunda discussão: 

o hoje quero, a?nrwhri mio '!Itero, e tlr:pois tor
no a querer, Quem diria que o nobre Senado'!', 
que votou na Camara dcs Deputados contra 
c&ce artigo 8'; quem diria, repito, que hontem 
o defendesse com a sua podeJ'ósa !og!ca, ar
rebatando os espíritos com a toTrcntc da sua 
cloquencia sempre vlctoriosa? rme nos disse 
f!UC esse artigo fôra. inspirado pelo mesmo 
genlo da IcgislaçfLO! Eu desejam saber qua.es 
os motivos que teve o nobre Senador para 
votar contra o artigo na Cam~·ra dos Depu
tados, contra esse artigo Inspirado pelo g.cnlo 
sublim~ da legislação, e por que !Jantem pu
gnou em favor del!e. 

Eu tratarei brevemente deste artigo quan
do na .segunda discussão fal!ar sobre este ob
jecto, se por desgraça a proposta passar á 
segunda dlscussito; digo por desgraça, porque 
eu j(t desconfio um pouco de certas cousas 
que merecem grandes elogios do nobre Sena
dor. ETic nos disse: Nós devemos tratar 
deste objecto com muita circumspecr,fw; de
vemos, disse o nobre Senador, discutir este 
projecto, nii.o só tres vezes, mns quatro € 

cinco, se for passive\: .e quem nos diz isto? 
Aqucllc mesmo que votou para que não fosse 
á Commissão este projecto, projecto que pos
terga as formas garantidoras da liberdade! 
Como, porém, se quer que a materia seja bem 
examinada, que passe por cinco dlscussocs, ao 
mesmo tempo que n~Lo se quer que vá a uma 
commissão? Quer-se aquillo que 6 prohibido 
pelo regimento, timdo.tse ·Impugnado iO que 
está de .accõrdo com clla, tendo-se rejeitado 
o unico melo de trat1I-a. 
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Sr. Presidente, se este artigo, como disse 
o nobre Senador, está no Acto Addicional, para 
que veio aqui'? Nilo é elle ·ocioso? Eu assim o 
considero. Como é .ino.pportuna a occuslilo, 
não me quero dcmorwr na ana!yse dos n.rtigos 
do projecto. 

Perguntar~! sómente aos nobres Senado· 
res que pugnam pelo artigo 8", o que melhor 
seria: tratarmos de derogar as leis provin
cin.es que se julgam contrarias á Constituição 
do Imporia, ou gn.starmos o tempo na di .· 
são do que se acha escripto ,em tal projecto, 
pelo qual tudo fica no mesmo pé, e se abre 
o caminho para novos e mn.iores abusos? 

Este projecto "Scrá uma. comporta para 
que as As&embléas provinciaes nilo continuem 
a legislar como até agora'! .Senhores, se que
remos remediar os males do Brasil, devemos 
accusar os ::1Iinislros que adred,e, ao que pn.
rece., mandaram parn. as Províncias Presiden
tes que fizeram appareccr essas leis que ferem 
a Constituição do Imporia; devemos nós mes· 
mo cu1dar com ,, maior ,afinco e diligencia 
no cumprimento de nossos deveres, ·C não dei
xar ficar adormecidas nas commissões essas 
leis provinciaes; d.cvêmos to:nar conhecimento 
daquellas que são contrarias ao Acto Addicio
nal c rc,·ogal-as; mn.s temos nós feito isto 
até agora? Diz·sc que apenas seis leis pro
vinciacs tem sido d,eclarad:;ts contrarias ao 
Acto Addiciona!. Para que pois gastarmos 
tempo com este projecto? Coarcta elle o arbí
trio? E se não o coarcta, e sabemos que por este 
anno se nfto pôde coarctar e que não de conti
nuar a a.pp.arec.cr actos abusivas das As
sembléas Provinciaes, cama é q\1e nos occupa
mos deste objecto mui secundaria, deixando 
de parte oprincipal? 

Sr. Presidente, não é no .tempo em que a 
atmosphera ·está carregada, quando os relam
pagos fuzilam e já rompem as nuvens tene
brosas; nfto é, diga .. 11esse tempo que se coi
locam conductores, porque então podem ser fa
ta;cs á imprudcncia que delles Ia.nça mfto. Ver
dade é que ha muita gente inipavida CJUando 
tudo está tranqui!lo, mas cujo valor fraquea 
logo que retumbam os travões da tempesta
de; então, e só entfto, s.e lembram de Santa 
Barbara. Deus permitta que nfto nos acon. 
teça isso. 

o Sn. FEI.Jó:-üuvi a um nobre Senador 
fallar cm juramentos prestados, como Sena-

der, c que nunc:~. promoveria scismas, anar
chia, etc. Xilo sei se faz .allusão ao que disse, 
mas eu responderei que, se dei juramento, 
como Senadeir, para guardar a Constituição, 
tamllem o Deputado .provincial dá o mesmo 
juramento, c em consequencia deUe 6 obri
gado a v.igiar na guarda da ConstltuiçfLO; e 
é por isso que com muita franqueut declaro 
qual será o meu procedimento se for Depu
tado provincial. Desde principio tive a hon
ra de ser eleito pela minha Provincin. para 
Conselheiro· Geral ,e de Província, e para a. 
Asscmbléa provincial só c:!cixel de ser eleito 
o tempo que na Côrte occupei emprego in
campativel com o Deputado; mas não é im
possivel que nesta proxima eleição, torne eu 
a merecer a honra de ser reeleito, e, se as
sim acontecer, nüo seja estranho ao :Senado, 
quando cu proceda em conformidad.e com as 
opiniões que agora emitto, pois julgo :que 
nisso cumprirei com o meu dever, como age>ra 
cumpro combatendo este projecto, que julgo 
inuti1, anti-constitucional e anarchico. 

Disse a nobre Senador que .quem tem 
logica jurídica conhece os males que r.esul
tam de ter cada Provincia seu codi::;o .. e de 
serem os juizes nomeados pelos Presid,entes. 
Sr. Presidente, este mal já é incvitavcJ: a 
intcrprclaçfLO, felizmente, não tira ás Assem
b1éas pro\'inciaes o direito de legislar, ellas 
tl:m c tcrüo seus codi:;os, c, o que é mais, 
cada municipio tamocm tem e terá seu cc
digo municipal; e, não só no actual systcma 
como no do Governo absoluto, as Camaras 
raziam posturas, c os tribunacs superiores 
tinham occasiilo de julgar por ,cllas. Para evi
tar a ignarancia de tantas leis, haverá o re
curso sempre praticad·a da !parte 1itignnte 
ajuntar ct)pia ou certidão da lei que men
ciona. 

Xüo posso comprchend,e.r os males pro
venientes dos Presidentes nomearem os juizes 
de direito, ·CU ainda nilo os vi, e só nato as 
collisões que o Governo central vai crcando 
por mandar para as Províncias juizes contra 
o que as suas Asscmbiéas têm legislado. Pela 
contrario, eu observo que as Provlncia:s que, 
cançndas de esperar remedia (IS suas neces
sidades, têm Jançn.do mão de medidas con
veniet.tcs para isso, ·embora a.lgumn. cousa 
cxorbilnnte, têm conscguilf.o odat• !trn.nquiiil
dndc c segurança. a seus habitantes. Sirva. 
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de exemplo Pernambuco, que se diz ter con
seguido cm a suD. lei dos Prefeitos conservar I 
a ProYincla em paz, apezar da agitação nas 
Provlncias visinhas. A 16m de que, nós não I 
temos exemplos aqui mesmo? Que males tllm 
produzido essas exo·rbJrtalljeias da Coustltul·l 
çflo IPe'la Assembléa Geral nos objectos que 
ha pouco apontei'! 1\'enhum, o systema foi 
perturbado, mas a sociedade não soffreu. 

·t!.ecommendou-se que se não usassem de 
argumentes ad tcrr01'C?n. 

Sr. Presidente, quando eu, ou outro qual
quer Senador, lembrar os males que podem 
resultar d·e uma lei, não pretende aterrar: 
pretende-se que o Senado attdnda !bem fJil 
consequenclas provaveis para melhor dellbe. 
rar. Eu estou persuadido que, emquanto a 
reYoluçilo não apparec()r no Campo da Honra, 
o Senado •não dcixa·rá suas .cact,eiras; m.as 
Isso não obsta a que no Brasil 1avre o ln
cendio, ·e eu não duvido que o projecto que 
se discute seja mui proprio a excitai-o; mas 
cada um votará como rentender, e eu desde 
já declaro que rejeito o projecto. 

Perguntare! amcl:t no Senado que melo~ 

tem •para fazer-se obed.ecer, quando alguma 
Assemb!éa provincial nüo esteja por esta In
terpretação? Eu nunca gostei das ordens sem 
ter os meios de me fazer obedecer. A obedi
encia ser{t certa se nossos actos forem acom
panhados de justiça, quando Iemrem o cunho 
da iorça moral pela quasi unanimidade das 
nossas votações; mas, acaso julga-se que só 
alguns numeras de Yotos de mais dão esta 
força? As Proviiicias não leram {)S discursos 
de amba,;; as Camaras cm opposlção a este 
projecto? Xão se sabe que os mais habeis 
O·radones, as illustraçoes mais bem estabele
cidas estilo da parte da minoria na Cn-mara 
dos Deputados? Como se ·POderá julgar justa 
e verdadeira 'uma rinterpretação tfiio cJ<Ispu
tada? As Assembléa.s próYincines são tão ir
responsa.Yeis ·como nós por suas o;piniões .e 
actos Ie:;i.slativos, cada um persuade-se estar 
em seu dincito quando pensa de um modo 
contrario. 

Faça, portanto, o Senado o que quizer; 
cu Yoto contra o projecto. 

Dando-se por discutida a materla 
e posto a yotos o projecto. é appro
Yado para passar á segunda dis
cussão. 

Suscita-se uma questão de ordem 
para saber-se se o projecto deve en
trar logo cm segunda discussão; e, 
dcopo!s de algumas observações apre
sentadins pqr yarlos jorado~es, diecl
de-sc que esta discussüo terá lugar 
na ·proxlma sessão, conjunctamente 
com a do project(} de nr;soluçilo do 
Senado - A X - de 1836, sobre 
objecto identico. 

Entra ,em primeira discussão o 
projecto de lei d.o Senado que es
tabelece as bases parta o contracto 
de casa.mento da Princesa Imperial a. 
Senhora D. Januaria. 

O Srt. Vr::nm;mno:-Peço a palaua para 
lazer um requ·erimcnto, para que este pro
jecto Yá ás Commissõcs de Constituição e de 
Fazenda reunidas. A gravidade do projecto 
dispensa-me de fazer mais r;eflexões. 

O .nobre Senador Ié e manda ~ 

mesa o seguinte 

!!EQCEI!IllE:-;To 

"Requeiro que este proJecto Yá ás Com
missões de Constituição c de Fazenda, para 
o examinarem e fazerem as emendas e ob
Eiervaçõl'(s que lhes rparecEirem cotnYcnientas. 
- Vcrg1teiro." 

E' apoiado. 

O Sn. Lorr::s G,uu:~Sr. Presidente, eu, 
ainda que autor do projecto, conyenho em 
que ·elle Yá á Commissão de Constituiçfto: 
parece-me isto razoaye!, posto que o meu pro
jecto nada tem de contrario á Constituição; 
não sei, porém, para que fim se quer que vá 
ú Commissão de Fazenda, quando nellc não 
se trata de impostos nem de leis financeiras, 
e sim da dotaçfto que a Constituição ordena 
que se dê ás nossas augustas Princezas, quan
do houYerem de casar. O quantltatiYo desta 
dotação .não é objecto de que dHa conhecer 
a Commissão de Fazenda, qualquer Senador 
durante a discussfto póde apresentar emenda 
para -mais ou paro. menos. Se a alguma Com· 
missão densse o projecto ser enYiado, seria 
(t de Estatistica; mas, nós sabemos que a 
Commlssii.o de Estatistlca nnda tem que di
zer acerca deste cbjccto, e que ns terras na
cionaes silo mais que sufflcicntes para o fim 
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proposto no projecto. C'\iio me opponho a 
que vli. á commissiio de Constituição, para 
que se não diga que se torna uma decisão 

1'.\lli::CEII 

precipitada, e nisto não sou contradictorlo: "Foram requisitadas ao Governo, pela. 
porquanto o projecto contém disposiçocs no- Secretaria de Estado dos Xegocios do Impe· 
vas c fundadas na Constituição, ·c .con.véru rio, as leis ns. 5·!, G2 e 80 da Assembléa pro. 
que essa Commissão as analyse para ver se \'incial do ::\Iaranhão, cvm o aviso de ·I de 
w sahi dos principias consag-rad·os na lei Janeiro dezte anno, que mandou suspendei
fundamental. A' vista do que, voto ;pelo rc· as. Igualmente as !eis da As~cmb!Ea provin
qucrirucnto. qua:no á primeira parte, e peço via! do Ceará, que em virtude dos ~sisos de 
a V. Ex. que, quando o puzcr á votação, seja 5 c G de Novembro do anno passado foram 
dividido em duas partes. mandadas suopender pelo Pr"sldcnte da Pro· 

O Sit. ::VL\nQGES DI: B.\l:!l.\CE:>A:-Concor· vincia, dop~is de pc,stas cm execução. pelo 
dando com o nobre Senador, julgo desneces· 
sario que a Cornmissão de Fa~cndh inter>c
nha neste negocio, bastando sõ que a Com· 
missão de Constituição dê o seu parecer so· 
bre elle. 

mesmo, c, finalmente. o :'.viso de 20 de Fc· 
v.2rciro deste anno, ljtõc :n:mdou promoYcr a 
revogação da lei prov!ncial acerca de Bancos, 
~ a dita lei. 

"O :\Iinistro e Scr.rcw.rio de Estado res. 
pccl!vo remcttcu as leis ns. fi4, G2 ;e 80, e 
cópia do aviso de 20 de Fevereiro; accres
ccntando que na sua Secretaria nüo consta o 
:!Viso para suspens;\o d:;.;; d:tas lds, e que se 
ignora. qun.~s as leis suspensas em conse:qucn· 
cia dos avisos de 5 e G de Xovembro. Que, 
tin;Jmcnte, da lei acerca tl:: Bancos houv.::ra 
sti um exemplo qu~ fôra remcttido ú Camara 
ê.cs Dc:~u tn.Ucs. 

.. A Ccnnn;iss~tn de ConstituiçfLo não se 
occuD~rú r:-n1 solicitar os aYisos pe~os quaes 
se diz hr,ver-se mandado suspender leis pro· 

Agora que se trata de um grande desem· \'inciacs; porque. a e~:istirem, 0 seu exame 
bolso ao Thcsouro, n:lo h a de ser ou vida essa ~ Inais proprio c a Camara dos D0putadcs. 
mesma Commiss:lo? Senhores, é preciso ex a· 
min.ar qual a maneira mais conveniente de 
estabelecer esse patrimonio, e sobre isso ha 
muito.s cousas a considerar: se se h a de dar 
de uma vez, se se ha de dar uma renda, se 
deve ser cm dinheiro, fundos publicas, ou em 

O SI:. VmtGJ:lm:o:-Eu requêri que o pro· 
jecto fosse ús Commissõcs de Constituição ~ 

de Fazenda, porque nelle se trata de fazer 
uma despeza; .e a- Commissão de Fazenda 
deve ser ouvid;~. a cs.>c r2s}Jeito: portanto, 
esta medida não (: ociosa e creio que todas 
as nzcs que se apreseman:m projectos desta 
natureza, em que se trata de despeza e de 
uma despcza cons.idcravcl, deve ser ouvida 
a Commissiio de Fazenda. Xão vfto os o>ro-
jectos de p=nsücs a esta Comir.issão, por isso 
que nelles se propoe d•"spender dinheiro'/ 

bens de raiz, etc., .etc. 

O Sr. :::VIarquez de Paranagu[L de· 
clara que vota para que o projecto 
vú ás Commissões reunidas de Cons
tituiçfto e de Fazenda, porque, a não 
ser ouvida a Commissfto de Fazenda, 
era escusado ir (L de Constituição. 

Julga-se o requerimento sufficicn
temcnte discutido; c, posto a votos, 
é approvado. 

O S1:. Vmwt-r:n:o:-Peço licenç(l. a V. Ex. 
para ler um parecer do commissão. 

O Sn. PnESlDI:::om::-Tcm a .palan(l.. 

O Sr. Vcrguelro lê o seguinte 

··E:nquanto :,o aviso de 20 de Fevereiro, 
que n:gando ús Assembléas provinciaes a au
toridade de esrabelccercm Bancos de circula
r.CLO, nota de menos prudente a sanc~ão de 
uma lei desta nattl,':'cza, ·C recomrucnda ao 
Pr~sidcnr.c, que pro!.lll:\"3. sua revogação; a 
Corumissão entende que cstfL n:IS attribuiçõe.s 
do Governo mandar promove;· a revogação de 
uma lei ·pro\·incial quando a julgue menos 
boa, c muito mais considerando-a i:lconstitu· 
ciO!Ut1; c inconstitucional p:trecc ú Co::nmis
são a emiss:LO de papel com o uso de moeda, 
o que é da priva~iva compétcncia da "\.sscm
bléa Cera!. 

"A Commissão passou a examinar as tres 
leis l!a Asscmbléa provincial do ~Iaranhão, 

qac lhe foram presentes. 
·• A de n. :1·1 deroga as leis da amortiza. 

1 r,ii.o cm favor de uma cape!la, concedendo-lha 
I poder reter e go~ar l1ens de raiz que ji pos-
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~ue. e aú<!Llil"ir uu,ros alé o valor de trinta. os empregados geraes ás Assemblóas provm
contos de réis. Comquanto a Com·mlssão :!'e- claes nos negocias de sua competencia; nem 
conhe<;a competir ás Assembléas provlnclaes ora d~ esperar qu0 entre os empregados ge
legislar sobre estabelecimentos religiosos, en- !i'"-e.:; e provinciaes se estabelecesse logo tal 
tend.e que ·esta a.ttribuiçii.o nã.o comprehende linha de scparaçã.o, qu.e não se admltt!sse al
a de revogar as íeis gcraes, que por seu ob- f;uma cooperaçã.o entre eiles para a mutua 
jêcto nã.o se torua.ram provinciacs. fiscalização dos impostos. A' vista do cxpos-

.. Pôde a Asscrubléa provincial promover to entende a Ccmmissão que devem subsis-
o augmento do JlDtrimonio da capella, mas 
nfw por meios, nem cm objectos prohibidos 
per leis geraes: ass1m como não póde vali
dar uma doação feita. por pessoa incapaz de 
doa·r. ou não insinuada, do mesmo modo não 
pôde vn.lidar a acauisiçDo de bens de raiz, 
porque em cada. um destes casos dispensaria 
lds g~raes, que não lhe compette alterar. 

.. A lei provincial n. G2 dispõe, no artigo 
~5. que c, ln~occtor da Alfand,ega remetta ao 
Thesouro provincial cóvia das pautas sema· 
narias dos preços correntes organizadas para 
se conhr.cerem os direitos de ·exportação. )lo 
art. 2G. que na Alfandega não se dê despacho 
a generos sujeitos a direitos provinciaes sem 
se mostrarem estar pagos. No art. 28, que 
ú Inspector da Alfandega reruetta ao Thoe
souro provincial relações dos gencros despa
chados para conferir com dias os que paga
ram direitos. 

'·Nas disposições destes artigos tendentes 
a fiscalizar a renda provincial não encontra 
.a Commissão excesso al.;;um da parte da As
sembléa prol'incial que mereça. ser corri
gido. 

":\a época da promulgação do acto addi
cional, a Administração da Renda Geral, e 
ela provinc,ial estava a cargo dos mesmos am
pregados, nem era facil separai-a repentina
meu té; pouco a pouco se tem trabalhado nes-

tir as disposições da lei provincial cm ques
tão, cmquanto estiv!!r cm vigor o citado ar
tigo li", no ~ 7•· da lei de 3 de Outubro, nem 
descobre razilo para ella se revogar. 

.. A lei prov.incial n. 80, a.rt. 11, contém 
::~hl fn.vor O()nc;,~dido ás e·mbarca.çães rnacio
r.a•·s indistinctamentc, c outro em relação aos 
t;dl<:ros nellas carregados para Portugal ou 
IIesp::mha. consistinU:o GStc favor na isenção 
de direitos provincia.cs; o que \"islvelmente 
se vppõe aos tratados com as nações estran
gt:iras. 

"A Com:nissão, em conclusão do que 
acaba de relatar sobre os documentos sub
n:ettidos ao seu exame, só tem a propor a 
r8\'0gaçfLo das duas leis mencionadas. para o 
que cfferece a seguinte 

m·:SOLUÇ.~O 

".\ As:;cmbléa Geral Legislativa resolve: 
"Art. 1." f<'ica revogada a lei provincial 

J~ ~.:aranhão de 21 de Maio de 1838, n. 54, 
que, coutra as leis da amortização, concedeu 
á ~onfra:ia da Capella de Nossa Senhora do3 
Remedias reter bens de raiz que jú possuía, 
,) adquirir outros até o valor de trinta contils 
rle réis. 

"Art. 2." Fica igualmente rev.ogado o ar
Ligo 11 da lei provincial do :Vlaranhão de 27 
de Julho de 1838. n. 80, que, alterando o 

ta separação, que talvez ainda não está ocm- principio de igualdade, consagrado nos tra.
pleta ·õm P.rovineia al~uma, sendo absoluta- 1 tados existentes, isentou de direitos provin
mente indispensavel que emquanto não esti- ciaes as lenhas e comestiv.eis para consumo 
ver completa esta separaçfw, emquanto os I das embarcações nacionaes, bem como os ge
l:mpregados geraes náo e:stivel'em completa- ncro8 ca.rregados nelias para Portugal e Hes
mentc esonerados da Adm'inistração da Ren- · p:mha, sendo lls proprietarlos residentes na 
da provincial. obedeçam âs Assembléas pro- i ':·o\·lncia. 
vinciaes no que respeita â sua renda. e foi ''Paço do Senado, 6 de Julho de 1839. -
s;;m duvida por estas consid,e·rações, que o Xicolcm Perám tle Campos Vergueiro.-Vis
~orpo legislativo, reconhecendo a necessidade ronde ele S. Leopol<lo. - llfarquez de Para
de occupar os empregados geraes em nego- naguâ." 
cios provinciaes e vic"-versa, autorizou para E' mandado a Imprimir. 
~.sse fim os Pr~sldentes. na lei de 3 de, Ou-

1 

o .Sr.. Vt:nr.mnno:-Sr. Presidente. o es-
tubro de 183~, art. 5", § 7', sujeitando UBs!m tado de minha suade me lnhabilita para gl'811-

.,_19 
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des trabalhos, A faz QllP. me aproveite da fa
culdade, que ·me dá. o regimento, d·e estar 
occupado em duas Comml.ssoes, tão sómente. 
Eu sou membro de quatro Commlssões; e 
co.mo alguns on bres Senadr>res . taxam as 
Comm!.ssões de caveiras, eu não quero esta 
;nodoa .na minha .reputação, toman,do SO·bre 
mim trabalho superior ás minhas forcas. Por· 
tanto, requeiro a V. Bx. qu2 me declare isento 
das Commissões de Constituição e Assem
bléas provinciaes, e assim ficarei sómente nas 
Commjissões d€ Commerci:D e RedacçãD das 
leis. 

Em consequencla da declaração do 
nDbre Senador, e na fórma do regi
mento, passa-se á nomea.çü.o de quem 
o deve substituir nas referidas Com
missões, tl sahe eleito, para a de 
Constituição, o Sr. Va.sconoellos, com 
dez votos; e o Sr. Valasques, com 
22, para a de Assembléas provin
ciaes. 

O Sr. Presidente dá. para a ordem 
do dia a s~gunda discussão do pro
jecto de lei da Ca.mara dos Srs. 
Deputados, que interpreta o Acto Ad· 
diclonal, conluu.ctamente com o pro· 
jecto de resolução do Senado de 
1836, A X, sobre o mesmo objecto. 

Levanta-se a sessão á hora e meia 
da tarGe. 

ACTA DO DIA 10 DE JULHO 

PBESIDE:O.CIA DO SR, CONDE DE VALENÇA 

48' SESSÃO, EM 11 DE JULHO 

E:cpc(iiente - Seo1LnrW disC"Ussão do Projecto 

de lei que interpreta alguns art·iuos do 
:1l'lo A.ddicional, conju;z.ctan~cnte cr>m o 
projceto (lc resolução do Senado-A X
de 1836 sobre o mesmo objecto 

l'HESlllE!\'CIA DO SB. DIOGO A!\'TO:O.IO FEIJÓ 

Reunido numero sufflclente de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; e, lidas 
as actas de 9 e 10 do corrente, eão 
approvadas. 

O Sr. 1" Secretario lê um requeri
mento de João ':\forez3, pedindo ser 
comprchcndido na dispr>sição da re
solução de 31 de Outubro de· 1831. 
A' Commissão de Fazenda. 

Passa-se á. ordtlm do dia. 
Entra tlm segunda discussão c pro. 

jecto de lei vindo da Camara dos Srs. 
Deputados. qU:e lnterpetra alguns ar
tigos do Acto Addlcional, conjuncta
anente com o projecto do resoluçikl 
do .Senado - A J\. - de 1836, sob~ 
identico objecto. 

Prr>jecto (lc lei da Camara dos Srs. Dcputadl;~ 

"A Assembléa Geral Legislativa decreta: 
"Art. 1." A palavra - l-Iunlclpal - do 

artigo 10, ~ ·1• do Acto Addiclonal, compre
hend.e ambas as anteriores - Policia Eco
no-mica - e a ambas estas se refere a clau. 
sula final do mesmo artigo - precedendo pro
postas dii.S Ca.maras. A palavra - Policia -
comp~ehende a Policia Municipal e Adminis
trativa, sómente. ·e não a Policia Judiciaria. 

A's onze horas da manhã, feita a 
·chamada, acham-se presentes os Srs. 
Senaodres Carneiro dt! Campos, Mel
lo e Mattos, Par-a.lso, Rodrigues de 
Carvalho, Alencar, Costa Ferreira, 
Verguelro, v,tsconde de Congonhas, 
C(\nde de Valença, Lobato. Mcmtelro 
de Barroo, Flc"Trelra de Mello, Almei
da e Silva, Rodrigues de Andrade, 
Augusto 'Monteiro, VIsconde de São 
Leopoldo, :Marquez de S. João da 
Palma, Marquez de Marlcá., Marquez 
de Paranaguá., Lima e Silva, Lopes 
Gama .<e Oliveira. 

"Art. 2.' A faculdade de crear e supprl
mir empregos munlcl])aes e provlnclaes, con
cedida á.s Assembléas de Provlncla pelo § 7• 
do artigo 10 do ·Acto Addiclonal, sómente diz 
J1espelto ao numero doo mesmos empregos, 
sem alteração da. suà natureza e atti-Ibuições, 
quando forem estabelecldoo J)(jr reis g=es 
rel ... tlvas a objectos sobre os t<Uaes não po. 
dem legislar as referidas .Assembléas. 

... ~·. '· 

O Sr. Presidente declara não ha
ver casa, e convida os Srs. Senado
I!'EB Jmesen:tes a ocouparem-se em 
trabalhos de commlssões. 

"Art. ·3.• O § 11 do mesmo artigo 10 só
mente comprehende aquelles empregadoo pro
vl nclaes cujas tunccões são relativas a ob
jectoo sobre os quaes podem legislar as As-
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sembléas LeglslaLivas ·d:e Prov.incia, e IJ•Or execução e cump~im.ento das leis provincta~.s. 

maneira nenhulllll. áljuelles lJUe são creu.tlos : sttlva~ as que lhe~ cowpetire111 pelu. Consti
par leis geraes, ·relativas a objectos da com. ; tuiçiio primitiva e pelos cod!gos, e altera(loes 
p8tencia do Poder Legislativo Geral. · e reformas que elLes houverem de sofrr.er. 

;. Art, 4.' Na .palavra - Magistrado - de "Art. 2." A faculdade de legislar sobre a 
que usa o artigo 11, § 7' do Acto Add!cional, fórm:J. e os casos porque os Presidentes de
não se comprehendem os meru.bro.s das l'e- vem nomear os empr.egados provlnciaes, con
lações e tribunaes superio:r.es. C<'tlida pelo paragra.pho 11 do mesmo al't!go 

"Art. 5." Na decretação da suspensão ou 10, comprehende todos os empregados pro
demissão dos :\Iagistrados, procedem a.s As- v!nciaes, com exclusão Bómente dos ditos 
sembléas provinciaes como tribuna:! de jus- juizes, cuja eleição ou nomeação se acha jli. 
tiça. Sômente podem, portanto, impôr taes p~ovidcnciada .pela Constituição pri·mltiva e 
penas em v.ir.tude de queixa e por crime de os codigos. 
responsabilidade a que e!las estão !mpoBtas "Art. 3." A Assembléa Geral é competente 
por leis crlminaes anteriores, observando a para legislar, acc.rca dos mesmos juizas., o 
fôrma de processo para taes casos anterior- que julgar conveniente para ref·orma dos co
mente estabelecida. d.!gos e execução das !eiB geraes, guardada 

Art. 6.' O decreto de suspensão ou ~e- a Constituição primitiva e o acto addicional, 
missfLO deverâ conter: 1•, o relataria do !a· nos termos da .interpretação dada no art. 1' 
cto; 2", a citação da lei em que o ').!agistrado da presente resolução. 
esrá incurso; 3", uma succincta ex.poslçilo dos "Paço do Senado, 1" de Agosto de 1836. 
fundamentos capitaes da decisão tomada. ,varqucz àe Inhambupe. - Marquez d.e 

"Art. 7.' O art. 1G do acto add!c!on.al Caravel/as. - Marquez àe Paranag•M,. - M. 
comprehende imp1icltamente o cas() em que 
o Presidente da Provincia negue a sancçilo 
a um projecto, por entender que offende â 
·constituição do Imperlo. 

"Art. 8.• As leis provlnciaes que forem 
oppostas á Interpretação dada nCfs artigos 
precedentes, não se entendem revogadas pela 
promulgação dc-:sta lei, sem que ex.pressamen
te o sejam por actos do Poder Legislativo 
Geral. 

"Paço da Camara dos Deputados, em 1• 
de Julho de 1839. - Candido José de Arauio 
Viann.a, Presidente. - Joaquim Nunes Ma
chado, 1" Secnetario. - João José d.e Moura 
.li a.galhães, 2• · Secretario. " 

Proj· cto de resol·~ão - .4. X - do Senal!o 

"A Assem b1éa Geral Legislativa resolve: 
"Atr. 1.• A faculdade d.e legislar sobre 

n. creação :e suppressão dos empregos munl
c!paes e provinc!aes, concedida pelo acto acto 
addidonal âs Assembléas provinclaes, no ar. 
tigo 10, § 7•, só p6de verificar-se a respeito 
dos juizes de paz,- .niunic!paes e de direito 
(classificados no dito paragrapho como em
pregados rprtov.inciaes), .para augnnentar ou 
diminuir o numero delles no respectivo ter· 
rltorio das P.rovlnclas, e asslgnar-lhes quaoo
.quer attrlbuições que selam necessar!os ])6.ra 

S. Jll. V a lasques. - Francisco liarne·i?'f) d.e 
Carwpos." 

"O meu parecer é que a M;sembléa Ge
ral pôde legislar sobre J.l ordem do processo, 
respeitando o dlspostCf no art. 10,, ~§ 7' e 
11 do acto addic!onl!-1, entrando para :es.se !lm 
os projectos em discus.s.ão. - N. P. de C. 
V erguei r o . '' 

O Sit. PitESIDE:<rTE (per bem da ordem): 
-Nilo sendo possivet que dous proJectos eu
trem conjunctamente 'em ·discussão, julgo 
conveniente propor a consideração do SenMo. 
qual dos dous proj.e'Ctos quer que sirva de 
ba.se para a discussão, se o do Senado, se o 
da outra Ca:mara; por Isso ·está em d!scussilo 
a prcferencia. 

0 SR. VERGUEIRO:-Greio ·que 10 que 8~ 

deve adoptar para base é o que velo <la outra 
Gamara, e o do Senado tambem pôde entrar 
conjunctamente como emenda. 

O Sn. CAR:SEmo DE CAMI'os: -o projecto 
que velo da outra Camara deVIe ter a prere
!'lencia pela razão de que o projecto do Se
nado não é tão amplo como o outro, o quaJ. 
contêm disposições que não fizeram parte do 
projecto da Casa, e que ICStão comprehend1· 
das no projecto da outra Camara; além disto 
ainda ha uma outra razão pela qual aquello 
projecto deva t~r n preferencla, ·e vem a ser 
que o projecto dn ontrn Camara rot concebido 
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<:om o fim lle tiü interpretar o acto addicio
nal, e o do Senado foi apresentado como rc· i 
sultado do trabalho de uma Commissão ou de 
<luas Commissoes reunidas. e on<larregada.s ·· R<'<Judro que, antes de se entrar na di: 
rlé examinarem os projectos relativos a jul- cu:;sao, se <::xaminc qual dos dous projecte 
~es de paz, municipaes e de direito, off.erecl- .:c·\·é tu· prefer.encia, se o do Senado, se 
dos pelo .Sr. Valasques. e d~ darem o ~;cu 

1 
que veio u:l Camara dos Srs. Deputados. -

parecer :1 respeito por terem sido estes pro- Ft·1~·~.·im !lc ·~e no." 

jectos impugnados como contrarioo á lettra E' apoiada, e posto em discl:sãa; 
do Acto Addicional: por todólS estas razões, O Sn. :\1ELLO E :\1Nrros :-Eu r.eputo est 
dcv.e ser preferido o projecto da Gamara tem- requerimento intempestivo e fóra. do reg 
poraria e nzio nos devemos occupar mais desta :;imento. o que qul'r dizer tratar-se de qur 
questão. dos dous projectos deve ter preferencla par 

O Sr. Presidente, tendo de tomar entrar em discussão'! Quanto a mim, que 
parte na discussão, convida o Sr. dizer que um delles deve cahlr. E como, po 
Vice-Presidente iL occupar a cadeira. m:: simples r2querimento, fazer cahlr u• 

O Sn. FE<:ncm.\ nE :MELW:-·:<:u me havia p:·ojccto, que, na fôrma da Con,stituição e d 
per.~uadiclo que, por be:m da marcha ela pre- rc:;irnento deve ter tr~s tliscussões? O prc 
sente discussão, era conveniente, antes de jecto que veio da outra Camara já teve pri 
r.ntrarmos n;t s2gunda discussfw desta 1m. ::Lim discussào, é agora vai ter a segunda 
portante rnateria, decidirmos a qual dos dous c como pôde ser obj.ecto de duvida que ell 
projectos se devia dar a pref.erencla; c tanto prosiga. nos tramites que deve seguir! Com 
c·u estava convencido desta necessidade, que I haver uma votação de prcft:rencia? Se se dé 
já havia fei:o um requerimento ueste esntido <L prefo:r;;ncia ao do Senado, poderá ellc en 
pm·a o mandar dar á 1:\-fesa. As razões que trar em discus3ão com prioridade, quando fi 
acabo de ouYir a dous nobr9s Senadores não cou subordinado ao pro:iecto da Gamara do 
me parecem destruir a evidencia da utilidade Deputados? Por isso mesmo qu~ se ficou cs 
que pócle resultar desta prévia dlscussO.o. perando pelo da Camara dos Deputados, ago 

Um nobre Senador disse que se devia dar ra que elle chegou, devemos pr~seguir na se 
a orr.fere:1cia ao projecto da outra Camn.ra, gunda discussào deste projecto, consid2rand• 
como mais amplo; mas eu observar-lhe-hei o do SenadG como emenda. E' disso que de 
011e na segunda discnssão nós podemos or- vemos tratar, c nf1o estarmos demorando assin 
fereccr artigos aclditivos ao projecto do Se- a cliscussflo desta materia. 
nado, e emendar os que elle contém; e aqucl

,Jes senhores que julgar.em que elle não con
. tGm disposições que vilo t~rminar as centro· 

versias que têm havido sobre differentes ob
jectos, podem offer.ecer emendas ness.<:· sen
tido. Cumpre, além d~sto, observar C]ue ~ 

'projecto do Senado foi adiado ~:m segunda 
<llscussão ate que viesse da outra Camara o 
~ue vai entrar igualmente em segunda dls. 
cus.süo; e eu não veJo razão pela qual se 
d :v~. preferir o proJecto vindo da outra Ca
mara, a outro que foi elaborado no Senado, 
€ que já teve seu reguiar andamento; por•j:n. 
P.::.ra se êCnhecer mesmO! qual d10s dous é 
mais conveniente, é que .eu julgo necessarla 
uma !)révia discussüo e [J.ecisl\o do Senado. 
e vou mandar á .~esa requerimento neste 
«~ntido. 

v.~m â :Mesa· o seguinte 

O Sn. l<'EimEIIcA m~ lnELLo:-:1/ão me ach; 
convencido com as razões que produzia o no 
llre Senador. :-<i1o [contesto ·que .o !Project• 
vindo da outra Camara deva ter as tr.es dis 
cussões, mas pódc até mesmo na primeira se 
rejeitado ( apo·ia!lo); €· se o não fôr na pri 
rueira, pód~ sel-o na segunda ou na terceira 
Da qu.:stflO ue preferencia nflQ se segue a r.: 
gcição immcàiat.a do proj.ccto, a qual, no cas• 
actual, pódc so ter lugar no fim da segund• 
discussão, porque, durante: ella, ainda que s• 
dê a prefercncia a um prQjecto, os artigos d• 
outro serão tomados em consideraçãCJ, quan 
do sejam offerecidos como emE:'!ldas ou addi. 
ta:t:cutos ao prcjecto preferido. Eu suppo 
nho mesmo que este debate prévio Impor!: 
uma segunda discussão, e a escolha de un 
dos. projectos, em vez de causar confusflo na: 
nossas deliberações, como parece l'eeear o no· 
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bre Senador, nos ha de traz•·r, pelo contrario, 
uma discussão regular. Por isso, entendo 
que o meu r.equ.erlmento está na ordem e con
forme ao regimento. 

O Sn. MAHQVEZ DE BARJJACI·::sA:-Sr. Pre
:;identc, V. Ex. ha de saber melhor que eu 
qual seja a pratica da Casa a este respeito. 
Eu julgo que q;Htlquer dos dous projectos que 
:;eja adoptado nilo t.r.~t. a regc.içüo do outro. 
Algumas vezes nos temos achado em casos 
identicos, c quando damos prefercncia a um 
projecto, o outro é considerado como eme·n!la. 
Por duas ou t.res vezes. creio eu que assim 
~e tem praticado, e foi sobre ·'flrovidenc!as a 
respeito do melhoramento do melo circulante 
i! na questfto de n:1turalizaçfw. Sobre o meio 
circulante, pre[ério-se um projecto por mim 
offerecido. e outro houve que foi considerado 
como cm.,nda. Sobre naturalizaçiw, preferia
se o projecto offerecido pelo fal!ecido l\!ar
'· :! .. z dQ CaraL•i!as, e o meu consi·derou-se 
t:omo emenda: este tem sido o procedimento 
~o Senado. Eu acho o requerimento inutil, 
porém é por outro motivo, o qual é que, an
Ú:s dell:-. ser apresentado. jfi estava esta ques
tão suki:.a ú COI:si-cic·rnr:ão cb SL::1:td:J. :: _.· .i<:.• .. • I 
t/.()8). 

O Sn. l\!Er.LO J·: IJL\T-ros :-Os precedentes 
rjue citou o nobre Senador se podem invocar 
CJUé:.nao os projectos têm a. mesma crigzm; 
porém, no caso presente, um delles tem 
o que se pócle, si·m, é r:·gc!tal-o na s2gunda 
ou terceira discussüo. 

O Sn. ·FEI.rr.: - p,,r fat3.lidade não foi este 
projecto á commissão: ainda hoje digo por 
fatalidade, porque ignoro a razão. Projectos 
insignificantes se sujeitam ao e:xame de cJm
missc1es, porC:::n uma matcria de tanta impor-

cst:t suspensa a espera que v.!esse o 
da ·outra Ca.nmra, de materla identk 
gando o projecto da outra Camara â c: 
rec3 que o que deve seguir é progredi· 
cussiio do projecto do Senado, tomand 
mesmo tempo '"lll considr.raçiio ·o que 
out.1·a camara. O que resta po·is saber 
projecto do Senado deve continuar v 
andamento que lhe estava marcado, o 
rece incontestavel por ser iniciado n 
e .n:io só pêr esse motivo como por um 
principal, e é -que, se discutirmos o 
d:t casa. como base, porque não é possi 
ent:·um os dous projectos conjuctame 
discussão; e é um absurdo, a meu ver 
:;·randc. que se offcreçam novas emeh 
proj.;cto da casa, t-iradas dos a.rtigos d· 
proj::c:.o, porque os abusos que se t&m 
s,! nilo co:·rigem sóm~nte com as disr. 
~ue se c:mtém no projecto da nutra ca• 
que só pôde conseguir-se á vista dos fac 
se tem notado; e o proj(;cto da casa 
seja conside-rado como ·emend•a .a.o p 
da nutra Camara, tem este de Yoltar á c. 
ode teve a iniciativa, a qual nfto ac 
as "mendas e terá lugar a fusiic. Eu nft 
:c <usiio todas as Yezes que ha duv·ida: 
o>bjcctos que ·não sejam de .tanta transr 
c ia wmo este; mas, quando se trata r1 
:JJ:tteria em que: ha certeza de que o : 
se:;o:í supplantado, c de uma materia. d 
polc.m resultar g-raYes males ao paiz, 
julgo conveniente, e entendo .mesmo que 
demos a nossa honra indo nos sujeitar 
:n:tinria conhecida: e assim a dig-nida• 
honra do Senado exigem que s,. dê pref, 
ao projecto do Senado, nfto só por ter , 
ridadc ,(]a discussfto. como porque pó• 
convenient,)mente r.mendado, como porq1 . . Iancia entendeu-se que devia ser tratada com 

to.da a. prccipi:ação, indcpendc,nte de se ouvir ta-se a fusilol, nf!.o qual TJ?.ssarfto art::·· 
a opinifto tle uma commissiio tia casa; porém anti-c·"nstitncion:vs ou pcr.!gosissimos. 
;;e c;;sa remessa tiYcsse tido lugar, ella, ra~ portnntJ, pa:·a ~uc o projecto do Senad 
~~ndo seus exames, nos poderia demonstrar I prrferido, n bem da discussão. embora 
Qual dos dous projcctJs era mais conveniente J ('amara dos Deputados sirvr.-ll!e de eme 

Pi<Ta nos servir a preferencia em primeiro lu-~ O Sn. LoPES G.-\)fA: - Xiio achar 
;,'<lr, porque· p,assnu primeiro em discussão, es- com .. ,·nier.·:c algum no requerimcntn .do 
tava para entrar em srgunda e é obra desta I Senador, se se tratasse de disc:JtJ.r dJn· 
easa. c não vr.jo qual seja o privilegio para jectos de lei sobre um ·me.smo objecto. 
que· os projectos da üutra Camara tenha.m pre- 1 ~cho que a hypothesc cm! que no o a-cha 
ferencia aos do Sennd·o; o que vejo é que elles outra. Nós temos presente a proposição. 
devem ter as .mesmas discussões que têm os mara dos Deputados qu;! abran-ge dou 
do Senado, e qne na casa ·havia um projecto não contidas n·o projecto da casa, cuja ·rl 
que, estando ll1 cm ~~·gunda discussão, ficou !:!a vem ·incluida na propos!çfto havem 
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'!!ldopr.ar p3.r:t base della um ,orojE.·cto fJUe con- · lllilJ ,c tempo, porque se não nhril!n:ria a Ca-
.t{<m, por exemplo, duas das dlsposi~ões que u .. ·n a dos Deputados a entrar cm~ uma nov11. 
se acham na proposição ·da outra Camara, e , · -c;;scussao de um novo projecto que desta casa 
larg-amos aquclle projecto que trata de ·muitas 

s~ lhe rcmettesse: e esta é ainda uma razão 
outras disposições? Xa proposta da outra Ca-
ma~a principia-se a tratar do § 4• do art. 10 ilOr que entendo que se não deve instituir 
do Acto Addicion.al, e no projecto da casa tra· exame de preferP.ncia. Ainda quando o Senado 
ta-se do § 7•, e depois offerecer uma emenda c:itivesse resolvido a s6 adoptar as ldéas do 
a respeito do § ·i"? Isto não é possível, porque projecto que é seu, eu preflriria que se dls
a mater.la é differente. Principiando, porém, cutssc 0 projecto da outra Camara, porque a 
pelo projecto .da oucm camara, trataremos em Camar.a dos Deputados só teria que discutir 
primeiro lugar do § 4•, e depois passaremos a se as emendas suppressivas que fizesse o Se
tratar ilos outros paragr-1hos; e quando che- nado se deviam ou não rejeitar; mas, se lhe 
garmos á discussiio do art. 2", que trata do ij enviarmos o projecto do Senado, deverá ella 
7", rentão nós ·examinaremos 0 artigo offere- necessariamente evitar uma nova discussão 
cido pela commissao da .casa, e veremos se sobre a mesma materia, e assim haverá des
elle contêm melhor redaeção, !déas mais ex- perdicio de tempo. 
pJ.icitas, etc., c decidiremos .qual das duas idéas A economia de tempo nos aconselha, por· 
dev" se.r admittida: deste modo, a discussão tanto, que nii.o tratemos da preferencia. visto 
será mais ~eg-ular,. e não será neces~a.rio haver I que os proj:ctos nii.o foram ambos iniciados 
esta votaçao previa sobre a questao de qual na casa; evitemos, ~ois, que a outra Camara 
dos dous projectos deve prevalecer. Devemos I vá desperdiçar o tempo que lhe é tão neces
pois tratar da materia mais ampla, e depa.Js sario para outro objecto. Não dizem os no
serão tomados em consideração aquelles ar- brcs senadores que apoiam 0 requerimento 
tig-os do projecto da casa que tiverem ;relação que as assemblEas provinciaes têm sido obri
com os que se forem discutindo do projecto gadas a exorbitar de suas attrlbuições, por· 
da outra Cam~ra. que a assembléa geral não satisfaz ás neccssi-

0 Slt. VscoxcELtos: - A questão é a qual dades do paiz? E porque não satisfaz ella a 
dos dous projecto~ se deve dar preferencia 
para ser discutido. 

Eu vDtaria pelo requerimento, Be acaso 
ambos os projectos fossem iniciados !!lesta casa, 
e se não fosse evidente que o :Projecto da casa 
póde apenas ser offerecido com<> emenda aos 
arts. 2" o 3" do projecto da outra camara, 
porque não contém outra doutrina senão aquel
la que se acha incluida nos ditos dous artig-os 
do projecto da outra camara, o qual é muito 
mais amplo. 

Dizia pois eu .que, se os dous projectos 
tivessem sido iniciados nesta casa, então era 
conveniente ventilar-se a questão de preferen
cia, porque era ISSo indifferente para a marcha 
de nossos trabalhos, para a ·econn,mia de tempo, 
d~ que devemos ser tão avaros: era indlffe-
rente mesmo, a certos respeitos, que se ad-
011t~se uma ou outra materia; mas este nil.o 
é o caso: ·um dos projectos é Iniciado na casa 
e o outro foi offcrecldo pela outra Camara. 

Se ambos contivessem doutrina. 1dentlca, 
c·mbora dlfferenci!tssem na expressão, eu sem. 
pre adoptaria o projecto da Camara dos Depu· 
tados, visto que deste modo ee eoonomlsaria 

essas necessidades? Porque o tempo se em. 
prega em materias menos importantes. 

Combine-se, pois, o projecto da Camara 
dos Deputados com o que apresentou a Com
missão. A Comm!ssão não tratou senão de 
declarar a quem com!)etia a comeação doe 
juizes de direito, a quem competia remo
veLas, Isto é, a Commlssão apresentou no 
seu projecto a mesma ldéa que apparece no 
projecto da Camara dos Deputados (arts. 2• 
e 3"): não ha a este respeito nenhuma al
teração, nenhuma cousa nova senão na ma
neira de redigir esses artigos, o que se evi
dencia pela comparação dos dous projectos. 
Como, pois, â vista disto, se ha de entrar 
na questão de preferencla? Discutamos a 
proposta da outra Camara; se se entooder 
que devem ser suppr!midos os artigos que 
ella tem de mais c;ue o projecto do Senado .. 
sejam supprimldos; mas, na questão da P'J'e. 
ferencia. eu não vejo ut!Udade alguma. A 
principio pareceu-me que o projecto do Se
nado talvez contivesse materla multo diversa. 
e satisfizesse a todas as necessidades, e qaa 
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talvez conviria esse eJo:a.me: occorreu-mc ent:io mesmo se podem accrescentar novas !Jéa~. se 
essa idéa de debate sobre a preferenela; mas, isso se julgar conveniente; e, por isso, o ar· 
logo que se distribui o o projecto da casa na gumento produzido de nada vale. Demais, em 
sessão passada, examinel.o c reconheci que todos os casos o projecto que Ir á outra Ca
clle não cootinha outra cousa mais que a I mara ba de ter nova discussão; e por este 
materia que se acha nos artigos 2• e 3" do I lado não ha economia de tempo. Além de que 
projfcto da outra Camara, e que Por conse· n:io se deve attendcr a essa economia, quan· 
g!Jintc nfto devia suscitar-se essa questão da li do se trata da lei fundamental do Estado; 
pref~rcnc!a. Voto, pois, contra o requeri-~ seria procedente este argumento se se tra. 
mento. taSSe de objectos insignificantes, mas no caso 

M 
,. . I actual não tem nenhuma força. 

O Sn. F. DE ELLO: -.ou cre1o que a ra· . 
• • • 1 Torno a d1zel-o passando o projecto da 

zao que se dá para se admlttlr a preferenc1a / ' . 
se os dous p;ojectos fossem do Senado pro· casa, nelle se podem Inserir os artigos do 
cedE; tambem para 0 caso actual. 0 nobre I projecto da outra Camara que se julgarem 
senador convém em que é mister sermos I aproveita veis. c propõe-se novas emendas. sem 
" 

1 
t t · que haja peri!:'O de fusão. Mas, no caso con

~varos c o empo; mas eu es ou que ma1s 
conveniente é que examinemos com vagar e tra:io, ainda _que o Senado julgue que um 
rurdureza todas as materias, e muito mais artJgo do proJecto da outra Camara 6 pre. 
qumndo tão de tal transcendencl:l: qualquer judicial ao publico, elle será vencido na fu· 

sflo, ficando nullo o seu voto. Portanto, eu 
julgo utll e digno do Senado evitarmos que 

que seja o projecto que emendemos, o da casa 
ou o da outra Camara, esta não será obri· isto tenha lugar, tomando por base o projecto 
gada, como se disse, a uma nova discussão; 
o projecto que daqui lhe fõr enviado deve, da casa. 

•ó d C lt · ' d 0 SR. VASCOXCELT.OS: -·Eu tambem penoO· na , rma a onst UIÇlLO, como na o seu • . 
R 

· 
11 

d' 'd 1 que nao foram destruidos os argumentos que egmJento ser sempre por e a Jscutl o. . . . ' ~u produz! contra o requerimento offerec1do. 
Eu não posso conceber como uma vez se Eu disse que seria conveniente o exame de 

lamente que as nossas leis saiam com preci- prefercncia, se acaso os dous projectos tives
pitação, e outras vezes se não attenda a esta sem a i'!liciativa. na casa. Verdade é que, se 
mesma razão; mormente em um negocio como 
eate, que nada menos é do que interpretar a 
le_i fundamental do Estado, o que não devemos 
fazer senão com multa madureza e cautela. 
porque nós todos neste importantlssimo ne
gocio devemos obrar d·e maneira que cessem 
as duvidas, e que para o futuro nfw appare. 
çam novas controversias. Portanto, ainda jul· 
go que o m<:u requerimento não é i'!ladmis
sivel como s~ suppõe. 

- O Sn. FEr.ró: - !\'ão vi destrui das as ra
zões que produzi; e os argumentos apresenta. 
dos em contrario foram fracos. Um delles 
foi ter vindo o projecto da Camara dos 
Deputados, e ser mais amplo que o do Se· 
nado; e o outro foi a economia do tempo. 
Quamo â amplitude do projecto da outra Ca
mara, direi que, passando o projecto do Se
nado, se lhe póde facilmente dar essa ampll. 
tude, porque com elle podem passar todos os 
art!gos do projecto da outra Camara. no caso 
de o Senado approvar essa materia; e até 

SI) preferisse o da casa e o dlscutissemos. 
gastaríamos o mesmo tempo que seria gasto 
discutindo-se o da outra Ca.mara; mas nós 
devemos ser economicos de tempo, não sõ· 
pelo que nos diz respeito. mas tambem a 
respeito da outra Camara. Se nós approvar. 
mos o nosso projecto, e considerarmos como 
e-menda o da Camara dos Deputados, o re· 
sultndo é ter a Camara dos Deputados ·de 
encetar uma nova discussão; e supponha-se 
que a Camara dos Deputados diz que nfLO 
quer a fusiio, que quer o seu projecto, tornarft 
a mandai-o para o Senado, e não terá termo 
tal questão. e até se suscitará uma divergm. 
cia que pôde ter effeltos desagradavels. 

Disse o nobre senador que o melhor ê 
·tratar-se do projecto da casa. porque deste 
modo evitamos a fusão: elle niio recl'la de 
todo á fusão; diz que não duvida sujeitar-se 
á maioria de ambns as Camaras, mas em 
objectos em que não haja tanta consequencla 
como neste. Das palavras do nobre senador-
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concluo que clle quer que o projecto da outr;' 
Camara seju rejeir.ado em uma diseussfio de 
prcl'erencia; e. em consequencia desta decla· 
rar;ão dú nobre scnatlor, entendo cu que vi. 
gomm todas as razõs produzidas pelo Sr .. 
~fello e :IIattos. Como tenha sido o projecto 
da outra Camara approvado cm primeira dis· 
cnssão por uma grande maioria, quer-se agora 
que seja rejeitado em uma discnssfto de prc· 
fercncia. O que entendo é que devemos en. 
trar em a segunda discussfto do projecto, e 
uella ou rejeital·o ou avprovul-o, mas não 
em uma discussão de preferencia, por ser 
,::;~o contrario ao regimento da casa, aos es· 
tyios parlmnentare:; c [l mesma ConstituiQão. 
que tem declarado que, quando se '!lfto con. 
forme a Camara com um projecto. o rejeit" 
(não em discussão de prefer•cncia, co1r.o se 
quer) ou o emende e o remetta á Camarn, 
onde elle teve iniciativa; e se esta entender 
que as emendas não são attendlveis, póde 
r<'<JUP.rer a fnsrto para. que as emendas sejam 
decididas em assembléa geral. Este é um meio 
constitucional; outro meio qualquer que s•' 
prctenrl:t se~uir é extra-constitucional, e ni'to 
póde ser admittido pelo Senado. 

O Sn. l\LtRQut>z rm P.utAXAGUA': - Deu·se 
para ordem do dia um projecto conjuncta
meute com o outro; mas entendo que se não 
podem discutir ambos ao mesmo tempo: um 
deve ser tomado para argumento e outro 
como emenda; t0 isto o que requcr<~n o noil!'c 
oc'!Jador, que se fizesse. nüo fez pergunta at. 
gurna, pedia uma consa positiva. V. C:x. (di· 
rigindo·se ao Sr. Presidente), pôz e:n dis· 
cnssão o requerimento, e por isso creio que' 
st' dt:·l"e dceidi;· qual dos projectos deve ter 
<L prct'r.rfncia. e é disso do que eu vejo qu•: 
,nos occup~mos. e não do requerimento. :\'la~ 

o f!\W eu quero saber é se. depois de V. Ex. 
pôr :í. rotar,fw da Camara o requerimento e 
elle cah.ir. entra.rfta os dons projectos cm 
discussão conjunctamenre. Eu nfto acho isso 
con \'0nien r. e. 

O Sn. I<'Er.tó:- O nobre senador nfto es. 
mn·t bem ao facto do principio da discussão. 
O Pre;;!dente llo Senado, vendo que não era 
possivel a tliseussfto dos dons projectos ao 
mesmo tempo, pôz em discussão a prefen"!l· 
<:ia. afim de que o Senado declarasse qua! 
dcvi:1 ser,·ir de base para a discussão; de· 
pois é que um nobre senador offereceu o 

l\ã.0 insistirei, pois. para mostrar que rr·qnerimento. 
não se df.re empregar este meio para repel· 
lirn:os um ]Jf()jecto que j{t tem tiJo a Sft]; 

favor votações consideraveis. que contêm, no 
mru 0ntendcr. materia clara, uti! e necessa· 
ria, e que não transcendem em uma só pa. 
lavra os verdadeiros limites da !nterprctaçf\0 
Contimío a votar contra o reqnerimento. 

O Sn. PHE"IllES'l'E: -Quero orientar o Sr· 
n,ulo sobre o que h:t passado na casa. Xa 
acta que ha pouco se approvou está consigna· 
do para a ordem do dia a segunda discussão 
do projr.cto vindo da outra Camara conjun· 
ctamente com o projecto do Senado; o Se. 
nado, approvando a acta, approvou a ordem 
do dia: parece, portanto, que não ha outra 
cousa a fazer senão ~trarem os dous proje· 
ctos .,m discussão. Eu considero que o reque· 
rlmento do nobre senador não esti1. conforme 
::o rr;invnto. O :1rtigo ~5 di1.: 'iProposiçflO 
nl~nm:1 scrft concebida em fórma de pergun· 
·ta, devendo ser clrcumscrlpta ao objecto de. 
terminado sobre que possa recahir a vota· 

·ção da Camara". O requerimento do nobre 
·senador offerece altern:~.tlva. 

O Stt. Fr·:mmm.\ DE :liEI.LO: -Eu não 
tinha bem rr:t'lectido sobre a proposição do 
nobre Presidente, por Isso p~ço licença para 
retirar o meu requerimento. Conr.inúo, poré!ll. 
n ,·;~tm· pr-ol:1 prr:fcrl~ncia. para o que peço 
j;, n p:1lavra. 

C'r,<n pr:rmissf10 <lo Senallo o nobre ora· 
(~'i!' rr-•i!'."l ~ seu requcrim~nto. 

O Sn V.\;;coxct~r.r.os:- Agora desejo saber 
o que c5tfL em discussão. 

.o Stt. PtmStDEXTE:-Direi que o nobre 
Presidrote do Senado, que estava na cadeira 
quando se passou a entrar na ordem do dia, 
declarou que, para melhor tOr~em da dis· 
cussão, consultava o Senado sobre a qual 
dos projectos se deveria dar a preferencia; 
quando principiou esta questão, outro nobre 
senador otferc•co1u um requerimento que vei<l 
dal' motivo a esta tliscussão. Do que se trat.a 
ú da proposi~ão do Sr. Presidente do Senado. 

. O Sn. MEr.r.o r. MA '!'Tos:- Nesse cnso. J)a
rece-me que é necessario requerimento, por. 
que não é Isto uma simples these que poas11. 
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ser enwnciada pelo .sr. Presidente, é cousa 
de mais consequcncla ... 

O Sll. MAIU!t:I:z m; PAJIAXAGla':- Con
sultou o Senado. 

O Sn. Mnr.o l' :IIA'J"ros: - . . . não é me
ra consulta para ser proposta por quem dL 
rigc os trabalhos; é cousa de maior transcen· 
àcncia, e não se póde tratar sem requeri
mento. 

0 Sn. PIIESJDJ~XTE: - 0 Presidente do Se
nado G o regulador dos trabOJihos c o fiscal 
da boa ordem; e uma vez que haviam dons 
projectos na mesa, parece que nfLO era fóra 
de razfi.o que clle propuzesse essa questão. 

O Sn. ilfAHQur::z DE .P.\IlAXAGt:A': -O r e. 
gimento autorisa o Presidc•:J.te para estabelc· 
cer o ponto da questão; e a pratica é que, 
quando ha projectos contendo muitos aTti,gos, 
con,;ultc-se o Senado sobre a marcha da dis
cussfto, e foi isto que se fez . 

O Sn. l\1Er.r.o l' 1\!Anos: -A questão de 
se discutir um projecto artigo por artigo ~ 

muito difi'erentc da questão de prefcrencla. 
cuj:: decisão importa sustentacflo de um pro. 
jcc:o c desprezo do outro. 

O S11. LOPilS G.nu: -Eu penso que sú 
púdc haver prcfcrencia quando os objectos 
silo distinctcs. E eu vou mostrar que os dous 
projectos nüo seio distinctos: um projecto 
contém doze i•ntcrpretações de disposições do 
Acto Addicional; o outro projecto apenas con
té!ll duas interpretações, as quaes se acham 
indevidas naquel!as doze. Xão ha, pois, iden
tidade: pn.ra a haver, seria 1nister que o 
projecto dtt casa tratasse de tudo quant•o 
trnia o outro, c cnll'to poderia ter lugar a 
preferencia; mas, não havendo a identidade, 
como consultar-se o .Senado? O que se deve 
coi!sultar é a raziio e o bom se•aso. Ora, a 
rnz[io e o bom senso acom0!ham que se dis. 
cuta aqucile projecto que conU'm maior nu· 
mero de disposições. 

O S11. P.\R.\lSo:- Segundo· a ordem do 
dia que ouvi dar-se para hoje, en-tendi que o 
que dévia fazer objecto drt presente discussão 
era o projecto vindo da outra Camara, con
junct:tmentc com o projecto da casa, consL 
dcnndo como emenda aos artigos eorrespon· 
dcontcs do outro projecto: assim o entendi, 
porque me parccb ser esta ordem natural 

A,- 20 

c facil para a discussão; c demais, ainda por 
outra razlio, qual a de que, havendo um pro
jecto vindo da outra Camara, não se podia 
seguir a respeito do projecto da casa a mar
cha adoptada para os que vêm da outra Ca. 
mara senão depois de uma votação da casa. 
Observando, pois, que estamos gastando multo 
tempo com esta questão de preferencla, :vou 
offerccer o seguinte requerimento: 

"Requeiro que continue a d·iscussão do 
projecto vindo da Camara dos Srs. Depu
tados, entra•ndo o projecto da casa como 
emenda aos artigos correspondentes daque1le 
projecto. - Paraiso." 

E' apoiado e posto cm discussão o requc • 
rimcnto. 

O Sn-VAscoxcrrr.r.os (pela ordem) :-V. Ex. 
!la de perdoar a minha impertinencia: é im· 
portunação do senador novo. O nosso rcgl
lllf:nto contém poucos artigos, c a casa re
gula.se por precedentes contidos nas actas de 
que cu •Hilo tenho todo o conhecimento. De
sejo saber se, decidindo-se que seja preferido 
o projecto do Senado, fica rejeitado o que 
veio da outra Camara, e se neste caso se lhe 
deve enviar, declarando-sc.lhe:- "0 Senado 
vos envia a vossa proposiçfto a que não tem 
podido dar o seu consentimento". - Se acaso 
a discussflo pôde ter este resultadc, V. Ex. 
a nilo deve consentir, porque deve fazer ob
servar o regimento, que nl'w admitte senão 
trcs discussões, e •não quatro, sobre qualquer 
projecto, como virá a ter o projecto do Se
nado. se acaso se vencer que seja o prcfc. 
rido o projecto da Camara dos Deputados e 
vice-versa, porque esta discussão equivale a 
uma outra primeira discussl'to. Este procedi· 
monto nfto é r~gular, e peço a V. Ex. que cir
cumscrcva a questilo ao regimento da casa. 

O Sn. PI\F.Smr::x·rr::: -Se se vencer o re. 
qucrimen to que veio á mesa, será decidido o 
negocio; mas, se se decidir o contrario, o 
que se ucvc praticar nüo está regulado pelo 

regi!'llen to. 
0 Sn. .'\1.\'ES BUANCO: - Estão 50 bre a 

mesa dons projectos de Interpretação do Acto 
Addicional, os qu::tcs contem urtigos identlcos, 
um dellcs vir,do .da outra Camara e o outro 
iniciado na casa; c ambos c!les se acham 
em segunda discussito. Portanto, nenhum tem 
prioridade de tempo; mas, havendo um pro-
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jecto estranho. é natural que o Senado deve 
preferir o seu; mas a Isso nfto se attendcu, c 
vieram ambos [l discussfw. Ref!ectio·sc, po
rem, que o projecto, ao menos em grande 
parte, ~lfto podiam ser discutidos conjuncta. 
mente, afim de nfw haver confusft.o, e preten

. de-se que um dc!lcs tenha preferencia, c, sem 
duvida, aquellc que é melhor é o que deve 
ser preferido. :\'[to podendo, porém, dec!dir·sc 
qua.l dos dons tenha esse caracter, parece que 
se deveria preferir aquelle que contém a ma. 
teria do outro com mais algumas idéas, por
que, approvando-se o projecto mais amplo, ap· 
prova.sc tambcm o outro. Mas lm uma rnzfw 
particular que, a meu ver, torna necessaria 
esta questão de prefcrcncia, e é que ha mui
tos membros da casa que não quercrflo estar 
por todos os artigos do projecto da outra Ca
mara. e deixando de passar alguns desses ar
tigos que se julgam nüo ser i'!ltcrprctação, c 
sim reforma do Acto Addicional, acontecerá 
que nós seremos supplantados na fusão pela 
maioria dos votos, o que é uma humi!haçüo, 
humilhação que se evita passando o projecto 
do Senado, ao qual se podem addicionar ar. 
t!gos que faltam para terminar as duvidas 
que têm havido. e bem assim os artigos do 
projecto da Ca.mara dos Deputados que s~ 

entenderem uteis. Desta maneira parece que 
se consegue tudo. evitando-se o pezar que 
póde resultar ao Sen:tdo: portanto, C'!ltendo 
que, ainda quando se devesse approvar_ o pro· 
jecto mais amplo, segundo a ordem log1ca das 
idéo.s, pela razflo de se evitar a humi-lhação 
se deve preferir o do Senado. 

o Sn. MET.LO E ~IATl'OS: -O nobre sena
dor reconhecendo que nfto podia conseguir 
nada pelo lado da prioridade ou da prefe. 
rcncia, veio pelo lado cathegorico de que o 
Senado se não devia humilhar perante a 
Camara dos Deputados: foi este o seu ar
gumooto mais forte; mas ainda bem que 
produzido por este lado tiio valente, sempre 
velo com 0 _parece-. Pcrmit.ta, porém, qu~ 
lhe diga que aqu!llo que pareC!C nem sempre 
pódc ser. Se 0 nobre senador reconhece a 
amp!ldão do projecto da outra Camara, como 
é que sõ por um_ parece- não lhe quer 
dar prcrcrencia? o que é certo é que nós es· 
tamos gastando •tempo demarcado com uma 
questfto contraria ao regimento. 

O Sr. Alves Branco expõe nova
mente ao nobre senador a sua opi. 
nião, c pede-lhe perdão p<:lo parece 
que proferia '!lO seu primeiro dis
curso. 

O Su. AI.EXUJt: -Parece-me que o em. 
bara~o em que nos achamos prov6m de nüa 
ter ido este negocio a uma commissão, por
que, se isso se tivesse feito, a comruissfto tc
ria orientado o negocio. refundindo os dous 
projectos, ou offereccndo um como emenda do 
outro, e não teríamos que discutir senão um 
só projecto, ou um dos dous, considcrando.sc 
os artigos do outro como emendas: não se 
quiz isso, e agora nos vemos nesse embaraço . 
Eu julgo de absoluta '!lecessldadc dar-se prc
fcrencia a um dos projectos: o que é que se 
acha decidido? O que se deu para ordem do 
dia? A segunda discussão do projecto vindo 
da outra Camara, e do projecto do Senado; 
mas cu creio que se ha de discutir um só. 
g por que se dever[t discutir o projecto que 
veio da outra Camara e não o do Senado? 
Eu não vejo qual seja o motivo dessa prcfe· 
rencia: deram.se ambos para ordem do dia, 
porém não se podem discutir um e outro ao 
mesmo tempo: porquanto, qual é o artigo em 
discussão? E' o 1• artigo do projecto da Ca
mara dos Deputados; c qual é o artigo que 
se discute do outro projecto? E' a materia 
que pertence ao artigo ·1": logo, como se 
põde discutir ao mesmo tempo os dous pro
jectos? E' costume da casa nunca se discuti· 
rem ao n1csmo tempo dous projectos; dão.sc 
para ordem do dia, mas pede a boa ord<!m 
dos trabalhos que se decida qual ha de en
trar cm discussão, se o da Camara dos Depu
tados, se 0 do Senado. Portanto, dando·se a 
prefcrc'!lcia ao projecto da casa, não se pre. 
judica a votação que houve na primeira dis
cussfto, na qual se discutia a conYcniencia 
de se interpretar o Acto Addicional; e por 
Ycntura, o projecto da casa nrw trata de in
terpretar alguns artigos do Acto Addicional? 
Está este trabalho em desharmonia com o 
que se venceu na primeira discussão? !ll'fto. 

Mas diz·se que o projecto é falho. Sem 
uma razfto de prcferencia, mas não ha razfto 
para 'lliio se discutir ·trul projecto, e em tal 
caso eu darei a prcfercncia a este projecto 
da casa, até mesmo porque é mais falho; e 
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como cu entt:nUo qüe llt:::!lt:::; 1u·oj~c~os o que 
se quer é assassinar o Acto Addicional. fcril-o 
morta.iment.c, eu Que desejo fcril-o o menos 
possível, inclina-nw ao projecto da casa. 
Agora os nobres .Senadores que querem vul
n era r o acto adl!icional, que até o querem 
a~.su~:;iunr. preferem o projecto da Camaru 
dos Srs. De:p~1ta.clos; ma.s a.Inda assim, dhi. 

cutindo-sc o projecto da casa, os Srs. Sena
dores off'~r~çam ns emendas amplativas que 
qni~él'''ta, a.p1·ovdtantio se nell2 qu[tnto se 
achr. no da Cam;tr:t llos Srs. Deputados, c 
aind:! rnais id1~:1s novas, de sortl:! que forme. 
mJs ~:m n:;rc !.;ysLema constitucional no Bra
sil, st::-:.~ eom::uCc se dizer que se reformou 
n. Consd:·.uiç:J.o: vu~nos estabelecer uma. mo
na.rclli:t de tnu novo gcncro, c ramos fazer 
uma ecnt:·ü:liL;acã-o que •aem nas :nonnrchi~~~ 
n1J.is p~~(!lt-:;n.as é ac!mis:sivcl. c que nunca teve. 
a r:.1csn~2 !110nr!l'ehin. por~ugucza; portanto. o 
que eu cuido é que se trata de frtz2r um sys· 
tema r:!n p:::!icica incon1parivel com n. nossn 
Const!~ni(;J.a, pJr isso quC:rcm projectos de 
umu. l:t~ií.ut.L:~ r;ua:;i Indefinida.. 

'1Ins r·u qnr nõio estou nesse systcma, que 
nc-s!.~t oc:c;:siüo hei ele pa.ssn.r por corcunda, 
now qnuo re:ro0rrrdar; quero ficar onde es. 
tau, quero u~1 )lrojcc.to qur: seja menos lato, 

que fira menos o Acto .Addicional. 
Diz-se que o projecto da Camara dos 

Deputados é mrris amplo que o outro; mas 
estrL ra:~~o nlo pr~ccde, porQue muitas cousas 
se tem lembrado a resp·eito de duvidas do Acto 
Addicionr.l qtw noto estão comprchcndidas nesse 
projecto; 0 se o projecto mais amplo é o 
melhor. o projcctoQ da ca.mara temperaria não 
presta. é incompleto, porque necessita de no· 
vas r.n~endas amplativas. ~!ns o que se quer 
é que o projecto passe tal qual. 

Sr. Prcsidmte. o anno passado se appro. 
vou uma ·1ei no Senado sem emenda ncnhunut; 
disse-3c: -na de passar, po.rquc na outra 
Can•.ara não ln. n.tcmbros em numero legal, (! 

este nnn o tambcm lla de passar esta sem 
em~,1uia nenhuma; nfto ha remedia scnfto sof· 
frer a m:wula dos votos que hfco de fazer 

passar o p:·ojecto tal qual. .. 

U ::;n. VA~coxcEr.ws: --Essa é a questão. 
O .sn. AI.Eó\"<o.IJC: -O que se trata aqui é 

que se deve dar preferencia a um dos pro
jectos: nüo se podl'm discutir simultanea. 
rnenle; c é por isso que se quer discutir o 
projr;cto da Camara dos Deputado;;, ficando 
a discussfLO do nosso projecto demorada até 
chegar-se aos u.rtigos do outro que aprescn
tc·m disposições anu.logas ás do úa casa: eis 
'J que se quer, sem advertlr que o projecto 
da casa não 6 emenda ao da Camara tlos 
Deputados; e tanto foi ·~onsidcrado como pro· 
!r:cto, que se deu como tal para ordem do dia. 
l.'or isso é n•,ccs;,ario que se decida qual dos 
dous ha llc entrar c.·::n discuss;lo. O meu voto 

·' f!'.!e sr:ja o prajécto da casa; e se é pouco 
:::'!jllo. cntcndc.se como se entender. 

E:u n:io seu d~quc·!lcs que nfto queron 
intclligcncia nenhuma do Acto Addicional, 
quererei que se ponham cm h:nmonia alguns 
ele seus artigos que não sr. podem mesmo enten
:Jcr; mas \'Cjo que ioto mesmo se póde fazer 
no projecto da casa; tambeht sou dos qt.:f: 
receiam a fusfto. e quereria que se preferisse 
o projecto do Senado, o· qual pód0 ser amplia
do ou restringido como se julgue convenicn. 
1e, porque, discutindo-se o projecto da Ca
ntara dos Dc·putados e tendo lugar a fusiw, 
passa tal qual esM .. 

Voto, pois, para que se prefira o pro
jecto da casa, sem que se mtenda que o da 
Ca:nara dos Deputados fica reprovado. 

O Sn. Hor.r~1:>D.1:- A' vista do Que se 
tem expcndido, eu .me inclino a que se ponha 
•:m discussrw o projecto do Senado, sem se dar 
prererencia nem a um nem a outro projecto: 
se o negocio tivesse sido dirigido a uma 
commissilo, clla procuraria os meios de o en
caminhar melhor; mas, desprezado fste meio, 
:tgora se apresentam dous projectos: um dei
lês deve entrar em discussli.o. 

V.m nobre senador disse que a prefercn
cia do projecto da casa equivale á rejeição 
do da Camara dos Deputados; esta idéa 6 
nova e 'llão me parece de momento, s~ nos 
l~mbr:mnos que muitos projectos h:t do Se· 
nado na Camara dos Deputados que não tive. 
ram andamento. Está o Senado esquecido de O Sn. VAsco:l'cEr,ws: -Apoiado: é o que 
:tlguma.s proposições que para lá têm sido 

será melllor j mandadas, c dns quaes nfto se trata nunca?. 
. O Seno.do é que tem tido essa delicadeza de 

sei se 
se ourr. 

·o Sit. Ar.r.:-;c.m:- ~fto 
para o Brasil 
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tonmr cm consideração todos os projectos da 1 Deputados? Supponha,mos ainda que essa Ca. 
outra Camara; mas eu não digo que esse mr.ra nfto caminha no nosso sentido; ficava 
comportamento seja obrlgatorio: pôde o Se· uo arb!Lrio elo Senado adoptar o seu projecto 
nado adiar a discussão do projecto da Ca· 1 porque nós não rejeitamos), quando as cir· 
mara dos Deputados, c submettcr [L discussão r.umsta·ncias o pe·rmitUrem, mas, a·ntes de 
um projecto analogo com mais rcstricções ou !OPrmos fo.rçados a Isto, empreguemos os 
com mais ampl!diio, usando para isto da sua r:.·tios que estão ao nosso alcance. 
iniciativa; e na presente qpcstfLo muito bem 
desenvolveu um nobre senador as razões pelas 
o.uaes deve ser preferido o projecto desta 
casa. Quer o Senado approvar sem diserepan· 
ela a proposição da Camara dos Deputa.dos? 
E' isso muito conveniente? 

·Sr. Prcsidcn te, quando a. proposiçfLo da 
Camara dos .Srs. Deputados fosse justa em 
todas as suas partes, eu confesso que, na pre. 
sontc circumst:mcia, desejaria que o Senado 
tornasse uma tal ou qual parte na confecçfto 
das leis, porque eu desconfio que haja a res
peito desta questão muita maioria no Brasil, 
e receio que o Senado não faça senfw cortejar 
ossa maioria. 

Eu queria que se mostrasse que nós to
rnamos parte na lcgislaçfLo. Reconheço as prc· 
rogativas da Camara dos DcputadCls, não as 
quero disputar, mas por isso não quererei 
que o Br:tsi! se persuada que Cl SenadCl tam. 
bem nilo cClncorre para a confecção das leis; 
se pois o Senad() lllão está deliberado a ap
provar semelhante proposição sem discrepan
da. o que nCls convém é discutir a propCl
sicilo já iniciada na casa, ampJ.iando·a ou 
Jestri'flgindo-a, segundo melhor convier, sem 
que com isso se entenda que fica rejeitado 
~ projecto da Carnara dos Deputados. 

A nfLCl ser assim, veja-se a marcha que 
ra.rnCls seguir: su])pClnharnos que achamos mui 
,~mpla a proposição da Camara dCls Depu_ 
tatlos; apresentamos cClmo project.a nosso 
u;:rnt restricçftCl destas rn<'·didas propostas PClr 
<'11.'1., sobre esta rcstrlcçfto essa Camara pôde 
da:- a sua opinião ou pró ou contra; por· 
quanto a emendar-se o prCljcctCl da Carnara 
dos Deputados, tcmCls a alternativa de uma 
!us::i.o, isto é de sermos vencidos e de predo
minar a vontade da outra Camara, c é obje. 
cto que nfto 6 de t.fto pequena CClnslderaçfto. 

Parece tcrse dito que o Smado se 
queixa de que não tClrnou parte no Acto Ad
t!!cionn.l: se é assim, como é que queremos 
subClrtlinar-nos lí ma.!oria da Camnlra dos 

En, Sr. Presidente, tcnhCl manifestado 
P .niüts vczes na casa a minha repugnancia a 
semelhante Interpretação, por ser, além de 
~cuco lo,<;ica, pe!'mitta-se-me a cxp•ressfLo, 
cxtcmpornnea; tCldavia, concordare! cClm o 
Scnar!Cl cm um ou outro caso, modificando 
a minha opi•nlão c votando por alguma ln. 
tl'lrpretação que de aerto modo remova 03 

embaraços, se.:n que, porém, entremos de uma 
vez cm tantas interpretações que PCldem tra· 
zer CIS mesmos effeitCls que o Acto Addicional 
apresenta. 

Nós o que queremos é remover quacs· 
qner difficulda.des que se tenham encontrado 
na intclligcncia dessa lei: para este fim o 
que cu queria é que se fiz2sse uma especí~ 

de ensaio c fosse pouco a pouco. Isto, sup
ponho eu, que lllão prejudica o prCljcctCl da 
Cn.mnrn. dos Deputn.dos, nem tom nada cClntra 
a Constituição: ella não nCls Impõe o dever 
de tratar com prêferencia os projectCls da 
ClUtrn. Camm·a; Cl que diz é que, quandCl tra. 
tarmos destrrs propostas, se emendem, appro· 
vem ou rejeitem; e cu o que quero é que 
fiQu~ adiada essa proposiçfto, ainda da Ca
mn.ra dos Deputados, mas nfLo a rejeite, nem 
querCl que renunciemos ao direito de ad· 
Clptal-a, quamdo o julgarmCls cClnvenientc; 
quero finalmente uma modif!caçiiCl efticaz e 
dcc~;·osa ao Senado. 

Eis a.s razões que tenho para preft'rlr a 
pro;JO~ir,ão da casa; em outras circumstan
cin". preferirei a da Camara dos Deputados, 
n0m isto é nov!.dade: a Camara dCls Dc:pu. 
tados Cl te•m fcltCl constantemente, pondo de 
parte muitas pmpClsiçõcs õo Senado. 

AprClvcito esta occasifto para fazer uma 
decl::tra~üo acerca do jornal da casa, Cl que 
raras vezes faço, porque nem mesmo tenho 
tempo de examinar os meus discursos: urna 
cxpr0ssãC1 se me attribuc que cu nfLo prClfcri 
c quo m0 arrepiei de haver·se-mc empresta
dCl. Falla•ndCl o Sr. Vasconcel!Cls sClbrc rnu-
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danca de opinião, v0m um aparte no jom:tl 
em que se diz que eu duvido da moral do 
Sr. Vasconc~:llos. Eu não disse semelhante 
cousa; respeito a moral de todos os nobres 
senadores, e muito respeito ao Sr. Vascon
ccllos. Peço, portanto, aos t:J.cllygra.phos que 
tomem fie-lmente a~ minh:J.s expressões: cu 
usei da palavra Arauto, quando o nobre se 
nador tratou da reforma. da Constituição: o 
tachygra.pho uii.o a ouvia bem, ~arecendo-llle 

que cu disser.a moral. Aproveito esta occa
slrlo para fazer essa dccla.raçiio, que eu po· 
dia fazer por cscripto; m:::s quiz fazei-a na 
presença do Senado, para que os Srs. sena
dores que me ouviram digam se me escapou 

tal expressão. 

Dando·se por discutido o reque
rimento do Sr. Par:~iso, é posto a 
votos c a:pprovado .. Seguci.se, po:r 
conscqucncia, a discussão do ar
tigo 1" do projecto da Camara dos 
Deputados. 

O Sn. Cosr.; FJ,nmmu:- Sr. Presidente . 
.antes de entrar neste projecto de reforma do 
.Acto Addicional, que a.letvosamente se inti
tula- projecto de inteJ!ijreLaçil.o - é neces· 
sario que se exami•nc algumas representa. 
çõcs das assembl8as provinciaEs, que estão 
na casa. Eu vou ler, Sr. Presidente, cópia 
de uma indicação feita na assembléa provin
cial de Pernambuco, em consequencia da 
qual se remcttE·U uma reP:resenmçfLO desta 
assembWa ao Governo, que é preciso que se 
leia para se reconhecer a importancia da 
ma.terla. Diz a indicação: -"Havendo pas
sado em terceira discussão, na camara tem· 
poraria, um projecto sobre a intelligmcla do 
Acto Addicional ·á Constituição do Imperio, 
que é uma verdaileim reforma de seus, 
etc... (continúa. a ler.) 

Desta indicaçfto concluo que veio uma 
rEpresentação qu~ cu quizern que V. Ex. me 
informasse se existe ou não na casa, se estlí 
sobre a mesa ou nas commissões, e se com 
e!feito existem outras represEnta~ões das as. 
scmblóas provinci:tcs; só {L vtsta dellas é 
que nós madura.mcnte poderemos Interpretar 

0 Acto Addicion·al, porque desattendcr todas 
~stas representações é trat:jrmos com des
prezo a rcprcsent::!Çfto dos povos em objecto 

de tn.ntu. ponderaçã.v. Entreta.nto, l'equelrü 
não só esta representação da assembléa de 
Pernambuco, como de outras, estejam sobre 
n. mesa, para que os nobres senadores as 
possrum consultar, afim do fazerem as suas 
emendas, como melhor entenderem. 

. O Sn. PnESlJl~:nr-:: -:v! ando examinar se 
existe a representação da asscmi!Wa de Per
nambuco. 

O Sr. 1" Secretario participa não 
ter sido rcmettida ao Senado a. di
ta representação. 

· O .Sn. CosTA FmmErnA:- E' neccssario 
que tomemos em consideração essa reprcsen
ta~ão da assembWa provincia.l de Pernam
buco, porque a indica~ão que acabei de ler 
é mui forte. Eu creio que esta representação 
foi á Camara dos De·putados; c porque es
tava já o projecto na Commissiio de Reda
cçfto, nfto foi tomada em consideração. 

O nobre senador manda á mesa 

o seguinte 

"Re·quciro que se .peÇI:J. á Camara dos 
Srs. Deputados a representação d:J. assembWa 
provincial de Pernambuco, tendente á Inter
pretação do Acto Addicional. - Costa Fer
reira." 

E' apoiado. 

· O Su. Ft'ltREIRA JlE :\IEr.r.o: -Sr. Presi
dente, eu ten·ho de votar pelo requerimento 
que se acha sobre a m csa, pedindo que se 
leiam todas as pc~as que se acharem llla casa 
ou que porventura ainda existam na outra 
Camara., e que sejam reln.tivas a esclarecer 
a materia que se acha em discussfto, isto é, 

a denominada interprctaçfto do Acto Addiclo
!lal: julgo que em tal negocio toda a cir
cumspecção c exame nfto será de mais, por
que emfim trata·se de tocar na lei funda. 
mental do Estado. 

Aproveitarei a occaslfto para motivar os 
votos que tenho negado a este objecto, con
tra o qual estou, por ora., resolvido a votar 
constantemüllte, se porventura razões não ap
pa.recerem que me convençam do contrario. 
Tambcm farei observações sobre alguns ar. 
gumcntos que se t0m emlttido, c entre ellcs 
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nm CJUe pn.reccu fnzcr maior sensação na 
casa. Disse um nobre senador que tinha pres
tado iur:tm<:mo, quando entrou para o Se
nado. de guardar a Constituiçüo do Impcrio, 
c que, sustentando-a na intcrprctaçüo dos ar. 
ti[;os qu~ se achavam cm d·iscussfLO, cumpriu 
um deve-r sa;;rado, ao qual jámais faltaria. 

Eu, Sr. Presidente, lambem prestei um 
juramC;nto de guardar e fazer guardar a Con
stituição quanto cm ruim coubesse; e como 
o Acto Addicional faz parte da Constituiçfw 
do gstado, eu julgo um dever meu de de· 
fen,1el.o quando penso que elle nli ser at:l· 
en-do em alguns dos seus artigos, c atacada 
por uma fôrma revolucionaria, isto é, scn: 
ser pelos meios e Tramites que a Constitui
ção marca. 

Sr. Presidente, desde que se installou o 
corpo lcgislaüvo no Imperio do Brasil, eu 
fdizmente s:mpre vi todas <Ls lc;;islatura::; 
respeitarem a Constituição do Estado como a 
arca santa em que cstfto depositados os dc·s· 
tinos da associaçi!o brasileira; alguns lcgis
lauores diziam: -Devemos respeitar a Con. 
stituição at~ nos seus pontos e virgulas. -
Por nlgum tempo prevaleceram éstas idéns 
salutares, e eu fui sectario constante dellas. 
Finalmente uma época chegou, em que appa· 
rc~c!·am as idéas ue se reformar a Constitui· 
ção .rJo Estado. e a.qnellcs que eram mais ti
momtos c respeitadores della, a cujo numero 
s<-mprc tive a llc'llra de pertencer, oppuzc. 
ra.m-se constantemente a qu~ se tocasse nessa 
arca santa de nossa.s librrdades, pelos in· 
convenientes e riscos que poderiam dalli re
sultar: os que impugnavam as idéas de re. 
formas, ou alterações na Constituiçfto, per· 
maneceram firmes e corajosos, até uma certa 
6poca, época em que desgraçadamente alguns 
dos que formavam este corpo respeitavel, e 
possuído de tã.o nobres smtimrntos. se :rpar
tar~m do seu modo de pensar. e abandonan
do a seus companheiros antigos, e seus ami. 
gos politicas, apresentnram phcnomenos que 
~!]miravam a todos, c isto sem uma prévia 
1ntelligcncia, sem nenhuma comuinação, como 

se devia esperar. 
Na minha provinda, por exemplo, havia 

novaç<ics, c por multo tempo; c depois ca· 
lou·se até que appareceu com um longo e· 
bem manejado <trLigo, no qual dizia que, 
tendo meditado maduramcn.te sobre esta ma. 
t:ria, tendo ouvido a homens entendidos c 
tementes a Deus, achava. que nccessario era 
reformar a. ConstituiçfLO do Estado, sem o que 
dilficil soria, se nüo impossível, cooscrvar·se 
a uuiflo das províncias c a ordem c trunquil
lida.dc publica, e que por isso o-Yovo "lrgos 
-dalli em diante ia trabalhar com todas as 
::~uus for~:ns pnr3. consc;uir tão util fim. Este 
:trtigo causou. como era de esperar, uma 
;;ra.ncle surp-:·tzn a todos aQuclles que estavn~n 

:·esolYidos a n~o consentir que se tocasse na 
Constitt:ir,fw do Impcrio. porque suppunha.m, 
,, e01:1 rnzftO, que a. mão que o -dirigia. era 
:"cwl:c c tenaz, qu2 nccc·ssaria.mcntc havia de 
e:;.aseg;uir o seu fim, ou pôr o Estado em 

·~;~::ntlc ugitaç:lo e desordem. 

Eu fui do n umcro dos que rcs·istiram 
por muito tempo a csw.s idéu.s de innova
<;iics; mas cllns se foram propagando com 
tal rnpidcz por todos os angulos do Brasil 
que ultimamente já parecia. impossivcl uba. 
far essas idéas que se tinham innoculado cm 
toda a. populaçfta; e alguns então julgaram 
que o melhor era dar uma dirccr,fto a este 
Jlcnsamcnto, para que não produzisse gra.n· 
des estragos na sociedade, comendo-o nos li· 
mitos que ma.is conveniente fossem para se 
nfto destruir ao todo nossas instituiçõ,s, que 
tão am·caçadas estavam. e en me persu::.di que 
necessario era tomar esta nova uireeçfLD: isto 
fiz em muito boa fé e forçado pelas circum. 
~tancias. comtudo sempre temeroso dos ~con· 
r.ecimcntos que poderiam ter lugar com essa. 

:~ova ordem de cousas. 
Entretanto, a.i'!lda não sr: achava. bem de

cidido este tão melindroso negocio, quando 
na Cn.mara. dos Deputados inesperadamente 
r.ppareccu uma indica.çfto pedindo que se no
measse uma commissão especial pa.ra apre. 
sentar um projecto de reforma da. Constitui· 
~üo; não sei se feliz ou desgraçada.mcnte, 
esta in-dicação foi tomada. em consideração; 
teve o seu rundamento, apresentou-se o pro-. 
jecto de reforma que passou nnquella. Ca. 

uma [;azcta il!üitulada - :Novo .-trgos - que mara. 
tinha combatido com multa energia estas ln· Ora, o Senado, clcs0mpcnhnndo os deve· 
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rc;; de. um eorpo con.s2!Toldor, üiJPÜ~-a~ cuw 
·bastante cnc!'gia n. que passassem as refor
mas. ou, pelo menos, a que passassem com a 
latitude que se lhes queria dar. 

Cumpre aqui observar que grandes cs_ 
forços houve para se eJiminar alguns artigos 
desse projecto antes que fo;;se aprescnt~do, 

porque, em verdad2, eram e:lles de uma la· 
titudc c,;;pantosa. Ora, como no presente pro· 
jecto se trn.tn. dos nu:tgistrados, cu peço liceu~ 

c:a. para rcr~rir un1 artigo que: era. relativo 
a este objecto, e que Jpparêceu escri·pto cm 
diversas wnfércncias, o qual quasi unanime
mente foi rejeitado como injusto: dizia esse 
artigo: ·• As asscmbléas pro\•inciaes terão o 
direit~ de suspenderem, dcmittircm e inha· 
bilita.rem os magistrados para mais servi
rem". ll!uitas outras idéas deste juiz se apre
sentaram. que, por esrorGos daquelles que 
desejavam conter quanto fosse possível o 
carro nvolue:ionarlo, se modificaram. 

Então se dizia que era d0 summa neces
sidade a reforma da ConstituiGiio, que sem 
clla se scparavam todas as províncias do Im· 
pcrio, que de todas ::!-S partes ellas eram re
clamadas, como agora tambêm se diz sobre 
a presente reforma, ou lntcrpretaçiio, como 
alguns o chamam. Veio com effcito o pro
jecto, e passou com 'emendas cesta Camara, 
as quacs, não mereceu a approvaçfto da dos 
Deputados, verificou-se a fusão, em confor· 
midade do art. Gl da Constituiçiio. Escuso 
lembrar agora ao Senado quanto SQ passou 
na s.::;s:lo dn. n.ssc-mbléa gcr!tl sobre as refor~ 

mas; c como eu não me posso esquecer do 
que entiio -teve lugar, como se diz que as re
formas, ainda assim modificadas, têm cncon· 
trado tantoR embaraços na execuçfto, forçoso 
é que eu, para ser consequente, tenha hoje 
os mesmos receios da i'!lculcada interpreta. 
Gão do Acto Addicional, que entiio eu tive 
para a reforma da Constituição. Eu digo in
terpretaçfto, porque se lhe tem dado este no
me, por ora; creio que ainda me ê licito con· 
sidcraLa como reforma de alguns de seus 
nrtigos. N6s vamoi! rerorlintr artigos do Acto 
Addlcional por uma lei ordinarin. e nfto pelos 
tramites que a Constituir,ão marca. 

Ora, eis ahi a razão por que eu niio que
ria adoptar o projecto vindo da Ca;marn dos 

De)JUcudos, qua aqui se tem dito que pas~ou 
~o;· umu grand~ maioria de cincot1!lta e tan
tos votos: mas cumpre notar que muitos doe 
membros dessa grande inculcada maioria 
disseram na discussão, segundo se lê no Jor
unl rio Com me reio, que reconheciam que nelle 
h:tvia artigos que eram Vl'rdadeiramcnte re
farma, e outro~ artigos que eram absurdos, 
mas que appcllavam para o Senado, para que 
os cmêndasse c os tomasse ao justo limite 
de u:na interpr~tação, e intcrprctacD.o tal que 
iossc convconicntc para obtN-se a fclicitlade 
rio Brasil, fim a que nós todos nas propomos. 
:lias, se se der o caso do Senado approvar 
:t;;ora. 0 projecto tai qual veio da outra Ca
m:Lra. (osses deputados que reconheceram al-. 
:;uns de seus artigos absurdos, e que outros 
eram reformas, não serfto illudidos nas suas 
esperanças, isto é, na espcran~a que tinham 
de nuc o Senado os emendasse? E se n6s os 
::11c~dasscmos, núo se dará o caso da fusilo, 
cradc talvez tenhamos de ver pela segunda 
I' :·z o m·:smo que acontcce.u na primeira fu_ 
siio. quando se tratou da reforma da Consti

tuição? Parece-me que sim. 

Ora, Sr. Presi.lcutc, eu devo declarar <1 
casa que eu 1não 'Sou daquelles que niio 
querem que se interprete o Acto Addic!onal; 
cu d"scjo sincnramente que se dê uma in
wrpretaçfw tal qual ba mister; mas eu nfto 
quero de maneira alguma que passem por 
interpretaçfto artigos que, no meu entender 
e de muitos outros, são verdadeiramente rc
rJrmns; eu quero que se dê uma int,c:rpreta
çfto que satisfaça fts necessidades publicas, e 
que ~1ão deixe ainda tanta cousa por se 
acautelar. 

Eu citarei um exemplo, de que o Sena
do tem conhecimento. Passou na assembléa 
provincial de :lflnas uma lei sobre remoções 
c demissões de parochos; a asscmblé:L geral 
julgou que esta lei p~ovincial era nulla e 
como tal a declarou; mas a assembl6a le
gislativa daquella provlncia, depois de a ler, 
sujeitnndo·a. a. uma. ~nmmiss:lo de seu selo, e 
depois de uma discussão rcnhlda, julgou que 
a nssembWa prO\'iiicial estava no seu direito 
o que a lei niio podia ser aniQuilada; c por 
iss() decretou uma outra lei contendo a 
mesma materla, mais ou menos. 
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Eu nfio cm!tto o 1neu jui:lo, so a assr.m- 1 Sertt ·bom, scr{t conveniente, o estado ctn qu~ 

!Jléa provincial foi a que errou ou se a as. se acha a asscmbl6a geral com a assembléa 
sombléa geral; antes estou persuadido qu~ provincial de )i!nas? Eu c:·cio qu~ não, por. 
a asscmbléa gGral, como mais ·numerosa c que a assembléa geral cassou uma lei da as
como composta de elementos que têm a prc· scmbléa legislativa da provincia de :vlina.s, a 
sumpçfLO d1c di.rcito tlc melhor cntendLlr a qual diz que aquella lei estava na orbit.a das 
Constituição, a tera. com cffcito melhor cn- suas attribuições, e a fez passar por dons 
tendido; mas que providencia se dá a este tcrcos dos votos dos seus membros, dahi têm 
respeito? Não se toca nem leve:Jwnle neste provindo grandes inconvenientes QUe cu creio 
negocio, fica.se nfLo sabendo se os parochos que os nobres senadores não desconhecerão, 
sfLo empregados gemes ou provinciaes. e que para o futuro podem trazer muitos 

Muitos outros negocias ha desta natu· males. 
reza, a respeito dos quaes nfLD se trata, nada A prudcncia neste negocio é tanto mais 
se c:;plica; c eis aqui porque me parece que ncccssaria quanto as lcgislaturas provinciacs 
o Senado obraria com justiça se tivesse re- são de pouca duração; c se hoje apparece 
mettid·o cst0s projectos a u:na commisscto. uma legislatura que seja prudente, que reco. 
par.a l}ue ella, examinando os actos legislati- nheca como valida a interpretação· que ora 
vos prodnciacs, visse se cem effcito havia se d(l ao Acto Addicional, póde dahi a dous 
mais casos de remediar, ou se dava uma in· annos, que rapidamente se passam, appare
tcrpretação tal que nfLo parecesse r0forma da cer outra legislatura que seja de opJnJu.o 
lei funilamental do l~stado. contraria, e nós temos visto desgraçadamente 

Sr. Presidenta disse-se que no Acto Ad- a iacilidadc com que no Bras!.! se muda de 
dicional ha um artigo Que determina qu.; {t opiniiLO. Eu digo. facilidade, porque me refiro 
assembléa geral compete interpretar os casos :'t facilidade com que se reformou a Consti
duvidosos; ·mas parcce.me que este artigo tuiçüo do Est:J.do, tendo-se ·entendido pouco 
deve ser executado qu:mdo a causa puhlic:t :mtes que clla devia ser respeitada até nos 
imperiosa mesmo o exigir, e a prudcncb seus pontos e virgulas, e hoje a faci!idadr; 
aconselha que ·nfLo se lance mão dellc a toil~ com que se quer reformar o Acto Addicional. 
o m~mcnto. Tambem a Constituição do Es- Aonde iremos nós parar com este srstcma? 
tado permittio que os artigos nfto constitu· Se isto continúa, não poderá vir um dia cm 
cionaes pudessem ser reformados por leis or. que se queira reformar a ConstltuiçfLo em
diuarias; entretanto a nsscmbléa geral com a um sentido ntLO conveniente? E acccdcrcmos 
m:::ior sabedoria não tem pr.:.t0ndido decidir nós a isso? Examinemos, pois, com muita 
quacs sii.o esses artigos que por leis ardina- circumspecçfLo tudo quanto hr, a respeito, afim 
rias podom Ser reformados; c nunca se :mct· de nfta acautelarmos umas cousas, deixando 

tru a traçar uma linha dh·isorin entre os ar. 
tigos que são constitucionacs c os que não 0 

sfto: por isso persuado-me ~ue nós deviamos 
usar (]esse artigo do Acto Addicional com a 
mesma. parcimonia c circumspecç:to. 

Disse.sc.: aqui que csl~ Í'!!t:rpratr:ção era 
rcclamndtl por todas as partes do Brasil. Se· 
nhorcs, de todas as partes do Dmsil o I:JUC 

our.o 6 reclamar-se pela ordem, e execuçfto da 
Constituiçfto c das leis; mas entretanto e:1 
nfin s~i f}UC apparo~~sscn1 at:!:os jlGSitivcs, pc. 
clindo ütcs ou tacs intcrpretn~ões, e se as du
vidas que têm occorrido exigem algumas de
cl::traçõcs, enU"to era nlh;tcr fn.zer mcnçfLo de 
toda~. e não rleixat· algmnas ·Cm abandonu. 

outras em desordem. Eu julgo mesmo que é 
ncccssario -ouvir essas representações das as. 
scmbléas provinciaes, por exemplo, essa dn 
asscmbl~a de Pernambuco: cu vi num Im
presso cm que .estava transcripto o pare·cer 
da~uel!a asserubléa provincial c a discussü.o 
que houve a tal respeito; e quanto a mim, 
~ppa~cccram argtJmcntos que nfto é com mui. 
ta facilidade que se podem destruir, c por 
isso julgo neccssario ~ue se procurem estas 
pe~~as e ftUC: se aprczQnte!u ii. casa. 

l~u quiz motivar o meu voto, porque eu 
julgo que o passo que nós damos hoje p6ile 
ser de perigosas <:onsequcncias para a trnn
quilliclade e prosperidade do Imperio, c per-
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mitta Deus que assim não soja. Con~luo, pois, . 
declarando que eu accedo á interpretação no 
!JUe fõr justo e conveniente; mas, quanto 11 

esta proposta de que se trata, estou persua-
. dido que é um passo· revolucionaria, c um 
passo pelo qual os revolucionarias ainda um 
dia se podcriio julgar com direito para atro. 
pelarem as instituições do paiz e exigirem 
outras reformas que poderão desmoronar in· 
tciramente 0 edifício social. Reflicta, pois, o 
Sennuo cm o perigoso precedente que se ni 
estabelecer, c não queira, para remediar pe. 
quenas duvidas do presente, gravar, perder 
talvez sem remedia o futuro do paiz. 

O Sn. CASSIAXO suppõe que o requeri. 
menta que se acha sobre a mesa é uma cousa 
iieslacada da discussfto, e lembra que a hora 
uao pcrmltte que se offereçam requerimentos 
tacs; que o .requerimento poderá ser offere· 
ciclo amanhfL no tempo competente, isto é. 

antes de se entrar na materia da ord~m do 

dia. 

O SB. CosTA FE!li:Em,~: -Eu nfto sei, Sr. 

Mas en.ten.dc·:J.C quu é melhor susp~nU~t-d41 
todas estas questões c adoptar-se o projecto. 
tal qual veio da outra Camara. Eu não sou 
desse parecer. Veio que a maior parte dos 
deputados reconheceram no projecto muitos 
absurdos, c disseram:-" Já que estilo venci
das as tres discussões, passe cllc como está, 
que o Senado o emendar{L". - Entrctii.UtCI, 
aqui quer.se caminhar precipitadamente. Ora,· 
se os nobres senadores que impugnam 0 re· 
querimento estão ao facto da m:J.teria. cou • 
sintam que este pobre senador veja alguma 
cousa sobre este objecto para votar com co. 
nheciment0 de causa. 

O Sn. C.\SSIAxo:- Ninguem quer ;negar 
esclarecimentos ao nbore senador: a obser
va~ilo que se rez foi apresentada pa~·a ben~ 

da ordem. Porquanto se a hora é propril 
para se ofterecerem requcrinientas destes, pa
rece.me que não: se o nobre senador qu~r 

examinar a matcria, ,mão pe~a o adiamento 
da cliscussfw; c se nfw quer pedir o adia· 
meato, guarde o seu requerimento para. o 
~presentar amanhã; o mais é cmbara~ar a 
m:!rcha regular das cousas. 

O Sn. PnESinEXTE: - Lerei O· artigo do 
regimePto que diz respeito a esta qucstilo do 

ordem. (Lê.) 
O SI:. Fu.Jó: -Eu estou convencido d~ 

que o requerimento do nobre senador, bem 
traduzido, pede o adiamento da discussão até 
que yenham as :informações exigidas. Por
tanto, entendo que o requerimento está nos 

uma indicação que acabei de ler, indicação casos de ser admittido. 

Pre~idente, por que razão alguns nobres se
nadores nft0 querem dar informações a outros 
seus collegas! Sendo tão simples o requeri. 
menta sobre a materia que estfL em discussilo, 
creio que seria muito facil subministrar-nos 
os esclarecimentos exigidos nelle. Desejando 
poupar tempo, ·requeri que se lesse essa re. 
presentação, que infelizmente nfto se achou 
na casa; a representa~fto de que se trata ~ 

tanto mais importante quanto que é filha de 

O Sn. CAssuxo: -Nós nfto podemos es. 
tar aqui com traducções de requerimentos; se 
o nobre senador quer o adiamento, então pc

r.a.o na fórma do regimento. 

que se acha assignada por pessoas que me
recem muito conceito em Pernambuco, e cujos 
nomes eu passo a ler (lê). Todos estes cida· 
dfws têm muita influencia na sua provincia. 
Nesta indicação elles fallam com muita ener
gia, e dizem que o que passou na Camara 
dos Deputados ê uma reforma. Eu quéro ver 
essa representação, e não se quer que eu a 
veja: o que dirão estes homens cm Pernam. 
buco? Hilo de dizer que o que se quer é que 
passe repentinamente .e sem exame tudo 
quanto se acha na proposta da Camara dos 
Deputados. Ora, que mal faz a leitura. d<'Ssa 
rcpresentaçilo? Amanhã já ella cli estaria. e 
escusado era eu pedir o adiamento deste ob· 

jecto. 

A.- !1 

O Sn. Pm~smEXTJ': -Pelo artigo do re· 
gimento entendo que o requerimento tem lu
gar, porque cllc envolve o adiamento. 

Julga.se a materia discutida; e, 
po_sto ;t votos o requerimento. é re

jeitado. 
Cont!núa a discussão do artigo 

1• do projecto da Camara dos Sra. 

Deputados. 

O Sn. CosT.~ FERRE IR.~ (pela ordem) : -

:-<o meu requerimento, eu pedia que se !eB· 
som igualmente essas outras repreeentaçõeB 
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das asemb!Gas provinciae>;, relativas á imer. 
pretação, que eJ.:istem na casa; e como se 
tem julgado isto escusado, espero que o ta· 
chygrapho escreva que o Senado não quer 
que um senador leia taes representações. 

O Su. PnESIDE:i'IE: -Eu devo informar 
ao nobre senador e â casa que o Sr. 1" Se
cretario, indo examinar as pastas das com. 
missões, não achou represcntaçllo· alguma es
pecial, tendente a este objecto. 

0 Sn. VASCOXCELLOS (pela Ordem):- En
t.flo verifica.se que o nobre senador se equi· 
vocou quando disse que o Senado nüo queria 
que nenhum dos seus membros lesse as re
presentações que se têm feito sobre a ma. 
teria que se discute. Eu desejo tambem que 
o tachygrapho, a par da asserçüo do nobre 
senador, transcreva a informaçã0 de V. Ex. 
(o nobre orador dirige-se ao Sr. Presidente) 
de que, passando o Sr. 1° Secretario a exa
minar as pastas das respectivas commissões, 
não encontrou nenhuma representação sobre 
esta materia. 

O Sn. CAssuxo: -Eu tambem quero que 
o tachygraph 0 tome bem sentido nisto. 

O Sn. Co~T.\ Fmmr:IRA:- Eu pedi a lei· 
tu r a das representações que estavam na casa: 
não ha nenhuma; mas .a outra que está na 
Camara dos Deputados nf1o querem os nobres 
senadores que de lá venha. 

ALGUXS SE~nonr.s:- Queremos, queremos. 
O Sn. CosT.\ FmmEnt~: -O que se quer 

é que o projecto passe tal qual está, e até 
eu jít ouvi e!ogiar-se artigos contra os quaes 
se VOtOU na outr.a Camara. 

O Sn. Pnr.smE~TE: -Peço aos nobres se 
naderes que niio sahiam da materia em dis· 
cussão. 

O Slt. LorEs GA~IA: -Sr. Presidente, eu 
vejo que do Acto Addicional não se deprehen
de ~ue as assembléas provinciaes possam en· 
trar na sua interpretação: o Senado c a Ca
IDAra dos Deputados constituem aquelle corpo 
que pôde unicamente interpretar o Acto Ad
d!r.ional. Ora, aqui na casa se acabou de dizer 
que uma assembléa provincial t~m interposto 
o seu juizo de uma maneira diversa da intei
J!geneia dada na Camara dos Deputados. Fal
lou·~~ drc um:~, representação da assembléa 
provincial de Pernambuco, e pretenda-se que 

0 Senado a tome ~m consideraçiio na questão 
de que se trata. Eu entendo que cada um 
dos nobres senadores pôde prcvalecer.se das 
represcn tações das assembléas provinciaes, 
que para mim neste caso são como as de cada 
individuo. O que, porém, me parece anti-con
stitucional é querer·se que o Senado vú con
sultar a opinião dcõta ou daquella assembléa 

vrovincl,al. 

Ainda agora eu acabei de ouvir dizer <t 

um illustre senador que o Senado vai.se acos
tumando a cortejar a maioria da Cam.ara dos 
Deputados. Ora, sendo essa maioria a que 
rem direito de rem~tter para aqui as suas 
l)ropostas, nl'lo devemos cortejai-a, e havemos 
de cortejar as opiniões das assembléas pro
vinciaes!! Eu não duvido que das asscmbléas 
provinciaes partam valiosos argumentos so· 
hl'c €sta. materia: qualquer individuo Iiócle 
orrerecel-os, e então qualquer !Ilustre senador 
os p<íde apresentar na discussão; mas querer 
fazer isto objecto de consulta, é para mim 

contrario ft ordem. 

Eu, Sr. Presidente, creio que o Senado 
não deve recear que as províncias desobcde. 
çam ás decisões da assembléa geral, porque 
desta maneira nada podemoB deliberar aqui, 
por isso que cada asscmbléa provincial po
derá oppôr-se ao que se decidir no corpo !e· 
gislativo geral. Ora, se se consentir que ellas 
resistam, o que deveremos nós fazer? Dei
xaremos de cumprir a nossa cbrigaçiio? Dr 
manc•ira al~:uma. 

Creio que nós devemos continuar na dis. 
cussão da materia; e se algum nobre senador 
quer se prevalecer dos argumentos da assem
blé:: provincial de Pernambuco, procure essa 
rcprescnmç:io, e apresente·a na discussão 
c·0mo argumento· seu. 

' O Sn. VAscoxc~r.LOs: -Tomei a palavra. 
Sr. Presidente, para pedir ao nobre senador 
(o Sr. Costa Ferreira) que cxpuzesse as ra
zões pelas quaes o artigo 1• do projecto em 
discussão n:io deve passar, e n:io fugisse da 
discussão. O nobre senador P.arece que tem· 
medo della ... 

0 Sn. COST.~ FERREIRA:- Niio tenho. 
O Sn. VAsco;-:ct:r.r.o~: -Entre em combll

te, nflo o tema; mostre que o artigo de que· 
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~.e ü·uta não deve ser internretado, qu" o .. " dicionai e o paiz, o· apoiar a continuação d:w 
§. 4" do . .art. 1" do Acto A.ddicionai nfto pre- cousas como eilas existem. 
c1sa de mterpretação, ou que a Jnterpretaçao 
dada pela Camara dos Deputados G uma re- Parece que a opinião que repelle n inter-
r~rma. llltts o .nobre senador não discute; diz pretação G muito m.ais ... é muito perigosa. Eu 
~o que o Senado não quer que 05 seus mem· ia comm:ttcndo ~m erro, porque admittla 
bros se esclareçam, que leiam as representa- compamçao: eu nao admitto· a comparação, e 
çõc::; que ha contra este acto da Camara dos ~umpre I!Ola.r que os mesmos nobres senado-
Deput·do" 1·sto é t . ti es que tt!m combatido esta proposto J'á t~m 

"' "• · • con ra a mterpretação do ~ " 
Acto Addicional; que fazemos uma reforma e como que recuadc;; ellcs dizem:-" Sim, é ue-
outras muitas cousas vagas que 

0 
nobre ~e- oessario interpret,a.r, mas nü;o adoptar esta 

nadar não pôde demonstrar. Interpretação que foi approvada pela Camara 

Trate, pois, o nobre senador de conven. dos Deputados" .. Tanto conhecem a necessi
cer ao Senado de que a C.amara dos Depu- dade da interpretação que já não ousam com
tados exorbitou; que, em vez de interpretar batel-a; admittem-n'a, mas não querem esta, 
reformou o Acto Addicional. ou a Constituiçã; querem a outra: e qual é a razão? A razão, 
do Estado. Se elle conseguir fazer esta de· dizem os nobres senadores, é porque este pro
monstração, não haverá um só senador que jecto deve ser emendado: ora, sendo as emen
dcixe de rejeitar a proposta d,a Camara dos das repel!idas pela Camara dos Deputados, 
Deputados (apoiad.os), e parece que nenhuma dcvcrilo ser discutidas em fusão, c nós se
assembléa ha no mundo tão liberal como 

0 
remos supplantados por essa Camara. 

Senado, por isso que nas segund.as discussões Ora. o que se segue da h i, senht>rcs? Se. 
dos projectos permitte quantos discursos se gue-sc que procedemos muito constitucional
quizerem fazer; se quizermos fa!lar mil ve- mente: nós emendamos; a -Gamara dos Depu
zes, llli! vezes é permittido fallar: como, pois, tados não aceita nossas emendas c convida. 
se pó de dizer, com alguns nobres senadores, nos a uma fusão; é isto proceder-se contra a 
que nós vamos reformar até a Constituição Constituiçii.c? Xinguem o dirá, porque, sem 

.Precipitadamente, que se não querem esclare. duvida, assim se executa um dos seus artigos: 
cimentos? Eu. Sr. Presidente, estou conven- -decide-se na fusão contra o voto do Se
cido de que a interpretação de que se trata, n.ado; isto tambem está muito legal, c nin. 
se nlio fosse o melindre da ma.teria, podia guem poderá exprobrar esse procedimento; 
ser abandonada aos doutores; é uma inter· porque repousa na lettra da Constituiçilo. O 
pretação doutrinal, porque um artigo apre- procedimento contrario nfto me parece muito 
senta uma interpretação restrictlv.a, outro decoroso ao Senado, é um subterfugi0 (per
uma interpretação amplativa, outro interpre- mitta-se-me esta expressão) que a Constitui. 
tação explicativa; sendo isto· tão evidente, que ção não admitte. Emendado o projecto, se a 
basta consultar o Acto Addicional para nos Camara que rejeita a emenda julga necessaria 
~onvencermos de que é materia que não pôde a sua rejeição, pede a fusão:·· o recurso de re
offcrecer duvida, e que, se a camara dos jeitar o projecto para evita!.a não me parec~ 
Deputados se incumblo de interpretar esses razoavcl, até porque pôde dar occas1ao a 
artigos, foi porque em objecto tão Importante conflictos entre as duas Camaras, conflictos 
.convinha que interviesse o legislador. sempre perigosos, e muito mais no momento 

Aponte.se um artigo que se opponha ao presente. ISupponhaun-cs, com effeito, que o 
Acto Addicional; entremos nessa discussão. Se Senado não emenda este projecto,- e o re
os nobres senado·res que votam pela proposta jeita- e faz uma nova proposta: a Caroara 
querem (como disse o lllustre 3' Secretario) dos Deputados emenda esta proposta do Se
assassin-ar o Acto Addlcional, eu direi ... não nado·, ct>m 0 seu proprlo projecto; volta ao 

-digo bem, não pretendo crimlnar intenções, Senado, este recusa essa emenda, não quer a 
respeito a de todos, e espero que commlgo se fusão, faz nova proposta, e assim tem luga.r 
pratique da mesma fõrma; mas eu julgo que uma luta entre as duas Camaras, luta, coroo 
·é mais assassinar a Ct>nstltulção. o Acto A·!- eu j,í disse, multo perigosa nas c!rcumatan-
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elas a-<:tuaes; porquanto, sendo ào regimcn do esta duYld,a, mas touos sabem como ~s 

rEpresentatiYo que o Governo se colloque en. cou•as ali! passaram. Se um acto tal apparc
tre as duas Camaras para manter o equilibrio, cer, o Poder Legislativo Geral o póde revo ... 
eEe nrto póde cumprir este dever constitucio- gar. 
nal pelas circumstancias excepcionaes em que Até um nobre senador pela provincia de 
estamos de nilo se poder dissolnr a Camara ~Iinas entendeu que u interpretação dada pela 
dos Deputados; e esta opinião creio que é Camara dos Deputados não providenciava essa 
e-sposada pe!0 nosso digno 1" Secretario, por- questão sobre a remoção c demissão dos pa
que, e1n outr.a discussão sobre materia iden- rochas. Eu penso que o nobre •enador est:l 
tica, elle requereu que ficasse adiada. Não equivocado, porque esta questfto· é decidida 
podendo, pois, o Governo consultar a Yontade no artigo 3" do acto interpretativo que a Ca
da naçfto, nfLO se poderá jámais restabelecer mara dos Deputados approvou. 
a harmonia que o procedimento insinuado irá Senhores, cu não tenho ouvido um argu. 
destrair. E', portanto, necessario que nos su. menta f<J·rte, um argumento que pudesse ao 
jeitemos ás formul.as eonstitucionacs, e quE' menos fazer suspeitar quE- a. interpretação era. 
não procuremos preteril-as, porque esse re- pouco politica: tudo quanto eu tenho ouvido a 
.:urso tambem póde ser empregado pela ou- respeito d.a interpretação são reflexões muito 
tra Camara, c, com0 eu já disse, sem nenhum patrioticas, nascidas do receio de eompromet
resultauo para o paiz senão a anarchia. Ler a tranquillidade publica, porque os nobres 

Sr. Presidente, tenho ouvido muitas cou. senadores que a impugnaram estiio convenci
sas contr.a este projecto: e se eu me propu- dos de que convém mais ao paiz o stcztu quo 
zesse a responder á vigesima parte ilo que do que a interpretação; é sua opinião, e, per. 
se tem considerailo como argumento contra- su~ c! idos que é a Yerdadeira, não querem 
rios á interpretação do Acto Adilicional, não admittir interpretações. :lias cn pe~o aos no
pararia por uma semana. O nobre senador, o bres senadores que entrem na discussão; que 
Sr. ~\" Secret.ario. a cada passo diz :-Este pro. :11ostrem que este artigo é contra a Constitui
jeeto não satisfaz. ha muitas outras duvidas ~:tO; que não a interpreta mas reforma.a; que 
1;Uê nüo estáo dissolviilas, por exemplo, a da aquelle tem este c aquelle outro defeito, e M~ 
~~osemiJléa provincial do Cearú, que entendia uma intcrpretaç:~o errada; que este outro 
~uc o Presidente da provincia, mesmo na pre- contém uma disposir.ilo acanhada; e, á vista 
sença da deputação da assembléa provincial, de suas razões, o Senado .admittir(t o que fôr 
clEYia sanceionat· o acto que passasse por dous mais conveniente a0 paiz, que será sempre o 
terços de votos. Outros muitos argumentos c1uc fór mais conforme com a Constituiçfto e 
destes se t~m produzido, pelos quaes os nobres 0 Acto Addieional. 
toenadcres acham muito acanhada <t interpre- Tenho ouvido, repito, muitas arguições a 
1ac;fio dada pela Camara dos Deputados. Con. este acto da. Camar.a dos Deputados; tcm.se 
fundem a d!sposiçfto do artigo 25 do Acto rallado até de um . dos seus artigos mais im· 
Addicional com ·a disposição do artigo 20 do portantes, do art. 8". Este artigo declara qur. 

mPsmo acto: em um caso, a Constituição in. 0 Poder Legislativo Geral é quem póde revo. 
cumbe ao corpo legislativo int.e!'pretar; em gar as leis das assembléas provinciaes. Ora, 
c:1:ro, encarrega de revogar os actos das as- senhores, ha disposição mais conforme com 
f;r·mblfas provinciacs que forem contrarias a 0 A~to Addiciona!? Um nobre Senador disse 
rlla. Qm.ncto a lei é clara, quando, por exem. que esta declaraçáo é escusada, porque a sua 
pio, a assembléa provincial do Ceará quer doutrina está no artigo 2• do Acto Addicional, · 
~:slmlhar o Presidente da provincia do direito ~ é 0 mesmo nobre senador que duvida della. 
qu.: t~m de meditar sobre a sancçf~o ile uma porque ha pouco dissc:-"Para que a inter
ki. não ha necessidade de interpretar. pretação do Poder Legislativo Geral?"-{) ar· 

o Sn. ALEXc.\n:- Ninguem creou essa tigo 2• do Acto -~ddic!onal declara que ao Po· 
duvida. cler Legislativo Geral compete revogar as leis 

o sn. VAsco:-~cEI.LOS:-Ninguem tem crea- rlas a~sembl~as prDYinciaes que forem oppos--
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t<W ;i Constituição, aos tratados, aos impostos 
ge~2es e aos direitos das outras p:·ovincias. 

Tendo se feito a intcrpreta~fto dos arti
gos duvidosos do Acto Addicional, a Camara. 
tiL> Députados ju!,;ou conveniente declarar 
~ar.:: bE:m que aquellc art. 2" (c é até a razão 
por que veio a disposição do art. 8") estava 
e!ll vigor, isto é, que essas mesmas leis se. 
riam revogadas quando o corpo legislativo 
gHal instituísse um exame sobre cllas: en. 
t:et.anto, o nobre senador disse que cu repro
vei o artigo 8"; disse tantas cousas de que 
~;1 até não tenho uo~icia ... Penso que nüo re. 

:;er: ~iio sancciono. - :\Ias. como a assembléa 
!ll'uvincial publicou a lei sem terem passado 
o.; tiéz dias, pela segunda vez suscitou o Pre
s!dcrno• da l~rovincia a duvida, e o Ministro 
tio lmpcrio de <>nlão decidia a favor desse 
Prt;:;idente. 

C) Srt. VASCOXCEJ.i.OS: -Apoiado. 
ú Sr:. ALI~:'icArc: - Emüo não ha aqui uous 

éeioos; ~Ias supponhamos que ha duvida; ha 
dous casos em que o Prooidente da assembléa 
prol'i;~cial n:andu. vublicar a lei: o primeiro 
é quando passam dez dias, e o Presidente dLl 
vrol'incia a não sancciona, sem dar as mzõe~ 

provei o artigo 8", porque, sendo a sua dou· pür que faz isso; o segundo é quando a !e! 
lrina tão regular c tão necessaria, só se eu tem passado pelos dons terços, vai ao Pre
não estivesse em meu siso o poderia rejeitar... sitletue da provinda e clle diz:- ~i"to a 

O Sn. PJ:E~lllEXTE: -Eu devo notar ao sancciouo.- Suscitou-se a uuvida, o Presi· 
nobre senador que a materia da discusotto ,; 1 Üê!tle du. prodncia mandou.a para aqui, c o 
a do 1' artigo. :\linistro do Imperio decidia-a a fa,·or do pre· 

· 0 Sn. VASCOXCELLOS: -Como não tem si· 2tcl<mte. 
do combatida a materia d0 artigo 1', calar
me.hei. Julgava necessario fallar sobre todas 
as gener.a!idades que se tiim trazido para fa. 
zer acreditar que a intcrpretaçfto era refor
ma, julgava necessario responder a essas g~. 

ncr~lidades que podem prejudicar :t proposta 
que se discute e a reputaGfto do Senado; run.s, 
c.c:uo V. Ex. entende que eu não tenho di
reito de responder a essas generalidades, en 

me calo. 

O Su. Pnc:mH;:'i'rE: -O r~gimcntc me im · 
põe a obri~açfLO de chamar os Srs. senadores 
á q;1estfto principal. 

O Src. Ar.Exco~rc: -Pela ordem, pe~o a 
paJ:,na. Como o nobre senador que acabou 
de !aliar pareceu envenenar de alguma ma. 
nêira. a duvida que a assemi>léa pro\ÍHdal do 
Ct'ará teve. c como eu fallei sobre isto n:1 
outra. sessão, é preciso que eu diga ao nobr<: 
senador que pela lettra do artigo 19 do Acto 
A!ldicional é que se suscitou essa duvida. Eu 
lerei esse artigo para que se con!1eça que 
aculllo que o nobre senador disse não estú 
c;nforme ao que se ponderou. O artigo :liz: 
"0 Presidente dará ou negará a sancçiio no 

E' preciso não se desprezar a intelligen. 
cb dos outros. l-la uma duvida, c o nobre se
tl:~dor diz entfto que a assembléa provincial 
do Ceará queria forçar o presidente d:o pro
·:iJH.:ia a sa~1eciúnar a lei perante a. Ueputac1ão 
que a levou. Isto não é exacto. 

SuppJnhamos mesmo que se possa dar 
outra intclligencia a este artigo do Acto All· 
!licionni; parecia que, fixando-se nesta lei a 
in:c:rprctaçüo dos arti;;os duvidosos, a assem. 
b!(•a geral podia se occupar e dissolver esta 
uuvidtt: aquella assembléa provincial nüo me. 
rccc que as suas duviuas sejam decididas as
sim com tão pouca .a.ttonçüo, embora. nflO tL 
1·e,;;r; merecido as sympathias do nobre se. 
nadar. Eu, Sr. Presidente, tenho de fallar
saln·e a materia; mas, como a 11om está a. 
dar, gu:l.l'do-me para outr.a occasiflo. 

O Sn. CoSTA FEr:nrm:A: -Como a hora 
está a dar, darei só uma explicação ao nobre 
senador (o Sr. Vasconcellos) que, comqu:mto 
pareça ter nntito boa n1cmoria, esqucc~-se (ls 

\pc•zcs do que faz. 
Eu tenho testemunha a quem o nobre se. 

nadar não pôde dar de suspeito: fallo do Sr. 

prazo ele dez dias, etc." (Lê.) Paulino, membro da commissã0 da Camara 
Aqui ha dous casos: o primeiro é quando dos Deputados ... 

passam-se dez dias, e elle não quer sanccio. O !;'rc. Ya~C'O:'icr:r.r.o~:- E multo dig-no. 
nar, entende.se que sanccionou; o segundo ,; , O SR. CoSTA Fr:mwm.\:- ... que redi.~io 

1,. 11 ~ 11 ~ 0 tiver sido reenviada 11 [Fi, e e1le dis- t r-st.n p:·opoqta. Disse el!e, n.aquella Cama1·a, 
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respondendo a outro tiCU collega por Minas, , peito do qual direi só duas palavras, porque 
o Sr. Ottoni, que 0 nobre senador o Sr. Vas- a hora está dada. O nobre senador que orou 
ccncello.s nenhuma interfercncla teve na apre- a favor do projecto dlvidlo este artigo ein 
scntaçiio do art. 8" deste projecto... duas partes; uma até as palavras- propQii. 

o S!t. v.~SCO.:-i'CELLOS: -Apoiado. tas das Camaras- e sobre isto pouco po o 

O Sn. Cosn FEmmmA:- ... que até votou deriamos dizer. Porém, a respeito da ultima. 
ecntra esse artigo, do que aquella Camara es. 
taria lembrada. 

O Su. VAsco~cr;r.LO~: -Houve alli vota
ção nominal para se affirmar isso? 

O Sn. Cos·J'.\ F~;mn;mA: -Foi esse Sr. 
deputado que me fez cahir no engano de di. 
zer que o nobre sen11dor votou alli contra o 
art. 8", artigo que hoje tanto defende, artigo 
que hoje, no seu conceito, foi inspirado pelo 

pn.rte, eu sempre perguntaria .ao nobre sena
dor se elle tem o direito ele distinguir aquillo 
que a lei nã 0 distingue. Não ha um axioma em 
direito, de que aquillo que a lei não distingue 
ninguem pôde distinguir? Esta ultima parte 
do artigo distingue o que se não acha no 
Acto Addicional. 

Eu vejo.me algum tanto confuso nesta 
palana - policia. - Eu não gosto muito do 

genio da legislação. laconismo nas leis, e esse estylo romantico 
o sn. V.\sco:xci;r.r.us: -Pó de dizer o que não me agrada muito, mormente tendo nós 

quizcr. que eu não lhe respondo. 
O Sn. Cos·n FERUEI!tA: - Tambem respon. 

dcrci agcra a outro nobre senador (o Sr. Lo
pes Gama), que disse que de nada valiam 
as informações das assembléas provinciaes. 
Ora, Sr. Presidente, eu estava persuadido que 
a maior utilidade que o governo constitucio
nal offerecc é a liberdade da imprensa: quan. 
do se trata de um objecto interessante, todos 
os escriptores offerecem as suas r.azões, por
que nüo ha homem n.lgum omnisciente; essas 
dinrsas commissões que existem, não só den. 
tro dos corpos legislativos, mas fóra delles, 
tudc isto para o que é scnfto para illustrar os 
membros do eorpo legislativo? E pergunto cu: 
por que razão, tendo.se sempre votado· a favor 
dr qualquer requerin1ento pedindo informa
ções, só agora se negou isso a um senador 
sobre objecto de tanta monta? Eu quizera sa· 
ber o motivo particular que hou\'e para isso. 
o que mais me admira é que contra Isto ra!. 
lasse o nobre senador, que creio tem .em Per. 
nrtmbuco um irmfto que assignou essa repre. 

sentação ... 
Ar.Gtr:\"S SE:iiiOnEs: -Cada um pensa se. 

Nnndo a sua intelligencia. 
" o Sn. CosTA FEnnErr.,\:- Assim é; mas, 
emfim, não se quir. que se lesse essa repre
sentação; eu não sei quem é que tem metlo 
c1:1~ luzes, se aquelles que querem a leitura 
cl<!ssns repres~ntações. ou se outros que as 

jnh:-;nm inuteis. 
Vamos agora !aliar sobre o art. 1', a rce-

de legislar par:t .as assembléas das provinciaa, 
ao menos de alg-umas do interior, das quaea 
üzem parte alguns senadores. E a este reõ· 
Jt:eito quem não terá lido Montesquieu? 

O S~t. VAsco~cEtLo~;: -Todos os senado. 
l.'i!S o sabem até de cór. 

0 Su. COS'l'A FEHHEIHA: -Eu creio que O 

nobre s0nador nüo o saberá de cór: emfim, 
calo-me porque já deu a hora; terei talvez 
occasiüo de fallar ainda sobre esta matcria. 

A discussão fica adiada pela hora. 
O Sr. Presidente dá p:ua ordem d<ll 

dia a mesma de hoje. 
Levanta-se a sessão ás duas horas 

e cinco minutos. 

49' SESSÃO. EM 12 DE JULHO 

E:rperlicntr.- Oontinua.ção drl pti?nei.ra dis
cussrío elo )Jrojcct(} rlc lei que interp1·eta 

al!JU11.~ arti(!os rlo ,tcto "tdrlicioliaT. 

PnESIDF.:\C'L\ DO SR. DIOGO A:\TO:-;"TO FEfJÕ 

Reunido numero suft!clente de Srs. 
senadores, abre.se a sessão; e, !!da 

a acta da anterior. é approvada.. 
O Sr. 1" Secretario dâ conta do· 9e

guintc expediente: 
Um orriclo do Ministro Interino do 

Imperio, remettendo um exemplar do 
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5' tomo das collecções de legislação á outra Camara; e tcmdo a Constituição cs. 
brasileira, puLlicad,as pelo Conselhei- tabelecido que essas reme:;sas sej~tm feitas a 
l'O J os~ Paulo Figueiróa Nabuco de ambas as Camaras, não sei por que úloti.vo 
Araujo. a remessa só teve lugar para a ouLra Ca-

Recebido com agrado. mara, e não para o Senado: as iJ,Ssem!Jléas 
Outro do mesmo Ministro, remet- provinciaes costumam fazer essas remessas ao 

tendo uma collecção impressa de to- Governo, e este ils Camaras; porém cu não 
dos os actos legislativos da assembléa concebo qual o motiv0 por que se faz a re
provincial de Pernambuco, promulga. mcssa iL outra. Camara e nüo ao Senado ... 

dos no corrente anno., o Sn. PAUT..\ Ar.nt'Qm:nQu~>:- Peço a pa.. 
A' Commissão de Assembléas Pro- :ann. 

vinciaes. 
Um requerimento de llianoel Agos

. tinha do Nascimento, Luiz Gonçalves 
e Luiz José Viegas de Proença. em. 
pregados do extincto commissariado 
pedindo serem -comprehendidos na 
disposição da resolução de 31 de Ou
tubro tle 1831. 

A' CúmmJssã0 de Marinha e Guerra. 

Passa-se á ordem do dia. 
Continúa a primeira discussão,adia. 

da pela hora, na sessão antecedente, 
do art. 1" do projecto de lei da Ca-
mara dos Srs. Deputados, que inter
preta alguns artigos do Acto Addicio
nal. 

"Art. 1." A palavra - municipal - do 
art. 10 § 4' do Acto Addicional comprel1ende 
ambas as anteriores - policia e economia -
e :!mbas estas se refere a clausula final do 
mesmo artigo - precedendo propostas das 
Camaras. - A palavra - p:o!ici:a - compre
hende a 'POlicia municipal e administrativa 

sómente, e não a policia judiciaria." 

O Sr. Presidente, tendo de tomar 
parte na discussão. convida o Sr. Vi
cecPresidentc a occupar a cadeira. 

O SI!. V1mr.n:mo: - ... e por isso tenho 
Qlle exigir algumas explicações a este res
peito, e pedirei que tnmbem pelo Governo nos 
seja cnvir.da uma cópia dest:t representação, 
afim de que nós tenhamos conhecimento do 
~liP- se expõe nell.a. Como cu tenho muito res
peito e consideração para com as nssembléas 
pravinciaes, devo velar nos seus direitos, sen. 
do um delles que as suas representações che-
g-uem tanto ft outra Camara como ao Senado: 
ten!Jo, pois, a fazer um requerimento neste 
s~niido. Um !'lr. ministro pedia a palavra; 

ouvii'•'i as suas razões, e rlepois mandarei o 
requerimento. 

0 Sll. PAULA Ar.ntrQFERQtiE (Jfinistro in· 
terino ao Im.pcrio):- Tenho a informar no 
nobre senador que a asscmb!éa provincial só 
frz rcmrssa de um ex,~mplar dessa reprcscn. 
taçfw, c por isso o Governo não podia re
mettcl-o senão a uma das Camaras: em tal 
caso, julgou de\·er enviai-o á Camara dos 
Deputados. por estar alli pendente a inter
pretação ao Acto Addicionai; e não tendo o 
Go1·erno cópia dessa representaçüo, para. sa. 
tisfazer á exigencia do nobre senador, nüo 
ila agora outr0 remedia senão exigil-o da ou· 
tra Cnmara. Eu, porém, julgo mais conve
niente que o Senado fizesse e!le mesmo a 

• O Sn. VIcJ:Gmmw:- Bem quereria não to- requisi~ão á outra Camara, porque é da na
mar temp

0 
ao Senado sobre a discussão deste tureza destes dous ramos do corpo legislatiYo 

projecto, visto que seus nobres membros se ctOadjuvarcm.se mutuamente. O Senado, pc
julgam sobejamente esclarecidos, e parecem rém, decidirá o que melhor entencler em sua 

até querer repellir de si qualquer esclareci- l sabedoria. 

menta, rece.ando que assim se perturbem idéas o Sn. VERGt'Jnno: -Ainda depois da de
fixas que existem sobre o projecto. Não pos. clarar,ão do nobre ministro, não desisto do 
eo, comtudo, deixar de dizer alguma cousa meu requerimento, porque o que co!lijo é que, 
sobre uma representação da assembléa pro- ou a Assembléa Provincial de Pernambuco 
vincinl de Pernambuco, acerca da interpre-1 faltou ao seu dever (o que de nenhum medo 
ll:!çf1o do Acto Addieional, a qual foi remett!da presumo), ou que então houve extravio: a 
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praxe é as asscmbléas provlnciacs dirigirem i commlssfto da mesma assembléa, 0 que tudo 
trc~ representações, uma .ao Governo e uma velo impresso no Diario d.o Rio. Eu não te
a cada Cnmara; e ni"to supponllo que a assem· nho aqui esse impresso; desejaria muito po· 
bléa provincial se a,partassc deste estylo, que der exibir esta Importante peça, que não ·me. 
é fundado na Constituição c nii.o depende do receu, a meu ver, a devida consideração dJ. 
arbítrio. P.arece-me bem extraordinario que a C.amara dos Deputados. Mas o mal está feito, 
asscmbléa provincial, tendo de representar t' agora cumpre mandar pedir uma cõph 
contra a interpretação que se estava lazeudo, della. Concluirei lembrando que nos ~oss~ 

c que tinha de passar por todos os ramos do trabalhos devemos guiar-nos pela Conet!tui
Podcr Legislativo, dirigisse unicamente ao ção; nfto quero nada mais n cm menos. 
Governo essa representação. A assembléa, que . o sr. Presidente convida 0 sr. 
bem sabia que esta nuteria tinha de ser 
discutida em ambas as Camaras, havia de 
te:· a imprudencia de não mandar a cada uma 
das Cama.ras uma representação? O que devo 
suppôr é que houve descaminllo no Correio, e 
e:n todo o caso quero ser esclarecido a esse, 
respeito. 

O SH. PAr·r,A AI,BCQTJEHQUE: -As assem· 
bléas prov!nclaea costumam mand.ar trcs 
e:xemplares dos seus actos Jegisla.tivos, pa,ra 
serem distribuidos pelos tres ramos do Poder 
Legisl:üi v o; as representações, porém, não es. 
tfto no mesmo caso. Aquclla de que se trata 
veio dirigida á Assembléa Geral, e não ao Go· 
verno, e por isso o Govern 0 a remetteu {t ou· 
tra Camara, onde o negocio estava pendente: 
se hom·e ou não extravio é o que eu nfto 
posso affirmar. 

O Sn. Vf:nct:Erno: - Nfto é s6 em virtude 
do Acto Addicional que se fazem as remess.as 
triplicadas; e.ntes do Acto Addlcional já essa 
pratic:c se seguia. A Constituição diz que a 
remessa das representações será telta â As· 
sembléa Geral, e a Assembléa Geral compõe-se 
da.s duas Gamaras e nüo de uma só; c este 
artigo da Constituição não !oi reformado. 

0 Sn. AT.~!ElDA ALHUQT!ERQVE: -Eu nfto 
sou dos mais exigentes em semelhantes casos. 
Nã0 ha um só artigo na Constituição que 
obrigue 11m~ assembléa provincial a dirigir 
ns suas supplicas a ambas as Camaras. A 
Asscmbléa Geral é sim composta das duas Ca· 
maras, mas uma trabalha nesta cas.a, e outra 
em outra casa; portanto, a representaçfto po. 
dcria vir â Assembléa e nfto vir ao Senado, 
ou vir e deixar de ser remettida 1i outra Ca· 
mara: não é a primeira vez que Isso acontece. 

Seria bom que tivessemos conhecimento 
drssa Têpro•sentação: eu cr~io que ella estil. 
Imprrssa, Juntamente com um parecer d& 

''allasques .a exercer as funcçüe;; do 
4• Secretario, no impedimento do Sr. 
Saturnino. 

O Sr. Vergueiro manda á mesa o 
s[~guin te 

REQUERD!E:I'TO 

"Requeiro que se peça ao Govrrno info!'
mar;fto sobrt· o não rir o Senado a. represen
mr;ão da Assembléa Provincial de Pernambu· 
co, sobre a inter!lretação do Acto Addicional, 
lendo ido :i Cama.ra dos Deputados; e umo. 
cópia rla mesma rcprescntacftO. - rerouciro." 

E' apoiado e entra em discussfto. 

O Sn. CosTA FEnnEmA: -Se llontem ~e 

ti\'Csse approvado o requerimento, ter-se-lli:~ 

poupado este tempo que temos desperdiçado, 
e talvez j:í estivesse na casa n represcntaçfto 
e uós march;tssemos desafogadamente; po
rém, nfto se quiz annuir á minha exigencia, 
e ''u não sei, na verdnde, como nós possamo3 
coarctar os direitos que qualquer cidadüo tem, 
quanto mais uma corporação respeitavel, como 
r, uma assembléa provincial. ?o:fto terão motivo 
rlc se queixarem as assembléas provinclaes :ie 
~u0 as suas representações não sü0 attendi· 
das? Certamente que sim. Entende.se, poré:u, 
que uma represcntaçfto de uma assembléa pro. 
\'incial não vale nada, que nós devemos com· 
prar e ler periodicos onde essas representa· 
~ões vem publicadas. Eu votarei, apezar da 
deeisfw do Sf:nado, pelo requerimento do no· 
bre senador, porque póde ser que elle seja. 
mais feliz do que eu fui hOntem. 

O Sn. Loms G.,)u:- Hontem apoiei o 
requerimento que foi offerecido, e boie o que 
se acha na mesa; votei. por~m. contra o ro. 
querimento hontem apresentado, porque na 
discussão d·~lle se disse que deviamos e13perar 
por ess:1 representaçfto: se o requerimento da 
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hoje tcnd1:.: t1 adiar a d~scussiiu, Yoto rnmiKW 
comrn c!le; mas, se não tem esse ef!eito, voto 
;l. seu f:t\'OI'. 

O S::. )i;:uu E )1.\TTir~: - \'oro contra 0 

requcrhnenLo pc~la nw::!!1!:. l'azüo que votei 
i 1 cntt~l, c não porQue ntw qui.·ir~ qnc todos 
os Srs. S(•nadorcs obtenham todG.s l!S infor
mar}!Jt:s flUe ;julgan:m convcnícnt~:s: ess0s re

qta'1'in1C1li:.Os s~o a1n·esentados fóra de tempo, 
eontrn. ~ ordom q,;c deve hav:Jr nos traba
lho~: ~ eu r,ã.o sei que insistcncia t esta. de 
se fazerem semelhantes requerimentos no 
meio cl:-:. ciiseusstio ; (!.prcsentE::m ... se, n1as n:: 
iw:·a competente. Voto, poi;;, contra o requeri. 
!11ento, J)OJ'C]UC quero a observnncia do rr'g!

:::cnto, ~ J)Cl'fjUí~ agora nfi.o é hor~t propr!H 

de se tratar de requerimentos. 

O SI:. YEr:nn:nw: -Toda a hora t propr!:: 
pa~·a. se pedirCln ini:ormaçõe.:; so~rc qu.a~quct' 

objecto que está em discussfw. Se c qu0 Se' 

pede (, para nos esclareccrnws sobre [;. u1a· 
tc~·in., n:~o s~ pôde dcccntcrncntt:! negn.r, s.alvo 
s2 sr~ quer que se conclua o. discussi"to, o que 
pód.c l1r.jc ier lugar, para cn~:lo ama!th~L :::e 
pedh·~rn informações. J!Ju julg0 que 6 convc
nir.Jl[r, qa.: o Senado t.cnhn. conllecimenro 
dcsL~ representaçi"to; é isto do s2u deccrc;, •:. 
exige tambem n. dignidade da .assc;mbiGa. pro
vincial que a representaçfto seja agora at
tcndida, e não depois de ultimadiL a dis
cussfto. E' necessnrio que se niio trat2m com 
desprezo ILS assembléns provinciaes, e por 
isso nos cumpre fazer com que essa repre
sentação cllegue D.O nosso alcance: proceder 
de nutro modo é .desa>t.tender essas assem· 
bléas, tratai-as cem desprezo: talvez se qul
zesse que ellos viessem pessoalmente repre. 
sento.r, ou mandassem para esse fim algum 
com:nlssario. 

Disse-se que a represent.o"lCiio veio lm· 
pressa no Di.ario rlo Rio: porém, ter::mos nós 
cbrignçfio de ler todas as folhas que se pu
bllca.m? Nfto chego.rla o tempo para mais 

nlcla. 
Disse-se que a remessa roi te!ta á outra 

Camara, porque nella se tratava desta mate
ria: runs Iti jti a dlscussiLo tinha acabado, e 
assim m(Lis conveniente tôrn que tal reprê!>en· 
tação se rem~ttet>se ao Senado :Mas. fosse 
como fosse. o que cu dep;ejo saber é porque 
foi altera.do este cstYlo; pôde ser que a falta 

1.-22 

prol·enha do Col'reio, ou me-smo da .·\ss.:mi.r!<i:J. 
provincial; mas examinemos isso, e salbamog 
QtWI o modo de p~nsnr d:t assembléa proviu
c:;~~ Lit.• Pernambuco. 

O S1:. ;.\h:r.w :IINJ."!'os:-.'li"esta insistencia 
não posso ver outra cousa senão desejo de 
prolongar a discussiio do projecto e procrasti
nar a sua declsfto. O que quer dizer: •·Exijo 
que o Governo me dê a razão porque houve 
um desc:Lininho." o tlescamlnho que ·não tem 
mais outro fundamento do que uma mera hy
Jlothesc do nobre Senador? 

O nobre :;nnistro j{t deu as razões, e disse 
(J::tc a Assembl~a provincial de Pernambuco 
cl!rigio uma rcpresr:ntaçfto para ser levada ao 
conllccimc::to ela Assc,mbléa Geral .. e que, vin
ào uma só, n. ·remetteu ú Cam::.ra dos Depu
t:tdcs, onde se tratava desta materia. O nobre 
ScnadGr, porél!l, quer saber as razões porque 
a Assembléa só mandou uma representaçfto. 
Sr. ~íinistro do lmperio (clirigin!lo-sc a este 
o<'iil!Oi'), m:tndc examinar os inconvenientes 
rJ!Ie occorcram po.ra que só viesse um exem· 
piar da representaçãG! Só por mediação dos 
anjos é que se poderiain descobrir as razões 
porque u Asscmbléa prov·incial faltou ao seu 
dc1c:·r; mas, i,mqunnto se nfto manda pergun
tar :1. Assembléa de Pernambuco por .esses mo
tlms, pelo cumprimento do seu dever, dever 
que lhe nüo impoz a Constituiçfto, mande a 
respostu. para satisfazer ao nobre Senador. 
Ora, (t vista de taes ex!gencias, nfto se pooe 
ficar silencioso. 

O nobre Senador, que tfto fertil é em ra
zões, e em ra.zões fortes, para sustentar 
seus argumentos, agora não achou senfto as 
do terror e da indignação: está enganado, é 
moeda essa que j(t nfto corre. O tempo em que 
se levavam os membros d~sta Casa pelo meio 
do terror e das indignações já se acabou; já 

nfto nos deixamos levar por isso. nem as mes
mas Assembléas provinciaes nisso acred.itam. 

Ouvi por outro 'lado que, se niio fizermos 
isto !f! aquillo, as Assembléas provinclaes hã.o 
de ·deixar de cumprir as ordens da Assembléa 
G·eral: apparccem tambern bons conselhos, fa
z~ndo-se ver a necessidade da separação das 
Provindas. O nobrê Senad()r que prc::.unclou 
essa necessidade .rarece que 'devlu ser o pri
meiro, com a. es!>ãda de Alexandre, a. cort:J.r 
e~e n6 gord!o. 

Outro nobril Sennd()r houve que declal'011 
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qu 0 seria o primeiro a .Jnsinuar as Assembléas 1 :, : .: ... : .-.. : ;·, ·cc;,~ H está iu1'ormarJo ;:as razões 

:;;r~n·incdar;; n .. n:io mudarem u~ opini~o, po.n-

1

1 
:''" ~"~:I:;:ct·tu~L _a ialw de 1:emessa ti casa: que 

do se cm hostilluade com a Assembléa Gc1al :-.e r .... JJ. :1 copia, acho mtuto ju&Lo. lim nobre 
{~a naçf:.o. qu,a:nào cllas só_ ·~c~ein proce~er con- ! .:c:Halo!' cff.crcceu uma, en1enda para. que, 
forme m.a~d,t a Constltuiçao. eu, O':t verdade,/· quantlJ se approvc 0 requerimento, não lta.j;l 

estou adnnrado do que ouço! adiamento da discuss'to Pelo t • II' , . . . , , . que enJlo co I-

' ·,. ~mrc~~nt~ _que tsto se préga, o que. e .. que l ;;ido, !la muita pressa neste m:);ocio! A Ca. 
au .. , emoo. v mo da outra Camara o PIOJecto ''lar· ·'os Dcptt' ·' · .1 . _ . . ·· .. u 1 ·.auos, que e composta ue CE:lll 
da. mterpretaçuo do Acto Add!clonal, CUJa má l''l·Jllbt·o" ~· t ,, d' · . , . . " "• ,as ou uous annos cm 1scutlr este 
mtelll;encm tem dado ·causa a immcnsos abu- 'll'"J' •c to 1 , • , " e c approva ·O: esta Camara, que e 
o os: procrastina-se a discussão deste projecto 

composta de lli(;tade daquelle numero, segundo 
por meio de requerimentos, quer-se que seja a regra Jc proporr;ão, deve gastar quatro ,an .. 
;·eforma c niio interprctar.üo; mas ainda se 
não demonstrou logicamente .essa asscrçiio, e 
atê se r:'ccia encetar a discussão sobre este 
assumpto. Grita-se porém, que as Assembléas 
prov.inciaes são m enoseabadas, c que se falta 
ao respeito que lhe é devido. Sr. Presidente, 
to·rno a diz"J-o: nós jit não nos levamos com 
medos e lerrorr:s: apres<e-ntem os nobres Se
nadores razões, c razoes fortes. para susten
tarem o combate contra seus contrarias; esse 
é o verdadeiro modo de argumentar cm uma 
Camara como esta. 

Repito ainda que desprezo o requerimen
to, por ser a sua apresentação fóra <la or. 
dcm: se fosse feito na hora competente, cs· 
tau ·Certo que o Senado todo votaria por el!c, 
porque todo o Senado nüo deseja seniio ser 
esclarecido. 

O S~t. Pm;sror;:-;rE: - Xão ha disposiçfto no 
regimento que prohiba que se façam requeri
mentos, seja qual fôr o estado em que esteja 
uma discussfto. 

no~. ( . .t}Joiado). Portanto, dcixemo.nos de tan
ta. prcEsa, vamos maduramente discutindo; o 
que se nüo fizer hoje far.sc·ha amanhft, ou no 
outro dia. 

Disso-se que 11 hora da aprescntaçii0 !los 
requerimentos já tinha pas~ado: eu estou ha 
r.ntitos aunos ncst<t casa c nunca vi que fosse 
prohibido offerccer requerimentos em qualquer 
hora. mormente sendo desta natureza c tendo 
rcl:~c;ão eo:n a matcria que se discute. Co-n
formo-me, pois, cm que se peça a cópia da re
presentaçüo, mas nfto as razões por que se não 
mandou senfto um exemplar della. Se cu fosse 
:lle!iluro da asscmbléa ílc Pernambuco c se 
mandasse perguntar essa rnziio, diria. que se 
nüo respondesse, porque nfto ha obrig.açfto 
disso, em vista do disposto na Constituição. 

O S1:. CosTA Flé!:HEII:.\:- Se qu:tndo fiz o 
me.1 r•.:CJ'terimcnto V. Ex. dissesse que nfto cn. 
\'Olvia adia.mento. nesse sentido se votaria, e 
LQlvez fosse aceito pelo Senado, e niio teria-
mos gasto est.e tempo que tanto lamenta o no

Vem á mesa, e, depois de lido G ' bre Senador que fez a resenha de varias pro-
apoiado o seguinte adiamento ao rc. 
querimento do Sr. Verguciro: 

"Aceresccntc.se ao requerimento - Sem 
adiamento. -Lopes Gama.'" 

O Sn. R. DE C.\HVAr.tro:- Pelo regimento 
acha·se marcada a hora para a nprcscnta~ão 

de pareceres, indicaçõos c requerimentos; po-

posir:ões CJUC se têm Ian~ado na. casa, c ao 
qu::.l e~ic::!pou U!11::t que cu conside!·o muito cs. 
st~nc:ial, t? f~ a qu~ enunciou, ncstu. sn.la, um no. 
brc Senador, de que o Acto Addicional é nullo. 
J;:rQ :\ que .: um pom9 que pôde muito indis
por o povo brasileiro. Sendo o Acto Addicional 
uma lei constitllcional, dcvc-sc·lhc ter muito 

rém nüo é prohibido que, durante a discussão /respeito; c sendo assim, devemos seguir os 
de um projecto, se faça um requerimento a I tr~mites da Constituiç:io para interprrtal.o. c 
cllc relativo. E' da ordem natural das cous::ts n:io rcfornml.o como bem nos parccr. 
que assim seja: a materia do requerimento é · O Sn. VEnr.nm~o:- O primeiro nobre Se
cousa :r:uito simples, a que o nobre ministro i nadar qne impugnou o meu requerimento cm· 
pód': responder com brevidade. i pregou duas razões que nfto sfto coneludenu·s. 

O S11. A. Ar.nuQw-ImQcE:- Voto contra o i A primeira foi que se quer prolongar a dis
requerimento na sua primeira parte, porque : eussüo: se me fosse permitt!do attribuir más 
eu nfto sei o que é que se Yai pedir ao Go_ ' intenções a qualquer orador, diria que o no. 
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iJi't~ rJrlr.:.or ~-~ C]tir: f!Ul'r flUe cit..: w'io entre no primeira. discussão elo projecto eu não d!sse 
Ycnlaue!ro conhecimento deste negocio; e se cous:: alguma, Qul;Hlo poueri.a tomar algum 
o nobre Senauor fez essa suspeita de mim, eu 1 .. :<.;h. :::, ::~c1wdo; m~s. como vi que se JU•;;ou 
iJCderia suspeitar que se procunt desviar I c.::c:~:r.:citlo c tinlw. a s:1a opiniüo formada, não 
aquu.!:·~>~ documentos que cr.o.m convenientes 1 !::;; quiz t~mar tempo. 
para o esclarecime:nto du uiscussiio; c da falta ' O illustre senador silbc que eu poderi:J. 
~la r:o;;hedmento dessr::: documentes pódc re. rll,:ur :~l;:;uu~u cousa: muit:lo vezes um per1ucno 
~ultar mn.ior illal, porque a discuss<io se tornn e íraeo discursa. tr.az uma grande demora; es
~recipitad:;. do que da iliscussiio se pralongar tamos vendo na outra Cnnmra. que, muit:ts 
)JOJ' mais dous dias, pMa se obterem esses cs- nr.cs, por occasifto t!e um discurso que ttéta 

clarecimentos. I tem r<:laçiio cC!lJ um incidente, dcspendcm.s" 
.:\. outra raz:lo foi n de eu ter incutido ter- l!lliito~3 rli:t;; eom discursos cm resposta; e nqui 

rol'l·S. Disse.se; que o Senado já se nüo ater.,J[t tem acontecido o mesmo. Xão é esse o meu 
::::·~\·a a:,.sim; ~~~~ es~úU persuadid:J que me não 1 l!~te:a~o; ,.) que f]~tcro é ser escld.rt:cido: em. 
<:H,:T:J ::ssi~n. como Pstou conve:ncido !le rJtlC 1' r:J«<Jnu ao conselho de mostrar .a incoustitu
nenhum Senador se aterra com palavras; mas, c. ;.:,n:;i!d::J,, ila iurcr;JJ'Ctação, fique desc::nr:a· 
rjt:r.ndo chog~1r ~ crise, podení. hn.rcr esse ter- l üo} f;ll(; l1·~-J dr:: fazer toüas as diligencias p:!r.:~ 

:·or; ngor:1 não, porque se cstft cm todo o so· ; 0 s!:u.ls!·~tzc:; n:lc era pl'eci!:i.U. a reconuucnda. 
cego. r;üo do nobre Senador, m.as essa sua recom-

Eu nunca pensei que o nobre Senador :r:cE(!ar:fto mais me animou. 
~:uppi.~?.cssc em mim tanta inepcin, que acre~ O SH. FE!:!:J-:!I:A uE 1\Itr.r.n: -Sr. Prcsi. 
diü~ssc ~ue eu niio extremo o 'lllc & ref~rnn 1.h:n:.e:. tendo cu já r.nteriormente votado pam 
c int~rp~etar;ão; cm tempo competente. espero que se obtiressem esses esclarecimentos que. 
que c11c me farfl melhor justiça. 1 nfJ.s pMl(.riamos conseciuir pdo meio do co~ 

Insisto na necessidade do rE~ucrimento. i· J nlu:dn:c:Jtc :lcssa r.~present~~,;LO, .rt consequen
Jll'G:J:J.nc:io.mc contra a emenda, porque o fim ei::t immediata é o eu continu<1r a votar cm 
para que se exige a representação é para ser. favor do requerimento que ora se aprcsertta, 
mos esclarecidos sobre esta matcria, e por isso e que contém a mesma mate:ia. 
r1 r,1-e 0 proj~cto ficar adiado .até que tenhamos Eu peço ao ne:brc Senador, que se incem
obtido esclarecimentos; e é isto o que se pra- mcclm! qu;tndo alguns de seus col!egas falia. 
rica ccnstantc;:wnte: 0 mais é uma inutilida· ~-,,m sobre este ner;ocio, que me dê licença 
de, ;, estarmos perdendo o tempo. po.1·~ exp~nrlr.r as minhas humildes opiniões n. 

Disse um nobre Senador que tis assem·· este respeito; e aproveitarei a occasiilo para 
';1.':1:: Jl!'O\'incíaes não foi imposta a obriga. lhe dizer que eu hontcm, quando aqui apon. 
r:fta de remettcrem rcpresentn~ões ás duns Ca. tei o easo occorrido entre a .nssembléa provin
maras: mas cu já disse que me niio referia cial de Minas Geraes e a Asscmbléa Geral, nii.o 
ao Acto Addicional, e sim {t Constituiçfto, que th·e cm Yista menosealmr o Scm,do, e muit.o 
n·ata de tacs remessas, e essa tem sido sempre Jn<!UOS a ninp;uem, e os meus illustres colle· 
a prati~a seguida n.té .agora. e 6 porque sup· gas estarão bem eerros de que ist0 se co!ligic~ 
nonho que a asscmbléa provincial terá feitl> rlas minhas expressões. Disse que me nüo pa
~ remessa que é de estylo que eu exijo que recia que no projecto de que se tratava estL 
se saiba o desca.minllo qup houve; mas não vessem ·bem explicados todos os artigos du. 
~uero que 

0 
adiamento se estenda .até que se viciosos; que, por exemplo, existia esse fact~ 

saiba ou não a remessa, e sim tão sOmente até sobre a remor.üo e demissão dos parochos, d. 

que venha a cópia da reprcsentaçiLO; e dous cujo respeito a assembldn. provincial de !\II
dias que se espere por esta cõp!a não é tanto nas tinha feito uma lei, que a Assembléa Ge
tempo que haja risco na demora. Não ha dous · ral declarou nulla. e que depois n. assembléa 

011 tres anuas que se espera que este proj~to provincial, tendo de novo examinado esse ne
saia do corpo leg!slntivo? Agora, porém, é que p;ocio, assentou que, legislando a esse respeito, 
chega da outra Camara. Eu ni(o quero demo- estnvn nas suas attribuiçõcs, e PO·r isso con
rar a discussito, e tanto o não quero, que na feccionou outra lei com pequenas alterações;: 
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e que este !le;;ocio, sendo um ponto duvidoso., mcreio ,, ::::l'ie;:l:m;t ll0 pniz. S. Ex., pois, deve· 
nào Yinha explicado em nenhum dos artigos prestar todos os desvelos sobre este objecto, 
rlo projecto que s2 ael1ava em discussfw. on. e ten't bc·m que fazer, porque o mal é geral; 
de está, pois, aqui a amcaç.a? Onde está 0 lodos se queixam: hoje se acha a maior parte 
const>lho ús assembléas provinciacs P:lra se rc- dos cidadãos obrigada a remetter suas cartas 
voltarem contra a Assembléa Geral?! Eu mes- por port.adores paniculares, quando a naçfto 
mo não supponho o nobre Senador capaz de jfaz un:a avultada dcspcza para manter cs 
rw:s sentím.eJ~tos, capaz de quereT me attri-1 Cor:eios. Vej~ que isto 6 .~óra da mawr~a.; :nas 
uu1r propos1çocs que eu nfto proferi; c segu. dena avrove1tar a cccaswo para me dirigir a 
:ameme elle foi levado a fazer semelhante as. S. Ex., e talvez que alguma das rcprcscnta
.~.·rção porqne eu me exprimiria mal: por isso ções que vi~sse para esta casa fosse extravia . 
julguei do meu deYer tornar a rectificar. 0 da em con:;equcncb desse estado dos Correios. 
iaf'to, que se passou assim como acabo da O nobre Senador a quem eu tinha princi
<·xpcntler. Eu tenho ütmbcm intenção de pro- palmente principiado a responder, parece que 
telar .a discussão! O que desejo, senhores. é estava alguma cousa incommodado, quand·) 
que este negocio seja tratado com toda a ma· nos disse que era passado o tempo dos terra
dureza e círcumspecção, com todo o conheci- rc:; c dos incltativos. Eu não sei, Sr. Pres:
mento dr. causa, c que se attcnda aos do. dc:,tc, do que é ou não é tempo; mas pergun
cumen<.os ~ue podem esclarecer matcria tão tarei ao nobre Senador se não é mais tempo 
tr<,Hscrndcnte. de ~xaminarmos as materias co·m circumspe. 

A assemblétt provincial de Pernambuco fe~ cçfw, e de pedirmos todos os esclarecimentos 
1:nm reprcsentaçfw a este Tespeíto, e não sei neces~arios para este fim. Eu creio que para 
pGr que fatalidade ella niiu chegou ao Senado, isto é sempre tempo, é um dever nosso. 
quando, peln. Constituição do Estado. taes re. rltimaruente, pcrsuada.se o nobre sena
presentações devem ser remettidas á Assem- dor, CJuc aquelles que procuram ser esclarecl
bléa Geral e ao Poder Executivo conjuncta- dos n:io têm por fim seniio habilitar-se para 
mente: parece-me que a Assembléa Geral se dar um voto conseicncioso. Eu, principalmcn . 
.:ompõe das duas C:tmaras, c por isso ao Se. te, o que quiz quando pedi a palavra foi dar 
nado devhl ter sido remettida uma represen. a explicação do facto que referi sobre a pro
taçiio; e sendo esta uma disposiçfLo da Consti- vincia de :\Iinas; não tive em vista aterrar, 
~uír,fto quc tem s!do constantemente observa· e ainda menos insinuar a anarchia! E' de 
dn, nil0 é de ndmirar que qualquer membro certo par.a causar riso o dizer.se que um mem
dn casa deseje saber o motivo que deu iugar bro desta casa, um senador do Imperio, que 
a qnc agora houvesse uma excepçfto a est~ tem tocado o mais alto e digno emprego do 
respeito. Estado, deseja a anarchia! O que ganharia 

Eu. Sr. Presidente, ouasi que atinava qual elle com isso? Cad.a senador, n;1o só cm vista 
seria esse motivo, e estou persuadido que isso do seu dever, mas tambem em vista do seu 
resultou do desgraçado e~tado em que se interesse particular, deve prestar todos os 
que. creio, que nenhum dos membros da casa esforços para manter a ordem e conservar as 
terú deixado de o sentir; e aproveito esta oc- instituições (apa:iarlos); e neste intuito é que 
·casi<io para pedir ao nobre :\rinistro do Im. 1 alguns têm procurado habilitar-se consciencio. 
perlo que preste a sua attenção a este objecto. J sn!!!Gntc para votarem com conhecimento de 
acham os nossos Correios. Elle é tão lastimoso I enu~a em uma materia com a qual, no enten
·O que é de esperar dos seus bons sentimentos ) der de muitos c no meu, é de receiar QUe se 
de patriotismo: peço.Jhe que mande indag:tr : viole a lei fundamental do Imperio de um.n 
quaes as causas por que os CiJrrcios do Impe- ! maneira escandalosa e de um modo rcvolu
rio se acham violados, porque as carta~ não I cionarlo (apoiados), porque E<; vai reformar 
chf;;am aos seus destinos, e quando chegam, uma parte da Constituição (que o Acto Addi
Tão abertas, sendo mu.!tas desencaminhadas, o cional não é outra cousa), e Isto sem ser pc. 
que é de notaria preju!.zo para a sociedade em los meios c tramites marcados na mesma Con .. 
geral, e affecta muito principalmente o com- st!tulcão. (Apoiados.) 
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Dando-se por !li~c<Jtiàos os r,,,. · Eu l'C"\!onheço, Sr. Presidente. que r!csnc 

querímcntos. é a]lprovado o do Sr. ' ccosu.rio G failar sobre a materia: a sorte deste 
Vergueiro, sõmente na parte que pe. : projc~to está decidida; o· projecto da Gamara 
ele cópia da reprcscntaçfto da assem. ; dos Srs. Deputados !1a de passar. Todo o pro

bléa provincial de Pernambuco, e ! jccto, c .até logo no seu primeiro artigo, nü." 
I • 

igualmente é approvado o aduitamento ; tende a menos do Que a reformar o Acto Addi· 
do Sr. Lopes Gama. i dana!, ou, para melhor dizer, a destruil.o; e 

Continúa a discuss:!o do 1" urtigo Í por !sso digo ainda que nü.o haverá remedi~ 
do proje~to, interronlpida peJa dis- i sena~ ~cCJt&l' a maçada djs votos. pots ,aqL::. 
cnssfto dos requr.riment.o~. suppoe·se que este acto, chamado Acto A.ddi· 

f"ional, que aliás é uma parte da Constltulçü.o, O S1:. Ar.E:"C".\1::- Sr. Presidente, per· 
nfto é fllho do Senado, é enteado, é filho BÕ 

d.a Camara dos Deputados, e filho espurio t-m 
mitta-mr. V. Ex. que eu rectifique alguns er. 

ros elo taclJygrapho, que me emprestou pro· 
. - • d" d . ~1w o Senado não teve parte; por isso, tra-

posJçocs ~!1<2 °11 nao Jssc, quan ° aqu! se , tando-se de uma lei que fere mortalmente 
trf! rou de ir ou não ir o projecto ás commls-
s<Jes a que se requere-u que foss" affecto; o 

Senado talvez estará lcmbra.do da maneira por 
que eu me exprimi. Eu disse que. quando n•\s 

aehassemos alguns inconvenientes no Acto Ad
r'icional, c se reconhecesse que este proj~cto 

in além dn interprcta~fln, devíamos deixar 
subsistir esses inconvenientes no Acto Addi· 

-:ional, e se rccon:Jcccsse qu.~ este projecto ia 
além da interpr(·::nç;1o, dPvinmos cl!!ixnr sub
sistir esses inconvenientes, nLr~ que se lhes 
cléssc remccllo par~ reforma dc~se acto, feita 

pêlos meios que n Constit.ui~ão prescreve. Elle 
rlis~e: -Reforma das leis pelos tramites por 

que ellns foram feitas.- Eu disse que a r c. 
forma só pôde ser feita pelos tramites que a 

Constituic:ão estabelece pura se refor1nn.T a lei 
fund:unent::ti. 

O outro err0 t~vc Iuga: na maneira por 
r.ue escn:rcu o que cu disse a re5peito da a.t

teucilo que se dm·ia dar no proceder da maior 
p~rta elas asõembléas provinclaes: eu disse 

que. qu~ndo se tratava de interpretar leis, 
devíamos proceder com multa circumspt!cçiio. 

e muito mais quando nttendessei:Jos a que o 
projecto vindo da outrrt Cama·ra estava em 

opposiçü.o com a intelligencia que havia dado 
ao Acto Addleionnl a maioria das asscmbléns 

provinciaes; c que estas assembléas provin· 
ciaes representam :1s maiorias das províncias, 

e que, por consequencia, tinham em seu favor 
o nssenso da naç:io: o tachygrapbo escreveu 

esse acto enteado, ha de passr.r; isto é o que 
j{L se póde eolligir do que alguns dos nobre3 
~;cnddorc~ tf1u avanijado na casa .. Tú s~ disse 
que e;;tc acto era nullo, c que o nobre sena. 
do~· que ~::sim 0 julga, se pudesse, o destrui~ 
r::1. todo; mus que rzuem não potlia fn~cr o 
todo, faria ao menos o que podin. 

En, porL;m, direi ao nobr~ senador que se 
nfto indigne tanto contra o Acto Addlclonal, 
porque, posto que elle por ora seja filho lcgi
"ci!n:> àa outra Cnmara e entaado do Senado, 
p;jcJ:! yir a ser legitimado, como aconteceu a 

Olll~o !"ilho o_ue, sendo sempre reputado espu
;·io p._!o Sen~llo, foi legitimado ~:m 1830, e 
llok e,tá reconhecido J'ilho do Senado; este 0 
o nrt. 61 da Constituição; c note-se que o Acto· 
.-\.ddicior:al é um corollario desse filho. Eu pe· 
direi :!o nobre senador que reconheça agora 
este omro filho, ao menos em attençfLo- ao 
mc;;mo athleta que trabalhou para o reconhe· 
cimento d.aquelle filho que o Senado julgou 
e~purio até esse tempo; clle foi entfLo o pri
meiro autor do requerimento, c ganhou a glo· 
1·ia daquellc· trimnpho, :t ponto de receber 
honras divinas, tiranclo.se.lhc as bestas da 
earruag<m e sendo esta puxada por homens!~ 
.-\. differença só está em uma cousa; nesse 
tempo obrou como general, e eu e outros mais 
como seus soldados; hoje, porém, figura c!lc 
entre os soldados: naquelle tempo, servimos 
nós ele degrtios para esse general, hcj0 ess: 
general serve de degráos para outros subirem. 

que as assembléas provincines representam es. Tratarei agora de um argumento que se 

senclalmcntc a nação. Quem representa a na- apresentou, para persuadir que este projecto 
~iio é a Assembléa Geral e o ImperAdor. Isto I d!!,·e ser appro,•aclo, inculcando-se o nume~o de 
posto, tratare! d.a materla. votos por que elle passou na outra Camara, 
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~~ada o nobre senador QUe essa maiori;L de 
5G votos. QUe o projecto teve na outra C:.uJ.;a:a, 
o torna um projecto popular, ou que essa 

grande maioria exprimirá os sentimentos de 
n:u;üo: essa gr.andc maioria que h ou v e foi na 

occusiüo cm que se tratava da approvação da 
re[Jac,:iío do projecto; e muitos deputados vo 

tar<ull, não porque ac:1asscm conv0nicntc n 
projecto, mas porque estava conforme com a 
vencido; muitos, que poderiam ter votado con. 

trn. a convcnicncia do projecto, votaram, com. 
tt;tlo, para que passasse a redacçüo. 

}Jm segundo 1u,;n.r, p2rn1itta o nobre se
:auclar qu0 lhe fa~~a outra reflexão; mas, antes 
disso, quero fazer ·a. .:ninha. protestaçüo d0 fé. 
Xüc aborreço a nenhum homem, quanto mais 

:• classes de homens, sem que primeiro veia 
ac~os I!Hí.oo p(}r elles praticados; e s6 fujo dos 

homens quanao v~jo que s:i 0 mfws: das elas. 
:;e>, tle nc;uhu:u modo, po!·quc não posso sup· 

pur m[tos todos os ho!llens QUe compõem qual. 
quer classe. Dos 5G votos, ·13 eram de uma 
só classe e 13 de diflercntcs classes; ora, pa. 
recc que, segundo as idéas deste projecto, bem 

~u-nJo Jc alguns outros que eatiio impressos, se 
c:;tabelêcc um systema politico, todo novo, sys. 
tema que nfto é de certo desfavoravel a uma 
das cl.asses da sociedade, que vai ter nc11c 
grandes vantagens. Trago esta reflexão para 
mostrar ao nobre senador que a grande maio. 
riu da C:t!llar.a dos Deputados não dá grandrc 
;>opularidade ao projecto; clle 6 desejado, ~ 

estim:ulo pc;· uma ('!asse da ;;ociedadc br<::si· 
';,;ra, isso ni:i.o se püde negar; mas talvez niw 
cÜt desejado pela generalidade du naçüo, nem 

isso se co!lige desflõl grande maioria que elle 

administr<ltiva sómcntc, c nüo a policia judi
driria. 

Nüo posso vow:r pelo artigo, porque não 
o cmc:>do. J~m primeiro lugar, entrando na 
.ana!y:;e grammatic:J!, parece·me que a manei. 
m por que a C"mara dos Deputados intcrprr. 
tau este paragrapho é a Ineno.s grnmmatieal, !l 

:: n:aneira por qué se tem entendido esta par
te do Ac:to Addicional é a mais gram:natical. 
(UJ. Pitl'ece.me que a palu.Ha-muuicipa!
que é• o adjectivo, devia concordttr com o que 
se se_çue, c nic0 ~om o que ll!c fica anteposto; 
e quando o legislado;· fez a lei, tr:LtoU de fa. 
zel·a o m~is gr.ammatical que é passivei: por. 
tanto, de\·c-se cnwndcr como o têm ernmdidr. 
as asse!llbli!as p-rovinciacs, que legislam sobre 
:1 po!ieia, ·e o- precedendo propostas dus Ca
!JUU':ls- deve concordar ·com o que est(c ante. 
posto, que G- economia municipal,- porrzue, 
se fosse da mente do legislador querer que o 
tJ.djc'cLivo - municipal - concordasse com p(). 
Iicin c economia, entiw dizia policia c economia 
nn:n!dpaes, e nfto se exprimiria de maueirl< 
q\\l! é pr2ci:;o intcrprct«l·o por uma figur:t; 
por.:m supponha-sc que se entenda por um~ 
mnncir:t ou por outra: neste caso, disse o n•l· 
!Jrc ::eanrJor (c cu concordo nisso, porque é 
umrr verdade eterna) ouc, quando da intcl!L 
:~cncil!. grammatical e !itl:eral se podem suseL 
tar nbsnrdos c inconvenientes, G prcr.:so ir bus· 
c:or .::c n"!rntc do legislador, e ~ esse o remedio 
que nós temos no caso em questão, porque nós 
r.c•o porlemos reformar, mas ~ó interpretar, 
emh~rl!. agora se coaheça que é mf!o o que c 
lc~i:Jlr . .Jr~r te-ve :i~a mente; ou então, devemos 
!.1:1~a:· n~i\o do outro recurso. que ü reform:tr 
a Constilni!:~o nesta p~.rtc, seguindo os tra

J~litcs rr:e c1la n1nrca. 
teve. Ora, vamos nr o que o legi~lador tei"C 

J,;ntrand0 em matcrln lere! o urt. 1•· - ''- em Yista (;:n lSM. Qu:1ndo nessD. época S6 tra
palavra- municipal- do art. 10, ~ 4" do Acto tou d?. reforma da Constituicão, todos os dls. 
Addiciona.l comprehende am·bas as anteriores- cursas, todas as opiniões que então apparece. 
policia economlca.- Tenho a fazer uma pc. ram, tinham por fim dar maior expansão aJ 
quena observaçü.o. e é que no artigo do Acto elemento federativo que a Const!tuiçüo tinha 
Addic!onal aão eetú- economica- mas sim garantido ás províncias; e tanto era isto as· 
- econJmiP-: - .Jogo, esta redacção· nfto está sim que se collige da cllspasiçfto d0 1" artigo 
mais ex:1cta. do acto addlcional, o qual diz. (Lê). Vamos a 

Diz mli.!s o artigo:- e ambas estas se r e. I ver o art. 71 da Constltuiçüo. (Lê.) 
ferem ú. clausula final do mesmo artigo- pre. Ora, em virtude do art. 71 da Constitui
cetlc·ntlo propostas das Gamaras. A palavra- , ção, se tll\ha feito a lei das Camaras J\lunici
pollda- comprehcnde :t p(}!icia municipal e 1-pacs e dado. lhes faculdade de fazerem as sua~ 



··~I 

I 

" 

Sc~súo de lZ de Julho ií7 
·------··------------

JWSU1i~r:..:;. con_1 n. r:pp:cn·,'l~;lo elas co11sclhos g-c. i :.:1·::. 1.0,. rtll.lz aill!JlLl' essa :tttriilui!';iio de que 
rc!c-.:. C!P IH'O\'lllCI~l, n:1o so sobre cconoinla 111u·! : .. ~ Pl'UVlUCHt::: j[L gozaram, quiz dar mais elas .. 
nicipa!, m:ts tam!Jcn1 sobre objectos que se po. L':rio '' t;ssc elc·mcmo· federativo, quiz final. 
diam cansidcrar judiciarias, porque nel!as se 

1

. nwr:~c qa, rrs rrsscrnblGas provinciaes Jcgis. 
i:Jipnnham penas CJ!Je eram verdadeiramente J;:osém sol>rc policia de ,u.as I"é•spectivas pro
policia.cs, pois tondia.m i! reprcssfLc do8 cri- vincias, assim como as camaras municipaes 
~le3. Tcnd0 já üS pro\~incias esta faculdade. a I i~i::~l!.n: posturas politiaes para os seus muni· 
Gconomia 1nunü:ipal uao se occupava sún1cntc j ·.;Ipws. 
do n.linl1n.mento I:! li!11P:2za das rutiS e êOlHW\'. .:.~ü.,s aqui 3.PlJ.arecem os grandes argunlen

v.ar;iío de estradas, mas tambem de impôr pe. tos dos inconveni&n~cs: cu j{L disse que nflo 
nas <!qucllcs que praticassem certos actos ten· me mr,;vo a nss.::verar que não tenham appa. 
dentes á perpetrnçilo de erimcs: Jogo, as Ca- reddo incom·cnientes. Está provado que houv•' 
:naras :\Iunicipaes com os conselhos gcrn.es já. )Jti.SJ clJ. P~rte de ~1gumas .assen1bléas provin. 
tin!:am ess:t ::.utl)!'iuade policial; isto é incon- d<w"; mas cumpre observar que não se trata 
rs~nvcl, e tanto er.a assim, que cinha!n n seu I ~g·or~! de remediar esses males, trata.se de urna. 
(:argo a seg:rranr,a e tr-anqni!Iidacle dos habi.l intc!'pretação encapotada. Se .se reconhece que 
tu.JJt,_s; e p::u·a rlcscmpenllar esse seu <lc,·er, porlélll haver abusos e inconvenientes (o. que 
::-!~CI?3~~~r:o era fnzl3rern pequenas leis policiaes, Si) ~lgOl'a se reconhece, w se negava em 187·1-, 
.::!~ !:uE!e~ impunhun1 penC~s que. ~ú para serem 
·~;:,:·2Utadas u;;pcndiam de p~OCCSSOS judicia. 
rios. 

i>::iS-2 ea~o. proponha·se na Camaru dos Srs. 
Deputados a reforma do Acto Addicional, mas 
~h::os t!·amites CJUe u. Con.stituiçfLO marcou. 

Om, em 18:!4 :;c reconheceu qu2 era ne- >3r. Pres:dcnte, eu nfto sou daquelles que 
ressnri 0 arnpliãr mcis este ramo federativo, :o~rtl:l!~.m o témor dessas desmembrações que 
e ar>!HJ.receu ent:i.J o artigo 1" do Acto Addi· ,;e diz que l!ilo de appó-rece~ no Imp<ei"io púr 
cion~~I, ::m Cj 1.lt.: ~r: dotermillOU lJlW .aQuelle di- L'~tt:sa desta pEquena fact~ldn.de, de que as as. 
reii.o que t:nha .sido exercido pelas Cnmarus .S!~lll!Jlt::;as pro\"inc:iaes se julgam de llOS.Se, par'! 
com os conscll!os gcraes p<tssariam a ser exer.l cstabe!ecer<:m algumas providencias policia<'s. 
ciclo pelas camaras com ~-s 3ssembWas pro. :;:n~cnde:ram algumas assemblt,as provin. 
vincia~s. Tm·e, pois, o legislador em vista dar ,·i~t·s que c.,~as providencias cr.am indispensa. 
m<cis e:tPnnstlo a este poder, uc que j(t gosct· ·;c!;; para o mdhoramento de sua n.dministra
,·am ns pro,·inciaes. e a mente do leg·islador <:~10 e ;:::mutençõto da ordem puoi\ca; c algu
Foi n.nr as assernbléa.s provinciaec po·àiam le- :J~:i> P<õSi'Ol!s timiflas se capacitam que disto 
gis!n.r sobre policia, !!las não Iimitadamente pôde rr.s;rlrar 0 d·"smemhramento do Jmp2rio~ 

:"t po\ich particular de cada município, c sim Disse·se que a continuaçih' clesüt pralic:t daTfa 
em ~1.'-ral e reln.tivn.mcnte a toda a provinci.n.: Iugr:.r n tantos codigo3 tlUn.:tltas sfto as provin. 
mas, pelrt ir.terprctn~:io c pelo que aqui se 

1 
cias, e nffirmou.;,c que toda a legislar.>to del'c 

ter:: dita, quer-se que nem mesmo as camnrns ::!!rcum.screver.se ao codigo ge!.'al: mas e~te 

fiquem com esse poder que j(L tinham, ou .:n. ~rincfpin m<C parece fnlso, e os argumentos 
tã0 eu não entendo o que o art!go diz (lê): eu qa2 o aboiw!n s~•:. a m0u ver, dec1amnr:ões ba
qt~t:·t·ia. ctnc me clissesscnl qual ó esta policia nacs para ir.(~ntir terror; ah~·m de que, não é 
eccno:nica. Isto cer~amentc é coarctar as at. exacto dizer-se que a.s províncias qnrm:m fazer 
tribui~ües que tinham as camarns municipa.c.s cocligos especiaes. porque hn cinco annos que 
que exerciam a policia jud!ciaria. o Ar.to Addicion2! foi promulgado, e ainda não 

Eu penso que nunctt se pódc re:;tringir ~ppnr:>cer.~!JJ esses codigos c ne:n mesmo se 
esta faculun<k policial, de que j[L gosarttm as manifestaram essas tcndencins suppostas ue 
<!amnr~s muni.:;ipaê.>. reduzindo-as simplesmen- !nnovaç[lo legislativa: nenhuma assembl~a pro· 
te ao f.·)Llto de qt'e não possam ter senfw a ,-!ncirtl alterou a lcgislar.<io do cod!go . .Eu não 
administraçil0 cconomica do mun!c!pio, vedétn- vpjo t!Ue alguma prov!ncia comminr.sse urna 
do.Ihes !ngerLr.sc M pol'ioia judlc!arin, ele pena a um indivicJ.uo e outr11 a outro; nrto vl 
.cujas attr!bu!ções estavam revestidas. Pare- CJUe se mud.assc a fôrma do processo, cu qn·' 
ce-me que 0 Acto Addiclonal, pelo § 4• do provincla alguma deixasse de recorrer r, ;Jl'i-
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lli•·ira (' ü ;;cg:mda inst::ncia, ou creasse au- . tes de policia: o nobre senador, que ora está 
toridades novas e desconhecidas no cnfligo; 1 IJCRm cusa, cntiio 1~a Caruara dos Deputados, 
essas mesmas leis, que tanto téru dado nas .

1

· lncrcron fortemt'llte a quem formou esse re
vist.o.s, me parecem estar em harmonia com o ;;ulamcnto, entenc~endo-o da mesma sorte que 
codigo; eu niio vi que por ellas se alterasse o havia entendido a lei que já cltel e defendi. 
fundamento es~encial do proces3o: nã0 se t!. bJputou-se·me dar uma gratificação maior a 
l'l}U a primeira instancia, como ha pouco se quem matava do que a quem prendia. o re
dissG; o que se fez foi determinar que certas g-uiamento dizia em um artigo:- O agente de 
ltUcstões, cm vez de começarem no juizo mu- policia que prender criminosos de scquito terá 
nicipr1l, priucipia~sem no juizo do cível, con- 100~000; e se estes criminosos resistirem terú 
st;;·vando-sc, porém, as instancias estabelecidas j o ag-ente 200$000. 
iJO codi:;o do processo. O nobre s~nrrdor, pois, entendeu mal 0 

E essas mesmas leis, Sr. Presidente, que I regulamento; mas porque nflo me avaliou pe!? 
males têm e !las causado? Eu vejo restabeleci- ' caracter que tenho apresentado em toda a 
da a tranquillidade cm Pernambuco, depois 'Juin.ha vida.? Nunca t.ive um caracter sanguL 
que se rtdoptou essa no\•a disposição judicltt. nano que me le,·asse a ponto de mandar dar 
ria. I uma gratificaçiio maior a quem matavtt, e 

Era tal em Pernambuco v desrespeito ús nunca no Ceará se entendeu o regulamento da 
ieis e ás autoridades, que, dentro do mesmo I maneim que o entendeu o nobre senador, por 
conselho dos jurados, se perpetravam assassi- falta de caridade, declarando que nada havia 

I . 
natos; e, para que certo réo nft0 fosse defen-j ma1s horrível do que esse regulamento·. 
dido, mataram-o dentro da praça publica. Esta medida foi a expressão da neccssL 

Outro facto:- Um juiz de paz, em con-j dade cm que se achav.a a provincia: ella es
sequencia de uma devassa criminal, reunia J tavn coberta de malfeitores; cada vil!a, cad:. 
cíncoenta e tantos homens e matou o jttiz de termo, era g-overnado por um homem de se· 
direito. ' quito, que trazia após de si uns poucos d8 cri-

Eis aqui a segurança que ent.ã0 gozavam minosos armarlos, que tiravam a vida a um ci
os habitantes daquella provincia. Hoje, po. · dadão, sem que as autoridades se atrevessem 
rém, graças a essa lei, que tem sido censum 1 a dizer uma palavra; ninguem procurava a 
da, taes horrores não se têm reproduzido. j protecção das autoridades, e o Infeliz, cuja 

O nobre senD.dor sempre aqui trata, per. 1 vida estava ameaçada, tinha de valer.se do 
mitta-me a expressão, de achincalhar o Ceará. 
Ess,<t província, entretanto, nã0 merece os en
comias e sim o esquecimento do nobre sena· 
dor. 

A lei dessa província, que creou os agen
tes de policia, tem sido altamente censurada, 
entretanto que a essa lei deve o Ceará a des. 

homem prepotente do lugar. O regulamento, 
portanto, se jusdficn pela urgente aetessidaJc 
que havia de pOr termo aos horrores de um 
tnl rst~do de cou~as. 

A outra lei do Ceará, que o nobre senador 
tem trazido a pello. foi a que .abolia a junt:J. 
de pnz. Dis~e-se que nisto se alterou o codlgo 

apparlçã0 dos numerosos as;assinos que ii in. do procesc.n: não farei a defeza dessa lei, o 
restavam, ameaçando a vida e a propriedade que quero é asseverar que ella foi dictada pela 
dos cidadãos, que até dentro das prisões eram necessidade; conseguintemente, não existiam 
assassinados. as attribuiçõcs de juiz de paz, e para sanar 

Os juizes de paz não podiam reprimir os este m:1! foi necessario tomar uma medida. 
facinorosos, e os temiam multo mais do que Fa1;0 esta exposição para mostrar que fSSa. 

a responsab!lldade. mrsn~n. :ci, contra a qual se tem gritado, nãll 
Creou-se. pois, uma autoridade subordina- tem fctto mal a essa província. e antes tem 

da ao presidente e ao juiz de direito, e que contribuído pa.ra ~ segur::mca dos cidadãos. 
tivesse a faculdade de perseguir os assass:- Nem eu vejo mesmo, como já dls~e, que 
nos, mediante uma paga que se lhe deu. t1eTJ,1is da publicnçfta do acto addiclonai, dc-

-~gora. cumpre-me repe!lir uma arguição 1 pois de todas estas leis, as provincias tenham 
que 11e tez· contra o regulamento desses agen. i andndo peor; o que eu veio é que ellas estii.:) 
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run.ls soccgn.dn.s, o se n.lgum nobre senado!' põe 
isto em duvida é porque niio vn.l ás provin· 
elas. Eu nunca vi respeitar tanto como agora 
as ordens dos ministros, como na minha pro
vinda principalmente. Agora não entram em 
duvida, não se discutem essas ordens; obede
cem.as, ainda que as con~iderem offensivas da 
Constituição. Se em n.lgumn.s provincias se 
disputa a legalidade das ordens dos preslden. 
tes, o contrario succede cDm as dos ministros 
de Estado. O espírito publico cada vez se de· 
ci[Lra mais em favor da união, e mootrn. maior 
n.dhesão ao Governo L:entral, desde que se ins· 
ta!larn.m as assembléas provinciaes. 

posaa servir de tYPo a todn.s as mona.rchi!IB. 
A consentaneidade de um goTerno depende 
dos habitas, das relações commerc!aes, do gráo 
de lllustração e de outras circumstanciaa de 
pa!z que o .adopta. N6s vemos que na unifor
midade de legislação, ha alli leis particulnrea 
sobre negocias especiaes, sem que se ataque A 

iegislaçfLo geral: cm certos condados existem 
leis especiaes que sfto costumes locaes que 
diversificam muito doo outros. 

Porém, Sr. Presidente, outro argum.~nto 

se !la produzido nesta discussão, e é o princi
Pio sobre a essencin. do Governo. Ora, Sr. Pre
tõidente, este argumento poderia servir quando 
nos estivessemos constituindo a naçfLO; então 
poderíamos mostrar o que era m.ais essencial 
ao Governo monarchic0 representativo; porém 
agora, a nação esti constituida, e o Acto Addl
cional faz parte da lei fundamental de Es. 
taclo; portanto, nós, agora, não podemos ver 

. o que (, melhor, e sim sustentar o que está 

!cito. 
Semelhante argumenta é panac~a q•te ser

ve para todas .as medidas que tendem a um 
progresso, e como tal appareceu quando se 
tratava da reforma da Constituição, e da 
mesma sorte quando se quiz abo!!r o conselho 
<le estado. Entil.o se invocou 11 lndole do Go· 
verno representativo, procurando-se mostrar 
que ella nil.o se compadecia com a ex!stencia 
i.'!e um conselho de estado. Oxalá pudesse t>U 

trazer aqui 1i lembrança as razões que o nobre 
senador ,apresentou cm um discurso que prin
cipiou dizendo: começo sem preambu!o. Então 
eUe, com a eloquencia e com a força. que lhe 
sfto proprias mostrou que podia existir o Go. 
vcrno monarchico representativo sem o Poder 
:Vloderador, sem o Senado e sem outrn.s cou. 
sas: com effelto, prevaleceu a .opinião que 
abolia 0 Conselho de Estado, mas veneeu-se 
que existisse o Poder Moderador. 

Sr. Presidente, não sou daquelles que não 
admittem pr!nclplos politicas geraes, porque 
entendo que o verdadeiro politico deve ser 
gnlado pela justiça. Não ha fôrma de governo 
que possa servir para todas as nações, nfto 

.· lt.a um governo monarchlco, por exemplo, que 

A.- !la 

E' por isso, Sr. Presidente, que eu julgo 
que todas as declamações sobre a desmembra
ção das provindas só tem por !im lncutir.no11 
t~rror panico; eu cuido que todos nós o qli") 
queremos é o Governo· monnrchico represen. 
tativo, e a clivergencia d.as nossas opiniões 
está cm que uns julgam que este Governo não 
pôde durar do modo que existe entre n6s, 
deixando ás assembléas provinciaes os melosa 
que a mesma lei fundamental lhes deu para 
sustentar n. união, e outns entendem que ~ 
bom que se ccntrolise o systema, que a acção 
do centro se raça sentir daqui a 700 leguaa; 
mas uma tal centralisaçfto ne:n na :nDn:trchi& 
portngueza teve lugn.r. 

Eu e os flUe estão do meu ln.do queremos 
que o Governo Central íaça sentir ~ sua acção 
nas pr.:vincins, ·por melo dos agentes da força 
publica, por melo dos command:mtes das ar
mas. dos chefes das repartições, etc. Outros 
senhores acham multo bom que o Governo 
Central tenh.a acção nn.s mais pequenn.s cou· 
sas. :\ias cu quero que o Governo do Brasil. 
seja modelado na Const!tulçii.o e no Acto Addi· 
cional; co·nsider0 mesmo que. ê multo bastante 
" acção que, ora, o Governo Central exe1·ce; 
~ucro, portanto, que se conservem nas pro
vinclns presidentes que se Interessem ao mes. 
mo tempo nos negocias dellas, e nos do Go. 
verno Central, que sejam escolhidos, não p~r 
transacções, mas em razão do seu mereci· 
menta e da sua Integridade; e estou longe d-e 
me oppôr a que esses presidentes trabalhem 
par.a conter n.s assembléas provinciaes ~:til 
suas devidas attribuições, e a que n.s proVln· 
elas estejam em ltarmonla com o Governo 

Centra.!. . 
E com effelto, se existe n. fazenda publica 

debaixo da lmmedi~ta acçfto do Governo cen
tral, se as forças das provlncias estf1o debaixo 
da tutela desse Governo, o que é qu~ podem 
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fazer estas provincias sem dinheiro e sem pela ordem, e combateu essas mesmas propo-
forças? Portanto, eu presumo que nunca ella.s 
poderão ter um nexo maior de união, e isso 
é s6mentc para causar-nos terror. 

si~ões; entretanto, eu estava fóra da ordem; 
e o nobre Secretario foi considerado como es
tando na ordem. E como nã0 estou habltuad:> 
a. estas discussões, e vim d.a outra camara, 
onde, por espa~o de doze annos, apenas seria 
chamado tres ou quatro vezes á ordem, não 
sei com0 hei de tratar deste assumpto. 

Disse.se que attribuições de tanta impor. 
tancia não podiam ser exercitadas pelas as
sembléas prov!nclaes; mas eu vejo que o Acto 
Addic!onal tem dado ás assembléas provlnciaes 
poderes da maior importancia, por exemplo, 
o poder de suspender algumas das garantias; 
e este poder nã0 é cxtraordinario? Eu o acho 
mais extr.aordinario do que estabelecer certas 
leis polic!acs requeridas pela necessidade. Eu 
:não sou versado, Sr. Presidente, na sciencia 
do governo, e menos na da jurisprud~ncia; 

mas estou convencido de que se deve conser
var o Acto Addicional; não me opponho, po
róm, a que sr. est;J.bele~a um codigo cm har-

O Sn. PRESID"XTE: -Não chamei o nobre 
s0nador á ordem. gntendeu mal; o que eu 
di;;se foi que o nosso regimento· determinava 
que o Presidente chamasse os Srs. senadores 
ao ponto principal da questão. 

O Sn. VAscoxciir.r.os: -Desejo saber ~e 

posso responder a todas as divagações em que 
entro-u o nobre senador (c Sr. Alencar.) 

O Su. PHiiSlllEX'm:- E' li-cito. 
0 Sn. VASCOXCELLOS: -0 nobre :; .. Secre

tario não levará a mal que eu manifeste uma 
convicçii0 minha, de que as paixões são a prin
cipo.l a.rmu cuu1 que ·PretenclP rnmhAtt:'!' 0 ~~a. 

iecto que se discute: elle recorda factos que 
pc<!em excitar paixões, elle fall.a de escada de 
.subir e escada de descer, etc. Eu desejaria 
•lUC se instituisse um exame da lei, que vis. 
r;emos o que ella tinha de contrario ao Acto 
,\ddicional na parte em que o reformava; mas 
o nobre 3" Secretario nunca encarou a questão 
por esse lado, divagou; veio dizer-nos que o 
ex-.\!lnistr0 da .Tustir;a foi o principal motor 
da inte!ligencia que se deu ao art. 61 da Con
stit u!ção, ~ue recebeu honras divinas. etc. 
Ora, de que serve Isto para a questfto? De que 
sen•e isto para se saber se a policia de que 
se trata é Bó a municipal e administrativa? 
Póde·se deduzir destes factos algum argu. 
me:lto que mostre que a policia de que se 
trata é toda a legislação de policia, com0 prc. 
tende o nobre senador? Logo, estes factos não 
u1m outro motivo senão excitar alguma pai
xão. Suppõe o nobre senador que os seus col
leg-rs têm rancores guardados que se desen
l'oh·erão com essas recorda~ões, e farão com 
que votem contra aquillo que elles entendem, 
contra o que é claro e que todo o mundo co. 
nhece. isto é, que a policia, de que trata o 

monia com esse acto. 

Por todos estes principias, eu reconheço 
que a intel!ie~ncia que se quer dn.r n. estas 
palavras do Acto Add,icional do § 4' do art. 10 
nã0 é interpretação, é perfeita reform.a; quer
se desfazer aquillo que se julgou bom em 1834; 
por isso, voto contra este projecto, e, quando 
passe, declaro que hei de obedecer. Deus nos 
line que as provincias não sigam a legisla. 
çü0 que a assembléa geral fizer; m.as hei de 
trabalhar, quanto em mim co-uber, para mos
trar ft assembléa geral que ella não póde fazer 
isto; v::.ler-me-hei P.ara isso do direito de pc
tição e discussão nas materias publicas, por
que estou persuadido que, desde que um povo 
tem institui~õ~s liv-res, não é preciso faz"r 
reYoluções, por isso que pelos meios da Con. 
Etituição se póde conseguir que os poderes 
;mblicos marchem em harmonia com o sent!
llllento da na~ão; c em breve nós veremos isto, 
porqac, se passar uma reforma em lugar de 
!nterpretaçfto, virão milhares de representa
çõc-t; das assembiéas das prlncipaes provin
das, e a Assembléa Geral se verá então nane
cessidade de conservar o Acto Addic!onal; eu, 
porém, trabalharei sempre para que as leis da 
Assembléa Geral sejam obedecidas nas provin
das, como emanadas do poder legitimo. 

O Sn. V.\scoxcEJ,J.os:- Sr. Presidente, eu 
tenho de fallar sobre a mater!a; mas hontem, 
Tespondendo a algumas proposiçÕeS que •mP. 
pareciam preiudiciaes, V. Ex. chamou.me fi 

.ordem: o Sr. 1' Seerotario pedi o a palavra, 

~ ·!", do Acto Addlelonal, não pôde ser senito a 
policia municipal administrativa. 

O nobre 3' Secretario faz g;·ave injuria a 
seus col!egas, dizendo-lhes: -Vós nfio deveis 
\'Otrir assim, porque aquelle que pugna por 
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este projecto de Interpretação sustentou ou. 
tr'ora que a reunião das camar_as importava 
a sua fusão; que uma vez reunida;;, níio havia 
dlfferença de Camara dos Deputados para Ca
mara do Senado; que todos os membros da~ 

duas casas deveriam votar: Jogo, a lnterprP.
tação que .a Camara dos Deputados dá ao Acto 
Addiclonal é reforma, transpõe as ralas da ver
dadeira interpretação. Este argumento é mui to 
poderoso, mas nã0 para uma camara muito 
esclarecida e inacccssivel ils paixões como o 
Senado. 

Ora, o que fiz eu, nomeado peJa Camara 
dos Deputados par.a pedir a reunião, na fór. 
ma do art. Gl? Obedeci; ou queria o nobre 
senador que não viesse quando aqueJla em a 
minlla opinião, e quando hoje o é igmtlmente? 
Como me julga punlvel só porque obedeci? 
Como entenclc que o Senado deve votar eontr_a 
a Interpretação, porque houve já a fusão, e 
porque fui um dos commissarios, ou portador 
dessa petlçfto? 

Eu entendo que a Camara dos Deputados 
não reformou o Acto Addicional: clrcumscre
veu.se nos limites da verdadeira interpreta-· 
ção, c admira-me que o nobre senador, que 
tem o seu espirita tão abastado de conheci
mentos, que se exprimia com tanta graça e 
precisão, recorra a taes argumentos; cumpria. 
lhe mostrar que .a Camara dos Deputados 
transpôz as raias da verdadeira interpretação. 
que reformou o Acto Addlclonal; mas em vez 
disto divagou, e até se recordou de que eu 
fui um dos maiores advers.arios do Conselho 
de Estado; creio que nesta parte a memoria 
elo nobre senador precisa que eu lhe appllque 
um tonico; eu segui a opinlã0 ger.al susten. 
tada pelo nobre senador e por outro que era 
conselheiro; eu entendi que não convinha o 
Conselho de Estad0 tal qual estava na Consti
tuição, por Isso que os co-nselheiros sendo 
inamovlveis, podiam com o andar do tempo 
deixar de ter a confiança d0 Imperador, ~ 

então não convinha que fossem inteirados de 
todos os negocias do Estado. O nobre senador 
está, pois, equivocado: para lhe tirar todos 
os escrupulos, voto pelo Conselho de Estado .. 
comtan to que haja uma lei que o organlse. 

Mas, supponhamos que eu votasse contra 

0 Conselho de Estado: segue-se que a lnter. 
pretação que deu a Camara dos Deputados ê 

uma reforma? Sinto niio comprchender qual 
é o fim verdadeiro de todas esta~ allcgações t 

recordações; mas parece-me (peço licença ao 
nobre senador para dizer Isto, não quero en· 
venenar as suas expressões) que o seu fito G 
excitar paixões c á sombr.a deJlas obter a sua 
pretençilo, isto 6, que se deixem as cousas n~ 
:nesmo estado, qu" o nobre s~nador acha wuiLo 
bom, optlmo, porque a lei provincial de ta! 
parte tr:m feito beneflcio. Em Pern:J.mbuco, 
hom·e um assassinio na sala dos jurados; 
rez.Ee uma lei policial que pôz termo a essas 
desordens; Jogo as assembl6as provinciaes de
vem continuar no exercic!o desses direitos, 
embora seja contra a Constituição. Eis a ma
neira de argumentar do nobre senador; e 
quando se argumenta deste modo, põe·se d9 
parte, rasga.se a Constituição, olha-se só para 
o que é ut!l ao seu lado; e quando se mostram 
os inconvenientes que principiam a apparecer, 
e que se hã0 de multip!lcar co-m tal intelligen. 
da, se responde que esses inconvenientes só 
podem desapparecer com a reforma. 

Em outra sessão o nobre senador, o Sr. 
H. Cavalcanti, disse que eu andava {t espreita 
das maiorias; peço llcença ao nobre senador 
para dirigir-lhe duas palavras, sentirei que se 
indisponha contra mim, mas não é essa a mi
nha intenção; é verdade que na maior parte 
da minha vida politica tenho estado nas maio· 
rias, mas tambem é verdade que tambem te
nho estado nas minorias. não dias, porém an. 
uos: em 35, 36 e 37 estive nas minorias por. 
que tinha fé nas Instituições do palz, confia\·a 
nos br.asileiros, e esperava que a opínifto, que 
compartia com outros cidadãos, se tornasse 
malot•ia: ora, é este mesmo sentimento que faz 
com que o nobre senador esteja sempre na mi
noria, e eu peço a Deus que, emquanto pro· 
fessar as o-piniões que tem professado .até o 
presente, seja comlemnado a viver na mino· 
ria; eu rogo que me faça a justiça que eu 
não lhe nego: nós temos estado em divergen
cia; creio que votei com o nobre senador, 
quando estive com a minoria, e hoje o nobre 
senador parece que deseJa estar na maioria; 
parece que llte lncommoda viver na minoria;· 
mas porque o nobre senador !la de combate:
sempre seus adversarias, aquelles que quer 
que sejam ... O nobre senador se empenha em 
estar na minoria: no tempo em que trat:tva.se 
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de pacificar a provinda do Pará, o nobre se- . :armava, mas tendo cm vist,a a lei que a.utori. 
nad·or não queria que se lhe mand.asse polvora I J:•l'a a reforma, tendo· em vista o estado da 
~ balas, queria que se mandasse pito e carne e dl'i!lsa~fLO do paiz. 
!·~chnreis, contra os quacs está multo indis- O no·bre senador disse que tinha seruprQ 
posto o nobre Secretario, cujo auJo:llio eu es· combatido as reformas; ness.a ocoosião, elle 
pero nesta occasião. queria que a reforma fosse feita de maneira 

O S~t. ALENCAit': -0 nobre senador está que o Governo Geral só pudesse mandar es
Jnyentando cousas que eu não disse: appello piões para as provincias. Ora, não· se equivo. 
:pa1·a o testemunho do Senado; estas cousas eou o nobre senador na opinião do paiz a este 
iahem no diario, e não sei que conceito po- !'Cspeito? Queria o paiz uma reforma tal, qu~ 
«eria fazer o public0 de um senador que em ::s provindas ficassem quasi de todo separa· 
~ilencio ouvisse semelhantes opiniões que se d:!s do Imperio? Enganou-se, seguia a opinião 
lhe attribuem; por isso, declaro que as ex. dos federalistas. a opinifto d.a minoria. 
prGssõt'S que o nobre •en.ador me emprestou Ora, a. mim não me acontece isto; eu es. 
wotariam melhor na boca de quem disse que p.!'cito, é verdade, o espirita publico, estudo as 
os muitos bncharcis eram damnosos ao Es- necessidades d0 paiz; não digo que ten·ho a 
taào. ;·entura de ;ts apontar, de as conhecer sempre 

O Sn. VASCONCELLos: -Ora, eu peço per· hcm, mas julgo que 6 meu dever este tr.abalho; 
f?iio ao nobre senador, JlOI' não ter comprehen- c,~uHlo as necessidades do paiz. trato de as 
elido as suas expressões. Aqui nesta cas~t ~c satisfazer, e por isso acontece que muitas ve
tem exagerado a grande maioria da Camara zes eu me Yejo na maioria, e tambem tem 
cos Deputados, c se disse que, se se attender :>.contccido que estes estudos, estas observa-
~;ue ·13 votos foram de uma classe, reconhe
oeremos que essa maioria não é popular ... 

O Sn. Ar,g:-;c.\n: -Não disse isto. 

çiies, me têm lev.:Jdo á minoria. Eu não se!, 
portanto o que haja de condemnavel em qual· 
rruer destes procedimentos: o do nobre sena-

O Sn. VAscr.vcEr.ws:- Em fim, não é essa dor r.onsistc em o conservar.se sempre na mi-
r.. sua opinifto; enlfto já me nfto serve o sC•I 
~m.:ilio. 

Scja.me, porém, licito explicar unla opi
nião que o nobre senador não citou fielmente. 
Eu repeti o que vi em muitos escriptos; disse 
c;uo a multiplicidade de pessoas appllcadas ás 
sciencias e lettras podia causar mal ao Es
tado, porqua.nto sendo muitos poucos os cm· 
;Jregos comparati1•amcnte aos candidatos, acon
tecia de ordinario haver muitos descontentes, 
rru•e podiam conspirar on per-turbar a ordem 
no paiz; e os que se resignavam com a sua 
~arte iam, depois de ter saborea-do o nectar 
du~ sciencias, tragar a amargura dos traballlOs 
braçacs. 

Sr. Presidente, o nobre Senador a quem 
me refiro, representante da provinc!a de Per
x;ambuco, tcm.se enganado com a maioria do 
paiz; julga muitas vezes que a maioria est,t 
na sua opinião; assim .acontP.ceu na reforma 
da C Jnstitulcão: o nobre senador oppunha·S·) 
a e!la, e eu votava por ella. Esta reforma tinba 
fido assegurada .ao paiz por um Governo n 
Cllio Gabinete eu pertenci. Tratou·ae da refor
ma: eu nlio podia !altar â minha palavra; re· 

no ria; eu tenho algumas vezes vivido na mi
noria, porém, a maior parte dellas estou com 
n. nutioria. 

1\Ins o no1····r senador nrto se contentou com 
'':;t,L ex·posiç[io, cllc avançou a mais: disse que 
l:ndo isto pende do systcma das transaccõzs 
"c! esse systema cm que o nfto ter caracter é 

ter caracter, em que 0 não ter opinião firme 
'' ter opinião"; e fez outras muit.as arguições 
bastante pesadas, e penso que pouco proprlas 
Jo nobre senador. 

Eu nfto sei como o nobre senador se julga 
autorisado a entender as palavras dos outros, 
ufto no sentido em que clles as empregaram, 
ma.s no que lhes quer dar. Por exemplo, trans· 
acção, para o nobre senador, é corrupçftO; não 
ba diccionario algum, mesmo entre os que de
nnem as materias com mais superf!clalldadc, 
~ne dé uma. tal definição da palavra- tran~-

:~c~ão.- Mas o nobre senador nfto qner que 
a pu lavra- trnnsacção- tenha o sentido que· 
lhe dão todos os phllologos, clle qner que. 
quem proclama que o governo das liberdades· 
é o governo das transacções niio póde empre. 

· gar este termo em outro eentldo, que niio seja 
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e de synonymo de corrupçi'.o. Passa, pois (e 
nleto tambem me parece que está concorde o 
Iiobrc s~nador, o Sr. 3" Secretario) a declarar 
~l!e aquelle que proclama tal syste-ma não tem 
Jrincipios. 

Ora, eu penso que daqui a alguns tempo~ 
efto se acreditará no Brasl! que fosse tã0 gra. 
vemente censurado um senador por declarar 
f;ue o governo das liberdades era governo das 
transacções. Note·se bem que nfto digo que ú 
T;sr.a disto a posteridade se encherá de admi
ruçiio; digo que daqui a poucos annos o Bra· 
sl! admirar.se.ha que houvesse quem tivess" 
por uma immoral!dade, por um grande atten
tado contra os costumes e contra a liberdade 

todaa as vezes que um artigo do Aeto Addl· 
cion.al fôr susceptivel de duas inte!Iigenc!as, 
Jma inconcillavel com a Constituição ou com 
JS poderes dados para a sua reforma, e ou
;r<t conci!iavel com estes poderes, deve ad. 
optar-se <t segunda intelllgencla. 

'l'rat.a.se, ·por exemplo, nos arts. 2• e 3• 
:lo projecto de declarar quem ha de nomear 
o~ empregados crcados por !sis geraes, e 
para objectos sobre que nfLO podem legislar 
~ts as;embléas J}rovinci.aes. Este artigo ad
mitte du.as intelllgencias: uma ê inconcilla. 
vcl com os poderes, ou acima dos poderes 
con ferlüos pela assembléa constlt.uinto para 
reformar a Constituição, isto é, não se acha 

de paiz o avançar-se tal principio. no numero dos poderes que teve essa assem-
Até aqui tenho tocado em algumas ques· bléa, o de nomear os empregados geraes; ha., 

..-:~~s que se têm julgado muito ponderosas porém, outra intelligenda conciliavel com a 
J!Ha se rejeitar o projecto da. Camara dos indole c natureza do nosso Governo, c que 
D~ilutados: eu qulzera responder igualmente se pôde por Isso considerar dentro dos po. 
t '.:!?.s essas digressões que têm havido, e que deres out()rgados a essa assembl6a. Ora, per
~uasi todas se dirigem a mim, e quizera fa. gunt.are! eu: o que deve fazer o lnterprc-r.e? 
zeLo sem offcndcr a nenhum nobre senador; Como deYe e!lc penetrar a intenção do !e. 
satisfaço-me, porém, com estas poucas pala- gislador? Eu, Sr. Presidente, julgo até in
vras, com que tenho respondido ao muito que jurioso suppõr que os encarregados do re. 
ee tem dito nesta casa a tal respdto. formar a Constltu!~ão do Estado se esque· 

Vamos á doutrina do artigo em dlscussfto; I cessem de que eram unicamente delegados; 
e cu peço a

0 
nobre senador, o Sr. 3• Secreta- que se considerassem reYestldos da sobera. 

r!o, que, se me esquecer algum dos seus argu. n!a nacional; e que, sem attencão a seu11 
mentes, me .advirta, afim de que eu o satis. po(lercs, fossem -reformando quando lhes 
Jaça. aprouvesse; tal !)resumpt;ãn ningucm admit-

Sr. Presid8nte, antes de entrar na intelli- tirá. Logo, o mais natural é suppôr que " 
gencia deste artigo, é necessario expender ai- intclligencia do artigo é a que se concilia, !l 

Com os podcrca outorgados a 
guns principias sobre a interpretação da nossa que se easa · 
Constituição do Estado. Antes disto, porém, essa asscmbléa. 
~onvem advertir que as palavras- policia Eu insisto nesta maxima, porque alguns 
&eonomica- me parece nfto estarem copiadas nobres Senadores julgam que cll.a n1io é ad
fielmente. O Sr. 3' Secretario que estava na misslvcl, por Isso que a não têm comp·re-

• ltendi(!o -bem: e!les entendem que n<•s, que 
mesa podia ter já advt'rtido que a cxprcssao-
J)olicia cconomica- do art. 1', não se acha assim interpretamos a Constituição, quere. 
tal qual no projecto original, mas que foi erro mos que todos os artigos do acto addlcional, 
de imprensa; porém, tudo é necessario para que fossem feitos cm opposlção · á.··lettra da 
~ue se declare que o projecto de que se trata Constltuiçfto, sejam declarados · nullos. · Nós 
~ uma reforma e nüo uma interpretação. não professamos esta opinião; ao· menos ·eu. 

1 na-0 
a pro•csso·. eu não vejo no Acto AdcllM. 

Eu entendo que, sem estabe eccrmos ccr- L 

tos principios de Interpretar a nossa Constl. clonai artigo algum que se não possa· mos .. 
tr.•r conforme com a Constituição · do· Esta-

~uição, divagaremos muito, c é por Isso que " d 
me animo a apontar alguns desses prlnci- elo, o com a intenção do legislador, .. que e. 

. elarou e autorlsou n reforma. 
p:os. t;m dellcs, uma das ma:x1mns que se 
de'l't> ter em vista qua.ndo se interpreta um 
.nrti~:o do Acio Addlclon.al, é a lll'gu!nte: -

outra maxima, . q~t} :ine parece tambom' 
de muita imporÚmcla, qUando se·. trat.li ·de 
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Interpretar o Acto Addlcional, é que o Go· 
verno que nús tenJOs hoje, Governo cm que 
não tem ;,;rand-e parte o elemento federa. 
tiv•.1, ~ sujeito a muitos conflictos, a multas 
desol':lcns, pela sua natural complicação; e 
que, por isso mesmo, devemo-nos empenhar 
em remover todas as occnsiões de conflictos 
c dc·~orclcns. Eu quizcra tambem que desse. 
mos a d·3Vida attenção ft d:rrerença que ha 
entre os artigos 20 e 25 do Acto Addlc!onal: 
um mnnda reformar os actos contrarias á 
Constituição; o omro manda interpretar os 
artigoti cbticuros. Sem que tenhamos sempre 
cm vista a di fferente doutrina desses dons 
artigos nf•o podemos julgar snfficiente o 
projecto r·m cllscnssão, por isso que a cada 
passo se diz: - hom·e uma lei provincial so
bre tal materin. mas este artigo do neto ad. 
clicional nã-o foi int.C!'pretado; logo, o pro. 
iect:c não satisfaz as necl'ssidades do paiz.
Não se lembram. porém, os nobres senadores 
de examinar se o .artigo do Acto Addicional 
que é opposto a essa lei provincial é dnro 
ou obscuro. c julgam que de1·e ser feita a 
interpreta~ão de todos os artigos do Acto 
Addicional, haja ou não obscuridade nclles, 
umn YCZ qne algumas assemlJ!éas provincines 
cm suas leis tenham cxo~bitado. 

Ora, postos estes principias, entremos 
no exame do nrt. 1". que se discute. t'm no. 
bre Senador julga que, segundo as regras da 
,-;ramm.ntica, .a ·palavra- municipal- dev2 
sempre concordar com a palaYTa- economia 
- c que fôra um erro grammatical fazei-a 
concordar com a palavra- policia- que está 
mais adiante: sa!Yo (diz o nobre Senador) 
se os legisladores quizeram aqui fallar figu. 
rndamente, o que nfto fôra muito proprio d.a 
legisla~ão. Ora, eu não estou habilitado para 
entrar nessa graYissima questão grammati
cnl: ella é muito difficil, muito metaphysica. 
e por consequencia muito superior fc minha 
intelligencia. O que eu pretendo averiguar é 
se é provavel que a intenção do legislador 
fosse de que a palavra - policia - não se 
modificasse pelo adjectivo - municipal -
esta doutrina é sustentavel, se ella está ou 
nfto em opposição com as regras de interpre. 
tnçfto que acabe! de -estabelecer. Fique, pois, 
a questão sobre a concordancia do adjectivo 
- municipal - com a .palavra - policia -
para os grammaticos, bem que. segundo a 

mlnl!a fraca lembrauça, não haveria erro al
gum gramruatical cm considerar a palavra
municipal - como concordando com a pala. 
vm - policia. 

l\Ias, não nos occupemos com as opiniões 
~ doutrina dos grarumaticos, que variam a 
este respeito. Conced.amos c:zue a palavra -
policia - é indupendente da palavra - mu
nicipal - ; que esta ~alav.ra .comprehende 
todas as medidas de perseguição que os !e. 
gisladores costumam estabelecer, nfto sõ para 
desviar os males das calamidades, mas tum
bem os males dos dellctos; rllsSll eu em ou· 
tra occasifto que seguia a opinião do nobr~ 

relator da commlssão de resposta á. Falla do 
Throno, que julga que uma boa policia é o 
maior bem que póde gozar a humanidade, 
depois da re!igifto. Sendo, pois, a policia ma
leria tfto grave e de tanta importancla, era 
provavcl que os legisladores constituintes a 
eo~nmcttêssem a uma asseml:.Jéa unlr.a, e in. 
dependente da sancção dos presidentes? Ora, 
attenda o Senado, como o nobre Senador o 
::lr. 3" Secretario traduz!o o meu pensamento: 
c!le disse hoje que cu affirmara que não 
era passive! que se commettesse ás assem
b!éas .provJnclaes materia de tanta impor. 
tancia: o que eu acabo de -dizer é muito di
verso do que o que o nobre Sen.ador me em· 
prestou. Eu disse. e parece que tinha razão 
de o diz~r. que uma boa policia era o maior 
bem que podia gozar um paiz dep::ls do da 
religião; mas, assim como uma bo.a policia é 
o maior bem, assim tambem pód ~ ~C!' um 
f!agello uma policia irregular c :na! monta
da; cntfto, longe de prevenir os u~lict•>õ, pó. 
de esmagar a humanidade; a t.2r uma policia 
má, seria preferivel não r.al"!' nenhuma po
licia; e o estado em que vinm.>> pouco dif. 
fere desse, isto é, de um estado sem nenhu· 
ma policia. 

Dizia, pois, eu (tendo em vista a impor. 
tnncia da material: fôra crivei que os legis
ladores constituintes commettessem ás as. 
sembléas provinciaes materla de tanta trans
cendencia, não havendo nessas nssembléns 
mais do que uma cnm.ara, e não s~ndo esta 
materia dependente da sancção dos presiden. 
tes?! Como, uma assembléa provincial, para 
a qual <ls vezes concorrem 11 membros. deci
diria por sete votos objectos de tão alta. 
monta? Talvez que. porque uma ou outra 11!• 



\ 
&·· . ·.r 

l 
~ 
\ 
\ 
; 
I 

·I 

l ., 

Sessão de i2 de Julho i85 

t!embléa provincial tenha feito algumas leis 
sobre esta materia, se julgue que nenhuns 
males tenham result.ado dessa errada e peri
gosa intel!igencia; mas, examine.se bem a 
sua importuncia, ponderem.se as g.ravissimds 
consequencias que podem trazer Jc,.~ menos 
rerie<!tidas cm materia .tal, e decida-se se 
tssa. intclligencia p6dc ser admittida sem um 
transto.rno de idéas, que se não p•íde gratui
tamente emprestar aos legisladores consti. 

mesmo eu não o eomprehendeese bem, porque 
hou\'e outr.as partes do seu discurso que eu 
niio comprehendl; por exemplo, disse o nobre 
Senador: -A .Constituição declara que a Ga
mara dos Deputados, o Senado e o Imperador 
süo os representantes da nação; portanto, as 
províncias não representam .a nação.- ::-.ras 
depois disse: -As assembléas provinciaes 
representam a maioria das províncias: ora, 
todas as assembléas provinciaes têm entendi· 
do o Acto Addiclonal deste modo; logo, temos 
esta !nterpretaçã:o já sanccionada pela na. 
çii.o. - Eu não eomprehendi bem este argu. 
m;_·nto; mas deixemos essas pequenas diver. 
gL·nc!as, que talvez procedam da minha fraca 
imelligencia; tratemos da inte!llgencla que 
dá o nobre Senador ao artigo. 

tuintes. 
~Ias eu clisse, ha pouco, que, quando um 

artigo do Acto Addicional era suseeptivel de 
duas intelligencias, uma inconci!ia1•el com 
os .'"'1 •>rcs outorgaclos aos legisladores con. 
stituintes, o outra que com esse.~ poclc!·es po" 
dia conciliar-se, devíamos adoptar a segunda 
intelligencia, e demonstrei a minha proposi. 
~iio. Ora, qunes são os pode11es conferidos 

Disse e !I e: -As c amaras munlcipaes já 

R;- •lrciaw autoridade policial judiciaria.- E 
como demonstrou Isto o nobre Senador? Eu 
Peço que me interrompa, se não expender 
rielmente a sua opinião: di~se elle que cxer-

aos Iegisladcres constituintes, dos quaes se 
pudesse concluir que a policia de que tratou 
o artigo é JJO!icia gern.l e municipal, adminis
trativa e judiciaria? O que diz esse artigo d.a 
Constltuic:Io, que acabou ue cltar.nos o no
bre Senador, o Sr. 3" Secretario? Diz que 11 

direito qu~ têm os cidadãos ele intervirem 
nos ncgorin~ dns snns províncias sr.rá exer. 
1:ido JlOI' meio das cnmo.ras municipaes. Como 
concluio daqui o nobre senador que a policia 
de que trata o §· ·1' do art. 10 do Acto Addi
clonnl nüo é só policia municipal, c tambem 
comprehende todos os ramos de policia co· 
11hecic!os no mundo? 

O SB. :\u,xcx.c:- Eu niio disse isso. 
O ~H. V.1scoxcEc.r.os: -Então, nfto pude 

comprellender bem ao nobre Senador. 
O S1:. Au,xc.II::- Se quizer, eu me ex. 

plico. 
O Su. V.ISC'nxcr.r.r.o.~ :-Fnz.me nisso mui

to obsequio. 
O SI:. Am:o;c.II::- O que eu disse rol que 

~ssa policia, que já exer.ciam .as camaras mu
nicipacs, abrangia nüo s6 a que era cco.nomia 
1!0 munic:ipio, como alguma policia judicia. 
ria, que eu entendi:1 que, assim como .a as
!lembléa geral podia ter esta faculdade, as 
assembléas provinclaes tnmbem a podiam tcl' 
em toda .a prov!ncia. !'\Tlo disse, porém, que 
poclinm abranger todos os ramos da policia. 

o Sn. VAsco;xcr.r.r.os: - Sr. Presidente, 
t~u estava algum tanto esquecido do que ouvi 

11o nobre Senador a este respeito. ou talvez 

r:iam a poli.c!a jud•iciaria, porque em suas 
po2turas impunham penas, e até se lembrou 
do argumento rle uma postura feita pela ca. 
:nr,ra municipal ele S .. Toilo d'El.·Rei, por oc. 
rm:ião d.a sediç:lo de Minas. Ora, Sr. Pre
sidente, destas valavras do nobre .Sen.ador não 
eoncluo cu, como elle, que as cama.ras mu. 
nic!paes exerciam a policia judiciaria da re. 
for:na da Constituiçiio. Pelo que observo, as 
nossas di1'Crgencias procedem de não darmos 
aos termos a intell!gencia que em direito 
lhes cabe. O nobre .Senador julga que a poll
cin. judiciaria é aquel!a parte da polici.a em 
que ás normas do procedimento se segue a 
pena; quem excitar tumultos, em tal ou tal 
occasiiio, terá tal pena. Eis o que o nobre 
Senador diz ser policia judiciaria, mas e!le 
rstá equivocado; não é essa a asser~ão que 
cm direito têm as palavras - policia judi
eiaria.- Policia judiciaria é essa parte im. 
portante do· codigo do processo, que trata l!e 
1·erificar a ex!stencia do delicto, de aYeriguaJ· 
qur.m são os dr.linquentes, de colher e collo. 
car todas as proYns, afim de que el!es não 
fiqnem Impunes, e de entregai-os ao tribu
nal competente Para sua punição. Ora, con
fundindo o nobre Senador a policia admin!s
tratiYa com a judiciaria, devia concluir como. 
conclu!o; e se este ê o seu pensamento, eu 
\"Oto tambcm contra a interpretação daàa 
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[lQla Camar::t dos Deput.ados; entfLo direi com 
cllr· que a policia municipal, de que trata o 
~ ·!", do art. 10 do acto acldicional, comprc
hen<lc a ]Jo!ieia judiciaria QUe está consigna

da na iei do 1' de Outubro uc 1828, desde 
la! a tal artigo; nisto, pois, estamos de ac. 
c(Jrdo. 

:\ias, por esta occasião, eu peço licença 
no Senado para ennunciar outra regra de 
intcrpretaçiio que me parece ter não sõ o 'as. 
sr..nso da naçfto, mas o assenso universal; c 
vem a ser que os termos devem ser entendi· 
dos segundo a natureza da materia em que 
cllcs fo·ram usados: trata-se, por exemplo, de 
policia judic;aria: como havemos de entcn. 

der este termo? Arbitrariamente? ?\1í.o teria 
o legislador constituinte um typo do que era 
poiiclr, judiciaria? E que outro typo podia 

vel que a policia judiciaria seja geral, como 
quer o nobre Senador aw munlcipal!sal·a! 

.E:u reproduzirc.i um argument() mult• 
poJ\dcrus~, que j[t na Camara dos Deputado!O 
foi deduzido: - como pôde eoncl!iar.se n au. 
t.oridade de legislar sobre a. policia, conferidtt 
i1s camara" munic!pnes, com a autoridade qu~ 
o nobre Senador confere aos governos pro· 
vlnciaes, de crear os empregados, de marcar 
a~ attribuições para o .:lesempcnho dessa po. 
li c ia judiciaria? As regras que .n assemblée. 
legislativa provincial vai estabelecer, ma.rcOA. 
do as attribuições das camaras municipne•, 
1f1o estarão em harmonia cem e.s idêas de 
policia que têm essas camaras; e eis nb.i. 
uma luta. não só entre o Goveruo Geral e o 
provincial, mas até entre o governo provin.. 
cial c os municipios. A camara municipal os. 

elle ter senão a significação que a estas pa· :abclcce uma regra de po.Jicia, mas a asselll· 
lavras se da\'a em direito? X em a palavra blén pr~;·iueial eetabelcce outra cliversa, mar. 
policin. púdc ter outra. accepção, até na prc- ~ando as attribuições das autoridades paU. 
sellÇll da Constituiçüo. A Constituiçfto creou ciacs; e então, como se hão de conci!!ar es. 
as ca.maras municipaes, c collocou o capitulo sas autoridades? Como ha de marchar o Go

quc trata dcllas debaixo do titulo - admi· \'CI'IlO, dividindo.sc o que é indivisivel? !\o 
nistração e economia das provincias. - Se, juizo do nobre Senador, é a cousa mais !ac\4 
JJOI~. se quer t!rar .a intell!gencia. sómente' que ha harmonis:!r todas estas assembléaa 
ti~ Constituição, e nil.o da lettra do acto ad. I provincia~s. legislando sem n.tlcnção urnas ãs 
tlic!on~!. ver.sc-.ha que las tlssembléas pro. ou~ras. Disse elle:- a assembléa provincial 
\'inciaes si> poãor;; l~gisln.r sobre pCl!icia ad. do Ce.ar[t abolia as juntas de pro,; houve não 
ministrat!va; a mesma natureza das cousas sei que alteraçüo na legislação, houve não sei 
o está ensinando, e nisto .a nobre Senador h a que desordem no paiz; e em consequencie. 
tle concordar com migo (penso eu), visto ser substituiram.se os juizes de direito a essaQ 
t:io amigo da fcdera~fto, que eu tarubem de- juntas de ·paz que nunca se reuniram no Cea· 
rendo; e por isso mesmo que a defendo é rá, e o certo é que a administração d.a poli
que voto pela interpretação da Camara dos cia melhorou com essa providencia. :Mas, o 
Deputados sobre a federação, estragando as que nfto foi nccessario para não haverem in. 
regras e natureza do Governo federativo; eu convenientes? Eu julgo que era. inclispenaa. 
quero que ellc se firme, que viva, que flo· vel que se marcasse a formula do processo, 
rcr.a sobre a influencia das verdadeiras re. que devia guardar-se perante o juiz de dl

~;ras de direito publico. reito, por isso que as formulas dos tribunaes 

o noJre Senador julga que a pol!cla ju· não podem ser as mesmas <las dos juizes sln. 
dlcio.ri.a deve ser um objecto local e provin- guiares; Isto quem conhece o fôro não cl}a. 
ria!. Ora, segundo os prlnclp!os do Governo testará: foi necessario, portanto, até arrogar· 
reu•~rativo, eu dou ao Individuo tudo o que. sç mais a autoridade de legislar sobre o pro
só ao individuo interessa; dou á munic!pa· cesso criminal, para se executar essa lei da 
!idade tudt\ o que só ao municipio interessa; assembléa provincial do Ceará! Como sert 
dou á provinc!a o que á provincia interessa, posivel formar-se uma legislação sobre po. 
e deu ao Governo Geral o que deve !er ge. l!cia por uma autoridade diversa daquella, 
ral. Se o nobre Senador quer o Goverll.o fe- que tem de legislar sobre a parte criminnl? 
derativo, nfto póde renunciar a estas regras, Como se poderâ adoptar o parecer do nobrlil 
a estes preceitos. Ora, se é hoje !ndlspenea· senador o Sr. Vergueiro, exarado no seu Toto 
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''~J,a.1·:ulo, que diz que a .assembléa geral marns municipaes; ellas conservam toda a 
pócle legislar sobre .a ordem do processo, res- / autoridade que llles conferiram esses artigos 
]!Citando o disposto no arL 10, *§ 7" e 11 dQ i da lei do 1" de Outubro de 1828. O que e 
acto :tddicional? Como se póde legislar sobre i projecto niio julga conciliavel com a Const!. 

I t , • a ordem do processo, sem ter presente a or- i ·mçao do Estado, com as .attrlbuições das as. 
gani;:açüo judiciaria? (.1poiados.) l semblén~ provinciaes c do Poder Legislativo 

Eu tenho iii lutado com esses embaraços, 1 ;.;era!, G CJUC as asscrnbléas proviuciaes Jegis. 
c ~l.a vou~o obse1:vei que elles rram !nvcnci .• 

1

. lcm sobre a policia em geral, sobre toclos os 
ve1s. Aqm, ll.a d1as, um nobre Senador pela seus ramos, e que o possam fazer até inde
provincia de Pernambuco condcnmou, como vcndcnte d:1. sancçiio dos presidentes, de sor. 
incxequivcis, c~mo fonte ~e males gravi~sL ,. te q~JC _sete membros de algumas assembléas 
mos para o pa1z esses proJectos que cu tive 

1 
provmc1acs possam revogar na sua prov!n

a honra de apresentar ao Senado, e nos qu.aes I ela toda a Jeg!slaçfl,o policial do Imperio c 
Quiz estabelecer alguma cousa sobre os grãos I estabelecer as regras que julgarem mais 
das penas, dizia eu: -o nosso codigo crimi.

1

1 adapta uns ás suas opiniões, sem nenhum re. 
na! estabelece tres grãos, maximo, médio c media, sem ao menos esse fraco obstaculo da 
minimo; tendo sido este codigo até elogiado ; sancçiio elos presidentes, porque o neto addi
nas traducções que têm sido feitas em di. i l'iounl rleclarn. qnR as disposições do § •!" do 
versas I!nguas, os jurisconsultos têm ·estra. i art. 10 nfto estüo sujeitas á sanccüo dos pre. 
nhado a desconfiãnça que em marcar os grãos i sidr.ntes. 
de penas mostra o legisl~dor: todos clles se j O nobre Senador por esta occasifto d·e· 
admir.am de que uma Jeg1slaçao que deve ser 1 clr.rou que isto era uma cousa que podiam 
julgada pelos jurados, conjunclamente com l muito bem fazer as assembléas provincincs, 
os juizes de direito, restringisse tanto o ar. I c que nisto niio se alterava a disposição dos 
b!trio: era sua opinião que nüo devia haver ! nossos codigos. 
gráo médio, que devia deixar-se arbitrio no ! Ora, o nobre Senador não está lembrado 
juiz desde o gráo mnximo até o grfto minimo ! de que a policia constitue a quarta parte do 

I 
para designar a pena segundo a gravidade i codi:;o criminal; não está lembrado de que 
do delicto, ou as circumstanc!as que o acom- ! grande parte do codigo do processo criminal 
pnnhavam. Parecpu.me .muito rnzoavel esto, ! será tnmbem alterada por essa intelligencia 
opinião, que é sustentada por grandes auto. 1

1 que lhe dá o nobre Senador. E11 concordaria 
ridadcs: quiz eu ver se !Javeri.a algum meio tambem com a sua opiniiio, nfto teria o me. 
de observar mais os princip!os do direito I nor cscrupulo a este respeito; mas como eu 
criminal, e me conformar com elles; depois 1 n~o vejo conferida essa autoridade aos le
de reflectir sobre a mat.erin, pareceu-me que 1 gisladorcs constituintes, como este artigo da 
se poderia commctter a dous ou trcs juizes I acto add!cional admitte cluas intelligencins, 
esse arbitrio, mas que s~ria muito perigoso cu dou.lhe a que é conciliavel com os po. 
conuncttel-o a um só. l deres conferidos aos legisla~ores constitui~. 

supponhamos que .a nsscmbléa geral quer tcs; clon fts palavras o sentldo em que suo 
alterar o codigo nesta parte e que adope esta tomacras c entencli.as ~1:1 nossa lcg!slaçiio; 
mesma !déa, isto ~. que o arbltrio deve scT nüo lhes dou diversa !ntcUigencla, não julgo 
dado a um tribunal e nrw a um só juiz, po. que os legisladores constituintes nfto tivessem 
derii fazel.o, dada a !nteJiigcncia que repu- !déa alguma clara do que era policia e PO· 
tam ser a verdadeira do neto acld!cional r !icla municipal. 
nobres senadores inimigos desta Interpreta- Sr. Presidente. cu tomei aqui alguns 
ção!? apontamentos (olhando para um papel i: mas 

Sr. Presidente, o que eu tenho dito me. são tantos que niio me animo a emlttlr ao· 
autor.!sa a concluir que a p.alavra - policia brc ellcs o meu juizo. 
- de que trata o § 4•, do art. 10, do Acto Kão posso, oprém, om!ttir uma observa. 
Addlclonal, só comprehende a policia muni- ção sobr~ o que disse um nobre Senador a. 
c!pal e admln!stratlva. Nilo receie tanto o respeito da opin!iio de que o acto addlc!onal 
nobre Senador por essa autoridade das ca· 11 nullo. Sr. Presidente, eu entendo que se 

4-24 
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pôde ter essa opinião sem que por Isso se 
possa suppõr íntênção host:l no neto addicio, 
na!; posso considerar que ilouve nullidnde 
na proposição ou na sancção do acto addlclo
nal, sem que por Isso eu o hostl!lse. Não me 
defendo a mim, porque nunca foi esta a mi
nha opiniitO; mas parece que quem emittio 
esta opinifw nfto deve ser considerado como 
um Inimigo que deseje destruir o Acto Addl· 
cio na!. 

Um nobre Sen.ador adiantou-se a mais, 
li disse que o Senado considerava o Acto Ad
o'icional como entendo. Ora, quando é que o 
Senado considerou o Acto Addlcional como en. 
tendo, c quando o desejou annullar? E' dif· 
fiel! conci!lar estas asserções do nobre Se
nador com a declaração de que elle nada 
mais deseja do que ser Senador do Imperio, 
do que gozar das prerogat!vas. das honras 
que cabem a este Importante cargo. De certo, 
se o Senado fosse inimigo da Constituição e 
do Acto Addicional, eu não me honraria de 
pertencer a elle, porque, nesse oaso, seria 
uma corporação de perjuros; entenderia, por
tanto, conveniente alguma providencia para 
obstar as calamidades que ao paiz devia cau. 
sar uma semelhante camara legislativa. Ora, 
que resultado pôde tirar destas palavras o 
nobre senador? 

Em primeiro lugar, ha de permittir.me 
que eu negue que ellas sejam exactas, isto é, 
que exprimam o facto de que o Senado con. 
sidera o Acto Addicional como um filho espu· 
rio, um enteado, que lhe é hostil: vejo, pelo 
contrario, que o Senado sempre o tem obser
vado com a devida consider.ação, e como a 
Constituição do Estado. 

Em segundo lugar, taes expressões poderão 
ser entendidas pelo paiz como prova de que 
nada tem que confiar no Senado, não só no 
que toca á. observancia >da Constituição, como 
t.ambem em tudo, porque solapa as bases do 
ediflcio social. 

Ora, disse o nobre Senador que julga 
indesculpavel toda a revolução cm um paiz 
que goza do ;regimen constituci-onal repre. 
sentativo: então, para que excitar essas pai. 
xões perigosas? Que resultados podem ellas 
dar? Supponhamos que a legislação actual 
commette um erro, como figurou o nobre Se
nador; ha Jogo representações e queixas, c 
então ~ necess·ario acceder a estas queixas; 

supponhamos tudo isto: se o p,aiz qulzer ou. 
tra interpretação, em suas mãos esttí o con. 
seguil.a; nomeie representantes dessa opl
nliio, proponha para o Senado homens dessa 
nova opinião. 

Mas, o que é de notar é que, tendo o li
lustre :VIinistro da Justiça de 1835 apresen. 
tado logo duvidas identieas á.s que foram re
solvidas pela Camara dos De:putados neste 
projecto, o paiz nomeou representantes (tan. 
ta é a reverenci.a que lhe merece o nobre re
lator da commlssão da resposta {L F.alla do 
Throno) que vieram conseguir por lei as opi
niões que o Sr. Ministro da Justiça de então 
cmlttio no seu relatorio. Admira-se, Sr. Pre. 
sidente, que o illustre Senador vote contra 
esta interpretação. Os ministros, disse o no
bre Senador que foi regente do Impcrlo, pe· 
diram esta mesma Interpretação, e a pol!t!ca 
do chefe elo Estado sendo contraria a ella, 
não sei como autorisou tal petição. 

Se queremos, pois, gularmo.nos peJa opi
nião do P.aiz, manifestada não só nas cama
ras, mas Indirectamente pela nomeação dos 
seus representantes, veremos que ella que~ 

esta interpretação, visto que na Camara do~ 
Deputados apparece uma gr;1nde maioria vo. 
tando por este projecto, e no Senado, note 
bem V, Ex (dirigindo-se ao Sr. Presidente), 
quasl todos os Senadores eleitos depois que 
o illustre ex.::IHnistro da Justiça indicou esta 
interpretação, approvam.·n'a. Eu digo que 
quasl todos os Senadores novos adoptam esta 
interpretação, porque não lnc!u;o neste nu. 
mero o nobre Senador ex-Ministro da Justlç.a, 
porque elle já disse em outra occaslão: -
"Eu expuz estas duvidas ao corpo legislativo, 
porque me pareciam razoave!s, mas hoje que 
o paiz se tem necommodado com a interpre. 
tação contraria, julgo que está sanccionad!\. 
pela soberania nacional, porque em politica 
nfw reina o principio da jurisprudencia: 
QuiJrl initio irritum est, tractu tempol'is con· 
valescere non potest." 

Ora, entende o nobre Senador que a nossa 
Constituição admitte tambem o reconheci. 
mento popular; que as reformas da nossa 
Constituição e a interpretação della depen
dem da sancção do povo; e até me p;1rece que · 
se exprimlo I!'lla palavra - povo ~ e .não 
pela palavra - nacão. - Julga o nobre Se· · 
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nador que o povo 6 que appro1•a definltiva
ment~ e não os r~!JrP-s~ntantes de !!a~ib, ::.~ ! 
fórma declarada na. mesma Constituicii.o; e I 
até mais, que de certo modo ao mesmo povo' 
compete a iniciativa da interpretaçfuo. Pa. 
rece que, á vista da simples enunc1açao da 
proposição do nobre Sen,ador relator da com· 
missão da resposta á Falia do Throno, se des
conhcuc o illustrc l'ifinistro da Justiça de I 
183é; ú opinião (para me exprimir mais ela-~ 

rr.;J.ente) do nobre Senado:· o Sr. Manoel • .U- , 

sldcnte d.a provincia de Santa Ca.. 
:.:.~:!::&., ~r...; .. !aa.:l,j .. t .. !!lte: c, üoas ~6p1as 
authenticas, de ns. 105 a 126, dos 
actos legislativos da assembléa da 
referida provincl,a, promulgados na 
sessão do corrente anno. 

Passa-se ti. primeira parte da or. 
dcm do dia. 

E' approvada em primeira discus. 
são u .5eguinte 

ves Branco de 1839, qu2 :iãc se casa com 1t ! kl·:>;o;.vç.i.o 
opinião do nobre Senador o Sr. Manoel Alves I 
Branco de 1835. I ""\ assembléa geral Jegia\ativa resolve: 

Sr. Presidente, cu desejara ,alargar-me I Artigo unico. Ficam approYadas as dia
mais um pouco; porém, como o nosso regi. posições contidas nos arts. 4' e 7' das con. 
mento permitte fallar mais vezes, e eu não dições Que acompanham o decreto de 17 de 
quero demorar a discussão aHlm da hora, con· Maio findo, o qual concede faculdade a Gus
tento.me com estas poucas palavras com que. tavo Adolfo Reye para formar uma compp.. 
tenho repellldo as opiniões do nobre Sen.a· nliia de naclonaes e estrangeiros, que possa 
<lor, o Sr. 3' Secretarl~. cmprcgar.se nos tr.abalhos de mineração, na 

Adiscussão fica adi.ada pela hora. provincia de Minas Geracs; com declaração, 
o Sr. Presidente dá para ordem porém, de que a dita companhia deverll di· 

do dia: até ás onze horas, primeira reitos naclonnes elo metal que extrahir de 
e segunda discussão da resolução da. terrenos que anteriormente não fossem !a
Camara dos Srs. Deputados, sobre a vrados. 
concessão feita pelo Governo a Gus. Paço da Camara dos Deputados, em 21 
tavo Adolpho Reye, para formar uma de Agosto de 1839. - Candido José d~ ,trau
companhla de mineração, com o pa. jo Vianna, Presidente. - D. José de A.ssi:~: 
recer das commissões de commercio Mascarenhas, 1' Secretario. -Joaquim Nw 
e fa~enda; e depois das onze horas, nes MachadO, 2' Secretario." 
a continuação da materla adiada. O Sn. SATunxrxo: -Eu approvaria a re. 

Levanta.se a sessfto ás duas horas. solução m:ts não tal qual veio da outra c:t· 

50' SESS.i.O, EM 13 DE JULHO 

E:r.nedi,ente.- Primcim c s!e{Juncro lliscusstio 
. rlu resoluçri.o sobr.c a. concessão f~:ita pelo 

Governo a Gustavo Adolfo Reye.- Con· 
tinuaç~io da. ãiscusscio do p.rojecto de lei 
que intt"rpreta al{Juns artiuos do Acto A.d· 

diciona!. 

r•RESIDllXCU DO RR. PIOGO AXTOXIO FlliJ6 

Reunido numero suftlclente de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; e,. Ilda 
a acta da anterior, é approvada. 

Remette.se á commls!il:o de assem
bléns provlnclaes um otficlo do Pre. 

mara, porque ella não offerece garantia; e, 
por estar cm primeira discussão, não posso 
apresentar emenda alguma, reservando.me 
para a segund,a discussão. Tenho a declarar 
que não me posso conformar em tudo com as 
razões em que a illustre commlssão se fun
da, para offerecer algumas alterações á reso. 
luçiio que velo da outra cnmara. 

Sr. Presidente, quanto ao pagamento doa 
direitos do ouro que a companhia extrahlr, 
que a commlssão do .Senado quer que contl
n ue a ter vigor, c cuja Isenção a Camara 
dos Deputados concede, direi que estou tão 
convencido da su:t utllldade, que se fôriL 
deputado generallsarla esta disposição a todo 
o mineiro que trabalhasse com braços de ho. 
mens livres, brancos, porque realmente o pa. 
gnmento desta impi.Jslção é lllusorlo, e não 
ve1o melo algum de o tornar etfectlvo: alnd11 
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mesmo no tempo das buscas nós soul.wmos 
1 

do corpo legislativo, e sim sórucnte as con . 
quanto então se passava com perda dos di· : diçües 4 e 7; por consequencia, o contracto 
reitos; c agora que não ha essas cautelas, I está feito. Se se entende que o Governo exor
uma disposiçfto destas que se não executa bitou concedendo aquillo que não podia, rcs
não tem por fim senão desmoralisar o povo, : ponsabl!!se.se o ruinlst:o, ruas não se repro . 
e por isso melhor füra que tal lmposiçfLo se ve o contracto, porque d.ahl resultará descre . 
abolisse; mas, para de .alguma sorte dar um dito ao Governo, c farú que nlnguem com e!!e 
incentivo ao emprego de braços livres cm. queira contractar, por isso que o contracto 
prego do qual nós sabemos que grande' uti!i. r]uc com alie se fizer terá de ser sujeito ao 
dado ha ele resultar ao paiz, convém que corpo legislativo, c talvez reprovado ou mo
concedamos essa isençüo ftquelles mineiros di ficado; por estas razões, pois, nflo me posso 
que trabalharem com braços livres, c as van. conformar com o parecer d.a commissüo, e 
ragcns que dal!i resultam ao paiz bem com. na segunda discussão offereccrei a emenda 
pens:un a perda tcn ue d.a percepção desse que tenho concebido. 
imposto; e se .acaso o Governo fosse fazer O Sn. :1-L\HQuEz nn: BAILBACEXA: - )l'ão me 
por si a colonisaçflo, faria uma despeza ln. occuparei agora de combater algumas das 
comparavelmente maior do que o lucro que opiniões d·o nobre Senador, por isso que a 
se pódc tirar do P.asamento desses direitos, qtwstão deve ser mais .amplamente debatida 
ainda quando elles se pagassem li vista, na seguncb discussão, e para entfLO me aguar. 
quanto mais do modo que se pagam, que s6 do; mas desde já avanço uma opinifto, e vem 
paga quem quer. a ser que tudo quanto se conceder a este in. 

"eJ·o que 0 pa!·ccer da · - 6 clividuo deve ser concedido a todos os indi-' comm1ssao s trata 
de of!erecer garantias maiores para a exe. 
cuç<io desta empreza, e cu, na segunda dis. 
cussfto, proporei uma emenda, P.ara que, em 
lugar da iiança ser de seis contos, seja de 
doze, para o cumprimento das condições do 
seu contracto, e que, depositando essa quan. 
tia no thcsouro, cm apolices d.a divida publi
ca, a niio possa levantar sem cumprir o con .. 
tracto. Diz o parecer que se conceile o privi. 
legio a um estrangeiro, c que haver(t nfto pou. 
ca odiosidade cm se não concederem os mes. 
mo3 favores aos nacionacs: ao que responde. 
re: que este indl\•iduo já não é estrangeiro, 
está naturalisado; obteve carta em 1837, e 
por isso, .as razões da commlssão são basca· 
das em um principio Que não é verdaileiro; 
e se algum n.tLCional quizer a mesma graça 
com identicas condições, o Governo lh'a con. 
ceder{L, porque a naçüo lucra muito com a 
lntroclucçiio de braços livres. 

A respeito da companhia pódc trabalhar 
no rio das :Mortes, diz a eommissüo que não 
poderá começ.ar a trabalhar sem proceder au
torisação especial do Governo, com designa. 
~ão dos lugares onde podem verlflcar.se e 

viduos que na provinci.a de li<Ilnas se dcdi-
cam á mineraçfto e se acharem em iguaes 
circumstancias; neste sentido hei de propor 
uma emenda. 

Dá.se por finda a prrmc!ra rliscus. 
são, e a resolução é approvada para 
passar á segunda, na qual entra logo 
conjunctamente com o :v.~recer das 
commissües de commerclo e fazenda. 

O Sn. s.wunxixo: -Como a minha emcn. 
da deve ser collocada onde melhor convier, 
vou já offerecel-a á consideraçfto do Senado. 

O nobre Senador lê a seguinte 

E:l!EXDJ. 

"A companhia, depois de formada, nfto 
poderíL principiar seus trabalhos sem ter 
feito um deposito effcctlvo no thesouro do, 
quantia de 20:000$000, em apol!ces d,a divida 
publica, pam garantia do cumprimento de 
seus engajamentos com o Governo, os quaes 
só poderá levantar quando expirar o tempo 
do seu contracto. - Saturnino." 

salvo o direito de terceiro, etc. O Governo E' apoiada e posta em dlscussfLO. 
julgou.se autorlsado para fazer essa conces- O Sn. :\ianQUEZ DE BAnnAcEx.\:- A duvi. 
são, e a fez, e tanto se julga •autorlsado, que J da principal que se me of~erece nesta quarta 
não submetteu esta d.ondição á approvação ' condição é não· haver fixação de numero dos 
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r1-:~bad1~~c~o!·~·i:i ()lk clc:v.:;m ::;cr i~!"!port.udcs J)~tr:~ I di:.;sc a côpia ela representação ela ,assembiéa 
s~rcm u:1pregado;;. Pela rJLWrta é0!Jtiiçiio fie:: provincial de Pernan>.buco contra este proje. 
isenta a companhia de pagar im!)ostos uu cto, mas como? Com a condição de não ser 
ouro que extrahir, uma vez que trabalhe com adiada a uiscussão, como se o Senado dis. 
braços livres, mas não se diz com quantos sesse:- sejam quaes -forem as razões que ai
operarias, e por Isso talv~z baste que traba. le;;ue a assembléa provincial, a sorte do pro
lhe com seis ou doze homens, para gozar o jecto cstCt rlecretada. 
fnYor; c cn conheço P.a mineração ::nultn.s 
pessoas que não tr.ftballlam com maior nu
mero; refl!cta, pois, bem o Senado que isto 
~ uma porta aberta para se commettercm 
abusos, mas não quero com isto dizer que 
tõllcs se commcttam. O Poder Legislativo deve 
tomar todas ~s medidas, c fazer por evitar 
extravios. Ora, assim como o nobre Senador 
julgou necessario augmentar a segurança, re
lativamente ás sesmarias, porque não julgará 
conveniente fixar o numero dos trabalhado. 
res? Tutlo que assim não für é uma illusfto. 
Considero muito ponderosa a raflcxão do no. 
hre senador, de se dever respeit.ar o contracto 
!eito pelo Governo; mas peco ao nobre Sena
dor que se lembre do que pôde acontecer a 
respeito do rio das }fortes, onde eu julgo 
que nada é devoluto, tudo tem proprietarios; 
não conheço cm . Minas por~ão alguma de 
terra mineral que esteja sem propriet.ario; 
que estejam em abandono, por uma ou outra 
circumst:mcia, concedo, mas de outro modo, 
não. 

A discussão desta materi.a fica 
adiada, para se passar á outra parte 
da ordem do dia. 

Na segunda parte da ordem do dia 
continúa a segunda discussfto do pro. 
jeeto de lei da Camara dos Srs. 
Deputados, interpretando alguns ar. 
tigos do Acto Addicional, adiada na 
antecedente sessüo no art. 1". 

O Sn. FEJ.Tó: -Sr. Presidente, desneccs
sario parece toda a discussfto sobre este pro
jecto. O Senado como que recusa todo o es. 
clarecimento, c, desejando ardentemente ap. 
prov.al-o, parece temer dar lugar a argumen
tos que o obriguem a mudar de opinião. Por 
duas vezes recusou enviar o projecto á com. 
missão, procedimento sempre praticado em 
negocias ainda os mais insignificantes; mar. 
cha prudente, sempre seguida nesta cas.a. 
Ainda hontem, apenas o Senado conveio, tal
vez em obsequio a quem requereu, que se pe. 

Senhores, eu estou certo que nós vota. 
mos umas vezes segundo entendemos e outras 
vezes como queremos, e só Deus sabe em que 
nos fundamos então para isso. Um !Ilustre Se· 
nadar j[L tinha proferido na sessão passada 
u:,1a verdade:- Que o senador que não sou
besse logica jurídica não comprehenderia o 
parecer <.la commissfw, c não mudaria de opi. 
niüo. Sr. Presidente, tive pena nessa occasião 
de que o autor d.a Constituição não exigisse 
co:no habilitação para senador o ter apren. 
t:iclo essa logica jurídica, porque então eu 
nflo teria assento nesta casa; m.as como já 
sou Senador, quiz ter algumas idéas sobre 
essrt logica, e quiz mandar procurar por es. 
sas livr.arias: certificaram-me, porém, que 
11ão encontraria semelhante sciencia, e assim 
me pareceu; porque, sendo rapaz, aprendi a 
logiea, (~ sendo ella a arte de pcns.ar, e não 
ocea!lando.sc senão das opcracões do entcn. 
dimcnto, c não tendo outro objecto senão o 
:·aciocinio c suas differentes fôrmas, impos. 
sivel cr.a que tivesse nome de logica a facul
(]~dc que tr.atnssc de objecto diverso. 

Outro illustre Senador offereceu-nos outra 
regra de interpretação para o caso presente, 
e era confrontar o acto addic!onal com a lei 
que nutorisou .as reformas. Eu renuncio a 
esõa regra; pois, se tal confrontaçào tiver 
lugnr, seremos obrigados a reconhecer que a 
maior parte dos artigos da reforma são nul
los, por estarem fór.::c da autorisacão conce. 
dida por aquclla lei. Senhores, cu já disse 
noutra sessflo: Nfto devemos tratar da vali
dade ou nullidade da reforma. Elia é tão 
nulla em su.a origem, como foi a Constitui. 
r.ão. Esta foi o!fcrecida por um homem; mas, 
como foi aceita pela naçào sem relutancia a!. 
guma, está legitimada. O mesmo acontece <is 
retorm.us: se foram n ullas cm sua origem, 
pelo assentimento da nação estão legitima: 
das, e é hoje tanto Constituição como a Con
stituição primitiva. 

Eu, comtudo, persuado.me que os autores 



., ., 

I ., 
.. 

.. 

,. 

~i' 

,·• 

.. ) 

Sessão de l2 C.e ~::::~.c 

~:. ~~!~;·;·.:.a, Iunaaaos no ;:.;;, 7~. :~~~ reco- 1 cion,arlo, nom na Constituição, nem na lcgü;
nhece o direito de intervir o cidddão nos ne. lação. =-roto •lllC a Consmtuçüo ü;z <1üc C..; 
gocios d.a sua província, desenvolveu este camn.ras legislativas compete regular a yua 
artigo, exemplificado nos artigos da rcfor- policia: emendo, pela ordem, que devem 
ma; e, fundado neste principio, tratarei dn prescrever as suas cas.as, as suas discussões, 
materia do artigo em discussão. ao respeito l'jUe devem os membros trlbntar. 

Que a policia e economia referem.se ;to se reciprocamente; e o nosso regimento ató 
municipal, direi com franqueza; parece-me o regula como devem tratar-se os que fazem 
sentido obvio e natural; mas, podendo ser motim ou commettem crime na casa, mar:.
este artigo interpretado amplamente, sem ab- daudo.os prender. A lei das camaras muni. 
surdos, e segundo, não só as regras da gram- cipaes diz que ellas podem fazer suas postu
matica, mas o genlo da lingua, porque lhe ras sobre a tranqulllidade, segurança, saud~t 

queremos dar uma interpretação restricta? e commodidade geral dos habitantes, o qu~t 

Porque nfta se póde entender que a lei comprchcnde muito. O codigo criminiJ,l, na, 
autorisou as assembléas provinciaes ll legis. parte respectiva ú poiicla, marca varias obje
larem sobre a policia provincial, e sobre a ctos que tendem [L prevençüo dos crimes, en. 
economia municipal sómente, quando hou- trctanto que as injurias são alli comprehen. 
v esse propostas das camaras? Pois podem as di das, sendo um verdadeiro crime, por ser: 
camaras fazer posturas policiaes, e nega.se ata11uc á reputaçfto e honra a que o cidadão 
igual direito âs assembléas provinciaes sobre tem direito. 
as respectivas províncias? um nobre Senador ha pouco entendeu 

Não ·disse um nobre Senador que nada ha por policia judiciaria o que diz respeito li. 
tão importante como a policia, e quer-se r e. prisão; e assim cada um entende-a como 
cusar ás assembléas provinclaes o que tanto quer. Nós vemos chamar-se policia /l. forco. 
lhes importa? Sim, a policia é Importante destinada a faze!.a executar. 
por sua necessidade e utilidade, e não pela senhores, para que serve esta interprc. 
dWiculdaàc de legislar sobre c!la. Demais, tação? Eu trago 0 Despertador, onde estã.o oa 
para que serve esta restricção? Se as a2sem- desvarios ou despropositas das assembléW! 
bléas provinciaes podem legislar sobr.e a P0 - provinciaes, denunciados por um illustre Se
!icia municipal, compondo.se a provincla de nador, e nelles não encontro legislação sobre 
municilpios, e podendo as assembléas insi- pol!cla contraria a esta interpretação. Con
nuar ás camaras as posturas que quizerem frontei quanto pude. Verdade é que este tra. 
gencr.alisar, não conseguia o que se lhes quer balho era só proprio de um.a commissão, que 
negar? Sem duvida. Cresce sómcnte o tra- 0 senado rejeitou. Peço, portanto, aos senha. 
balho. res Senadores que dispensaram este trabalh(), 

vamos ao resto do artigo.- Diz eile que que me esclareçam e me informem quaes são 
a policia sabre que podem as assembléas esses erros ou desvarios das ;tssembléas pro
provinciaes legislar é sómente a administra... vinciaes, que se pretende evitar com a inter
t.iva, c não a policia judiciaria. Não entendo pretação deste artigo. Excepto se se quer 
esta intcrpretaçfto, e parece que eu estou em prohibir âs assembléas provlnciaes o crearem 
melhor estado de entende!.a -do que os depu- autoridades municlpaes. Eu, com effeito, en. 
tados das assembléas provlnciaes. Eis aqui contra na lei dos prefeitos de Pern.ambuco o 
por eu disse, na primeira discussão, que esse~ , exerclcio deste direito. 1\Ias, a Constltuicão 
artigos trariam mais confusão e obscuridadE1 velha não diz que compete âs camaras muni. 
do que a propria lei ·da reforma. O que é po- cipaes o governo economico das cidades e 
Jicia? E' uma p;tlavra que encerra uma idéa, villas; por aqui não se declara que as c.a
abstracta, que difflcllmente póde ser bem de. nnaras munioipnes devem ter um governa
tinida. No sentido mais generico, pôde en- dor, que faça executar suas posturas; se é, 
tendcr.sc por ordem, quer no material, quer queremos que ellas tenham um governo an~
no pessoal. O que é policia judiciaria? Igno- Jogo ao nosso systema, e. não se mettnm a 
ro; não enoontro a sua definição nem no dic. legislar e executar conJunctamente. Ora, so 
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assim é, a assembMa provincial de Pernam. 1 questão, que me parece alheia ao assumpto 
buco n.ada mais fez do que crear esses go. qu~ nos occupa, passarei ao exam" uo pro-
vernadores com o nome de prefeitos. jecto. 

Emflm, Sr. Presidente,· melhor será que Sr. Presidente, o primeiro artigo do pro-
as assembléas provlnclaes legislem sobre a jecto em discussão, quer se considere a ln. 
policia, sujeitando essas leis á sancçilo dos ierpretaçüo dada pela Camara dos Deputados 
presidentes, do que legislem sómente em ma- gramm.at!calmente, quer pelo lado da herme. 
teria policial, sobre propostas das camaras neutica jurídica, em todo o caso passará no 
municipaes, em cujo caso a reforma dispensa Senado no sentido grammatlcal do paragra~ 
da sancçfLo. Desta disposição se queixou um pho tal, como escrlpto no Acto Addlclonal, 
lllustre Senador, mas queixe-se de si. Sr. Pre- fJUC vem a ser-legislar sobre pollc!a e eco
sidente, não sei como houve tanto esqueci. nomia municipal, precedendo proposta das 
m-ento dos principias políticos nos .autores da camnr.as.- Alndla que neste artigo se não 
re!orma, para crearem esses corpos Jegislati- tivesse empregado a palavra municir-al, ain . 
1•os com uma s6 camnra, e sem voto dos prc. da que essa palavra fosse omittida, não se 
si !.lentes. Sem duvida, muita desordem de,·e podia deixar de entender que a palavra
apparcccr nas legisl.açõcs provinciaes; mas, policia-vinha a ser policia municipal, por. 
se isto G máo, reforme.se a lei, e não é a que a proposição -.precedendo proposta das 
interpretação que vai ser remedío a estes camaras - 6 uma proposição condicional, e 
males. explica a p:tlavra policia, por Isso que sem 

Quero ouvir o que se me responde, e en- essa proposta das camaras municipaes as as-
tfto, talvez melhor me possa explicar. · 1 scmblés .. provincia~s n~o podem legislar s~-

0 Sn. OLl\'Em,\: -Tinha pedido hontem !Jre po!1c1a. -\ poliCia e de sua natureza po!J . 
., palavra para fazer uma explicação de es ela municipal; sendo assim, como na verdade 

cadas, mas isto já se passou. Eu nunca fui 0, é claro que o artigo trata dess.n policia 
grande trepador, nem nunca trepei. Não gas. municipal. Ora, a differença que ha entre po. 
tarei, pois, com isso tempo á cnmara. licia municipal e administrativa é muito es

O s
11

. LoPES G,uu: _Sr. Presidente, 11 senci.al, e não arbitraria; é dlfferença que 

logica da legislação não se aprende por ca. 
thecismos ou compcndlos que se achem á 
venda nas lojas dos livreiros: a loglca dn !e. 
gielação sf1o os principios da di.alectica e os 
princípios .r;eraes de direito que cada juris
consulto dcYe ter para interpretar e definir 
as !eis com !ogica e conhecimento do seu 
systema. Por conscquencia, nfto me admiro 
que o illustre Senador que me precedeu .pro
cur.ossc e não achasse uma obra intitulada 
Iogica da Iegislaçfto. Eu poderia, com tudo, in. 
dicar .ao nobre Senador uma obra assim !ntl
tulada, na qual o seu .autor, o celebre juris
eonsulto Bentham trata da Interpretação das 
leis, mas não !oi a isso que eu me referi 
quando usei dessas expressões; eu quiz di. 
zer que aquellc que não possue noções de dL 
reito QUe não póde comprehender as razões 
por que se fez uma lei e entrar na sua ver
dadeira lntel!lgencia, de certo não tem essa 
Iogica. Um homem póde saber uma lei de 
cór, e todavia não estar habilitado para en
entendel.a ou conhecel.a. ::.ras, deixando esta 

está consagrada em os codigos das nações 
mais cultas daquellas mesmo que temos pro
curado imitar. 

A policia administrativa tem por objecto 
a salubridade, a commodldade publica; e!Ja 
não se occupa senão de contravenções, em que 
podem caber mtutas pecuni.arias, e prisão por 
poucos dias. 

A policia judiciaria occupa.se dos deli. 
ctos depois de verificados, e ainda em estado 
de projecto de tentativa, de maneira que a, 
policia judiciaria póde.se considerar uma 
parte essencial c indispensavel do Poder Ju
diciaria. 

O Poder Judlciarlo, Sr. Presidente, 6 de 
sua n.alureza JnactiYo, elle recebe o seu !m. 
pulso, nas causas civis, das contestações, e 
nas causas crimes, das queixas e denu!lclas; 
a policia judiciaria não está constantemente 
em acçi10, ê preciso que exista crime para 
que esteja em movimento; a pollcla preven. 
t!va está sempre em acção; antes de se com
metter o dellcto, procura evitai-o, antes de 
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ser rea!isado, pune a tcutatin. com penas 
mnis suavC;s. Kos paizcs mais cultos da Eu, 
ropa, est.u policia não é confiada ás camarns 
muuicipucs, nflo é confiada a individuas de 
eleição popular, 110rque & preciso que os agen. 
tcs de policia tenham nfLo só a confiança do 
Go;·crno, que ~ rcsponsavel pela tr.anquillida
de c segurança publica de todo o Estado, 
como que entre cllcs haja certa ligaçfw, para 
que todos concorram par.a o fim co:nmum, 
que é a tranquillidade e segurança, para o 
que é preciso que haja um fóco de acção. 

~a Allemanha a policia judiciaria está 
extremada da policia municipal; na França 
succcdeu o mesmo; h.a um tribunal correc. 
cio na! que exerce as funcções da policia 
administrativa, c cs tribunaes ordinarios são 
os que tomam conhecimento dos crimes que 
a policia judiciaria devolve. As penas de 
contravenção das postur)ls de camaras são 
applicadas por um tribunal correccional. Na 
Inglaterra, da mesma maneira, estes empre. 
gados policiaes são não de nomeação popu
lar; antes do tempo de Eduardo I eram os 
empregados de policia de nomeação popular, 
mas neste reinado se entendeu que se devia 
tirar a nomação ao povo, e ·Passal.a para o 
rei, porque assim se tornava a acção mais 
central e ·emanada de um fõco, e com esse 
systcma se tem conseguido grandes v,anta. 
gens, como seja a de um criminoso não po
der-se subtrahir ás diligencias da Justiça; e 
é isto precisamente o que entre nós não 
acontece. 

No Brasil, um agente de policia, para 
poder perseguir um delinquente que se escapa 
do mun!cipio, tem que recorrer .aos agentes 
dos outros municipios por meio das depreca. 
terias, e cada uma autoridade policial tem 
seu codigo e leis separados. ;,ntretanto ~:·"· 

p:tn. a unidade c presteza d.a ac~ão, é neces. 
sario que as regras sejam as mesmas. ~os 
Estados Unidos não ha um centro de acção 
como cm outros paizes; mas cad.a paiz tem 
seus empregados po!lciaes, que mantêm a po
licia administrativa debaixo da direcção dos 
juizes de paz, a quem essa policia é confi.a. 
da, mas extrema.sc a policia judiciaria da 
policia administrativa; é o governador e nfto 
o povo que nomeia esses empregados de po. 
licia. 

Demais, nos Estados Unidos p6de...se pres
dndir de todo o npparato de empregados de 

policia judiciaria; póde.se mesmo ser um 
pouco menos cuidadoso na prcvençilo dos cri. 
m~s. porque alli todos se interessam, por as. 
siw dizer, na punição do criminoso. 

:Ka Europ,a, bem como entre nós, o de
linquente só tem a acçfLo do magistrado, en. 
trctanto qnc nos Estados ·cnidos não é a~. 

sim, c~mo se pó de ver num celebre escriptor 
moderno que viajou nesse paiz, c estudou a 
sua politica e as suas instituições. Elle nos 
disse que alli a hum.anidade se interessa mui. 
to na perscguiçfw dos criminosos, que ne
nhum cidadão receia denunciar um crime; 
não se vêm nas ruas e praças os agentes de 
justiça, como em outros paizes, e qualquer 
cidadão prende ou denuncia um criminoso, e 
faz pesar sobre elle a punição da lei. Por. 
tr.nto, não pudemos nesta instituiçfLo ir pro. 
curar aquclle Estado por exemplo, ·e cumpra 
que a procuremos modelar na legislação po. 
licial de antros paizes cujo estado politico e 
moral se assemelha mais ao nosso. Nos Es
tados lJ'nidos, (L proporç~Lo que se caminh& 
para o sul, já se nota differença nas institui. 
çôes; e na verdade, os Estados do sul são 
aqucl!es cujas instituições mais se asseme. 
!hum ús do Brasil, de m.aneira que é preciso 
que attcndamos ainda ás razões em que se 
funda a necessidade de que a policia judicia
rL ~cja !Jomogenea em todo o paiz. 

Senhores, tem havido certa confusão em 
querermos imitar certas instituições da Ame
rica do l\orte: e lias não nos podem servir de 
guia; c cu creio Que, na confecção do acto 
addicional, seus autores não tiveram perfeito 
conhecimento das instituições norte.america. 
nas, porque quanto m.ais eu comparo as nos
sas insti:uições com as da Aruerica Ingleza, 
mai;; clis;o rue convenço. l\ós não podiamos 
to:nar por modelo as instituições de um palz 
r,· .r. tem umu. eomposição mui diversa da do 
nosso, porqur é uma nação verd.adeiramente 
composta de muitos Estados, os quaes têm 
seus poderes suberanos dentro de si mesmos. 
Inclino-me a crer que os autores do acto ad. 
dicional seguiram antes o pensamento de 
Bentham, no que diz acerca d.a organização 
do governo politico das provlnclas hespanho. 
las. Confrontando essa obra com as nossas 
instituições, acho que, eom alguma modlf!ca
çfLo daquellas doutrinas, foram as que se 
emitt!ram na nossa Constituição quando se 
estabeleceram os conselhos gcraes de provln. 
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cias, rL>si_1~ como depois p:tr:J. a confccc~o <lo acto ~UdlcJ or..~J :1 que sr 'H'o ., ":

1 
"u ,, .ser g~ral, a.fin1 de haver um centro de acrão . 

• 1 cc~c uo mesmo c crct " - • ' 
modo, s_llYo no que diz respeito ú. _.

0
, ,c ·' ~· p~.tanto, que :J. lnterprct:J.G<LO ua<l.a 

attribuir·ü '" 1 ·· · ;. 0' ·~"0 0 pc.'a Cama. a dos Deputa:Jos a este para:!rapllo 
•· :·._c:, c.o, Ju: .. cs ele paz, cm que se imi- foi m 't . ·l . . -,on a T.:nwo Amcr1cn.na.. )ia, In;:;ldcrra os jul. ut 0 

JUI clica. 01a, accrescc uma r.azüo, 
zos ele jl"Z n"LO fa 'j' . pela_ I}UaJ CU estoU persuadido (jUC :J. int•ol')lre. 
•
1
•• • ~ • • '. '<;cm conc1 taç\iez, antes isso t -l1cs e prc!ubHlo, c sú tc:u lU""''l' cnl coso 

1 
·aç;w se fez com conllcci!:t:tento de causa· 

0 

• ::-.•.. h •· S C e QIF'~ Y: d. ' 
mui tcnne import:mci:~. Dose., modo, pois, G " ,L pon erou o nobre Senador o Sr. 3• Se· 
CJ~tc cu creio rJnc se tir:~. _a iab:·rprctaçiio lo- crci:~rio, notando oue a mrioria cl·• C"mara 
gtc:J.; por b:;o estou Jlê!'SU:-tc!iiio IJU~ ~rtuc~!c;J ~los Deputado~. qu.c se m·o~JU!l~iou··- po;: ;st~ 
senitorcs que dizem qne as noss~s instituif'uC'' mrerpretar,üo, é composta de homens IJl!C en
s:io mcdcl:lelas scbre ::.c; rlo;; Est:alos Unl:lo: t~::clcm d::t mntcria; for~m qu:J.rent:L c t:·cs ju
c~hc_m ~m ::.bsartlo, suppondo QllC GtU~t. pro. rlscor.sultos que trn.bP..lh.1ra.m por definir n. 

- E lei, hon1cns que têm e•~ f 
Vl!lCJn. <.: UP.l ~stado co:n ~nn. sob;;rn!lia df'l .ó..U, seu ·n.vor n. prc-
pollcr 1-::r;io!ar sobre tuuo nuanto púdo Jc~i·-- :;umpr.üo bem fundndtL ele saber n Jogic:J. da 
lar :L ~sscJ::b!éa. ge:r:-.1. l\o~ Estados v Un.t'c!;~ !eg!slo.r.'w, porque não basta ler; é preciso ter 
ui_n_~- ::sscn:bléa provinci:J.J iaz 

1
:m:t lei que multa instn:cç~o para clecic!lr estas qncslües 

P
('U ') ,.,t..,c·'"~,. 

0 
co,··c· ru I de direito pub!ico civil de uroo '.J~f'l,."to,· c cu 

J ·~ .ü ~- ·'"-~ ... J::, ·c.L a gera, n. ~.sse:mJl(:n. r;Q. LI. - -

ral ni:o se oppüc, c clh to:na dê!l:l conheci- considero co!l!O o;t·n.vo cil'CUillGtancia o ver na 
:JlC!::~; !l13.3 Ia. cst{L o Poder Jaulciario pam c~mar:J. dcs Dcput:J.dos qa::.:·cum c trcs juris
p&r t.ermo :1 esse excesso. Este 

11
;
10 

anuu:Ja consa!tos Yct::rem por t:tl i:ltcr;n·ctação; c 
a Ic;i, n:ns decide :1 ma:c:·ia pêl:J. lei ~era! c::trc el!cs, sr,m f:J.zer ofrcns~t ::os m:tis, se 
!l:lo f:J.z caso algum da lei p:·ov!nci::tl. " · ' not.am homens quo m2rcccm muito credito 

A nossa organis:J.ci:o, por&DJ, niio está as. 110 Br:J.si!, c todos ellcs conconlar::.m; tom, 
sim r::;antld:J.: o Impe~io G um, 

0 
_a sua sobe- portanto, j(L o projecto :1 seu f<t\'Ol' cosa ;·

0
• 

ranla é inclivisivcl: a pt·imcira inst<tncia estr~ tuçi:o, c ütmbcm as r:uõe3 ::tprescnt~dr:.s nesta 

C~l ··-1" pro·,_ · · casa, e que a.indo nfto. ''t' '1 •0 ~t-·rtt.'·'as. '~'·'111-SO 
·.... u ..... --~ ~· ... ~cl:!, ~ ~c3·~~n::r~!. c:r .. out!·.:t, c o ... ..... w u....... u ... ... -
Supremo Tribunal de Justi~a n<L cúrtc, de at·gumcntado com principias g-::mes; tcm.sc 
mancir.:t que todas as p:·ovincias cstiio cm dito que o projecto v:J.i desgastar algumas 
pcrfdta rcln~'lO com a cô~tc. !las provinci:J.s, e por esta occ:tsiJ.o rarei uma 

A' vista disto, cu assento que aquel!es reilexiio que me i:J. cscap_~!l(]O. Disse-se que 
s<)n!iO:·cs qae quizcra.m exrllic:tr as noss~s :ns. era preciso ter muita consldér~-G~-O ú. rcprc. 
titnicúes pelas dos Estados Unidos ahrar.a- sent~<;'-o d:J. nssembléa provinchl de Pcrnam· 
ram !L mr;em por Juno. E' ncc~ssnrio que nos :meo; e al!cg;ou.sc que :1 rcprcsentaci'LO de uma 
convenr.~mos r1ue, se quizet·moz ter esse sys. :J.ssembléa pro'\"lnchl contra o acto interprc. 
tema feelerativo, só p6clc ser brrscado na uni- t:J.tiYO nr,o dcYht ser dcspreza::!a, etc. 
iladc do Governo monarchico, c co::n a cen./ Se c Senrcclo se deddi;;s~ por este g-enc:o 
traiisac:w ncccssarla, c<mccde!ldo ás provin- de razões, teriaDJos que attcmlcr ao rtue .a tal 
cias aque!la p:1rtc do poder legislativo que 1 rcs;~cito dissessem dezesctc proYincins que 
nrw é necessnria em geml para regular os ainda nüo se pronunci:J.r:J.m contra :1 lnterprc
clestinos d:J. naç:Lo. Portanto, eu nf

1
o n1e op. t:J.çii.o, pois por ora :J.pcnas uma se dccl.arou 

ponho a que cada uma das provinci.as se col- contm cl!n, mas n:io unanimemente, porque 
loque em um2. cspecie ele fcderaçüo, mas toua só p:J.rtc de seus membros opin:1ram desse 
motJ:J.rchica, sem que de moela :J.lgum se con. modo; portanto, se as outras provincias se 
funda a monarchi:J. brasileir.a com a republi- , têm conserv;;.do em silencio, é porque tncita
ca dos Estados "Cnidos. mc:Jtc se declaram cm f:l.vor do projecto, e 

Assiill é que cu tenho considerado o nosso assim a Npresentac:lo ele uma provinda, re
systema politico, c o Acto Adclicional, cuj:J. prc~enr.nçüo cm f:J.vor da qual se nfto pronun. 
iropcrfciçfto ou perfeiçüo não est:l hoje em claram todos os seus membros, n:Io deve ser
dlscussflo, nem cu entro nessa q~est:lo; trato vir ·do pretexto pura que se rejeite este pro-

súDJentc da sua interprctaç.fto, e consideran- jecto. 
do-o debaixo desse ponto de vista, <:ntenelo 
que a policia judiciari:J. não póde deixar de 

Sr. Presielentc, outro _argumento ouvi, po
rém, q::c não tem relação com :1 matNia: é 

A,- 2ó 
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daquellcs que t0m por fim fazer ver que nós a seg-uirem partidos, como conferirmos (LS en
podemos cullil' no desagrado popular, ou fa. muras municipacs, ás asscmb!Gas provlnciaes 
zcr com que calliam sobre nós certos rescn. o reg-ularem a sorte da policia judici.aria, con. 
timentos desta. ou d.nque!ln proviucia; de rinudo.a, sem exemplo, n funccionarios indo
certo, isso não destruirá a minha convicção, pendentes do ]>oder Executivo Central, c dos 
nem a de nenhum senador: quero, porém, seus deleg-ados nr.s proviucias? Se o presi
mostrar que esse receio é infundado. dente souber ue uma tentativa de conspiração 

Disse-se que a lei da asscmbléa de Per. contríl ellc, ou tentatint Llc separar;ão do Im. 
nambuco, que ereou os prefeitos, foi tl'to pro- pcrio, de que policia lla de lançar mão? Xa
ficua que, depois da sua creação, tem aili rei. da pódc tazer, e entretanto graves consequen. 
nado a ordem, que cessaram as perturbações cir.s podem clalli resultar. Eu nf10 quero rc
que :J.ntes se notavam n:J. provincia. pctir a historia de provincias que têm soffri. 

~fas eu tambem faço outro argumento. elo desordens, onde o soccgo publico tem sido 
:VIinas Gemes se tem conservado pacifica, perturbado; n.a casa estfto senadores que têm 
tra11 ,1uiila, não tendo os prefeitos; até o pre. siuo testemunhas dessas desordens, c sabem 
sidente Víli indo com a instituiçiio dos juizes I bem quanto a falta de actividade na policia, 
de paz; o Rio de Janeiro da mesma maneira; falta que os presidentes não têm podido rc
c assim outras provincias, onde nl'10 ha essa mediar, ocasionou scmelh.antcs desgraças. 
lei, estão tambem cm sccego, donde se colligt: I Senhores, desengancmo.nos; é preciso 
que não é <bquella instituição que tem vindo considerar o Brasil como uma só peça; haja 
a paz e a ordem ,a Pernambuco. Hoje, a paz 
c a tranquillidadc estfto menos nas institui
ções elo que nos individuas. Eu ouso dizer, 
tal provincia está cm scccgo porque tem tal 
presidente; tal presidente, se fôr conservado 
na provincia. h a de conserml·a em soceg-o: 
daqui infiro 'eu que o socego e a tranquil!i. 
dade não depende elas instituições, e sim do~ 
iudividuos, c eu quizcra o contrario, quizem 
que o aoeego fosse resultado das instituiçõc, 
c nii.o dos individuas; e por esta occasião 
lembrarei que nos Estados l;'nidos sl'to as ins. 
tituiçõcs que predominam e não os indivi
duas. Ao povo é indifferentc que este ou 
:J.quelle esteja na administr.açfto de um Esta
do, porque elle não pôde fazer a sua dcs. 
grn~a; ·entre nós, .porém, vemos o contrario, 
observa.se que um presidente tranquillisa um[~ 
provinda pelas relações que nella t~m: se 
clle está em harmonia com a maioria das as
scmbléas provinciacs, vai bem ... 

O Sn. V.\scoxci~Lr.os:- Xão. 
o S1t. LOJ'ES G.\~I.\: - ... é condição sine 

qlta non. ·Eu vou contando a minha historia; 
são factos que eu observo. Vai um presidente 
para uma provincia, e se é natural della, cum
pre nval!ar as relações que tem, ver se el!c 
sabe dlrigir.se; mas, se acaso se não rodein 
de certos influentes, está perdido, isto é n 
pur:t verdade: se, pois, o soccgo c tranquilli. 
dade das provinci:ts dependem d.as pessoas in
fluentes, e se os presidentes estão reduzidos 

federação em tudo af!uillo que é neccssa:!tl 
pura ·a ventura das pro\'inci:::s, mas, por mei.1 
d0lla, não se nullifique o poder central, cuj<L 
perfeita unidade e energ-ia li :tbsolutamcnte 
ncccss~ria parn. fazer .:1 fcl!cidaàc do Brasi.. 
Sendo este o grande int2ressc que nos dcv= 
occupar, nfto sei como alguns senhores p~:l . 
sam que fazem serv.iços ás provincias, afrou. 
:mudo os Ia~os que as l'incP!am ao poder g,;. 
ral. 

O Sn. C,\nXEmo DE CA)r!'os: -Sr. PresL 
dente, pedi a palavra para nüo deixar passar 
um princi·pio que me parece pernicioso. Ouvi 
dizer que não era verdadeiro o principio que 
se enunciou, e vem a ser que na interpreta
ção do Acto Acldicional se dC\'era recorrer á 
lei que passou nas camaras anteriormente :1 

este Acto, e cm virtude da qual lei o Acto foi 
org-anisado; isto para mim é ouvido pela pri. 
mcira vez. Sempre entendi que, quando se 
tratava da intcrpretaçfto de qualquer lei de
rivada de outra, a primeira cous.a recorrer :í. 
fonte donde ella emanou, no caso de a haver. 
Isso aind:t nenhum jurisconsulto negou, o 
contrario pareceria uma heresia hermeneu. 
tica. Para prova disto basta. ver-se o cuidado 
com que a universidade de Coimbra tem feito 
imprimir os codigos affonsino, manuelino, e 
outras fontes da ordenaçl'to ph!lippina. Como, 
pois, ag-ora nós poderemos, a respeito da in
terpretação do Acto Addicional, que foi feita 
em virtude da !e! que anteriormente passara., 
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01zcr que ella não serve de nada, porque a 
naçfto tem recebido o Acto Addicional? Este 
principio é bem pouco verd:tdeiro. ( .-tpoút· 

dos). Qual é o symptoma que o nobre sena. 
dor tem par:t affirrnar que a nar,üo tem con
cordado nos varios modos em que algumas 
nssemb!érd provindacs ttn1 entendido esse 
acto .alltlicional? De que modo entende que a 
nação tem da-lo assim implicitamente o seu 
assenso ao Acto ..::~dc1icional? O cm que nós 
estamos concordes é 
Estado; mas nesse 
deixou.se consagrado 

que pas:;ou como lei do 
mesmo acto íHldiciona.l 

o principio, ~uc, quando 
houver alguma duvida, pertcnc(! {L assembl~a 

geral interpretar. O que cu vejo é uma grande 
intolerancia contr:t ::rpclles que pretendem 
interpretar, quando aliás é facto inueganl 
que se tem pronunciado da parte da popub
r,fio urna opposiçftQ d:sfavoravcl contra es;;c 
• \cto Addicional pél,n.s col!isõcs que apparecc· 
rnm e pelas dlff!culd2dcs cm que se tem 
posto n. Jeg!sla~flo, entrando logo a appn.rcccr 
actos contra o pessoal do codigo. 

O codigo f6rma. umn g-arantir.. na.cionn.l 
(UJl(Jillrlos); a Constitniçi:o doeclnrou que tudo 

tra o mesmo Acto, qual é a ·vronunclaçfi.o :au
~·llcntica da naç:io para dizcr.se •lUC assim é 
que cllc se clrve 81ltc!ldcr? :\üo temo~ uenhu. 
ma. Seis nüo entendemos vontade da narão 
senão cxprim!cb. pelos s~us rcpreEcntantcs;" o 
J)!t.ií: é rr:prc:s::ntnth·o; nó:; n<1o aUopta1nos as 
icJú11.s de J'. J. Rousseau, ~ue as leis que niío 
são fC:itns por todos não silo !e!s. A cxpcrien
r·ia elos scculos mostrou r:nc o philoscpho de 
Gt:llf.:.'l.Jrn. nilo tinha rnz:io, que meHwr era cs
taiJelcccr representantes nacionacs que tratas. 
:-;m dos interc~scs dn. <:Ollll11Uahúo, do que ir 
eonsultar as mass:ts. 

Ora, pcrmitta.se-me a expressão, parece 
que o ·Principio cmittido tende a enthronisar 
o in1perio das mnssns: nüs ~ ~;m (]Ue crernos 6 
a,uc a na~fLo s6 é symbo!isadn pela sua repre
r:;enrnr~ão, e fÓ r.sta é o orgCio legitimo para 
.,e fazer c entender as leis . 

Sr. Presidente, opponho.mc absolutamente 
á idéa de que o Acto Addicionul já esteja en
tendido pela nar;iio do modo que cliffercntcs 
assc:nlJ!éas proYinciar;s o t0m entendido, e 
consequentemente que já esUt assim approva. 

o que era rcl=:tth·o :1 g;tr!lati:s era. constitu- da Pela n~H.'fLo. Ri:)corretl-Sc á coroparaC]ão da 
cional, e ni!o podh s2r alterado pelos t:ami. Co:~stituição; cor.1 effeito, a nar,ão a recebeu, 
tcs ordinarios; como ~' ncnc.!lto, que, nfio :1W.;l notc.sc que as camarns tac-s quacs exis
tendo p::ssnclo na lei anterior que houvesse ~~am eram o unico elemento de rcprescntaçflO 
muitos cod!go:;, se abalançaram r!S :!SSe!nbléns n~~.~iona1 elo anti;o re-gimen, e, rnanifcstando 
provincin.es a legislar sobre o pcssoll elo co. :.!ni1'ormcn1cnte o seu conse!ntimcnto por .aeto8 
!ligo, o ~uni deYc ser unico? (:ijlOiados). E rmthenticos (apoi.ulos), na falttt de vcrd~dei. 

organisa.do este codi~o pelos rcp~cscntan~es J•a representação nacional, que cntfw aind!! 
da naçi"tc, ainda que cm todas as suas partes 
não cstc.ia complrto, G j{t U!1!~ g3..r~!.nt!n. n.a. 
donal. Suppondo-sc f!UC, sendo feiro por to
dos os reprcsent~ntes, hn. de conter as bn.scs 
da justiç:~ ~ equid:tdc que a Constituição es. 
t[!.bdecc, como é que se quer ng-:Jra pi·iv.ar a 
to:Jos cs brasileiros desta garantia quG clie:> 
j!i possuem'! ú ·:orligo, a::;.:In1 con1o todas ::t!i 

cousas humanas, tem defeitos; m:ts cmfim, 
tal qual é, constitue uma bltrantia. )tão sr. 
no" que!ra. prh·ar dclla por certos ac1.os das 
,,,,sembléas provinciacs. 

l\iio p6de o nobre Senador apresentar um 
,.ymptorna ou critcrio de approv::tçüo nacio. 
n.al que sn lisíaçn. Se o Acto passou ha tfLO 
pouco tempo, e se logo que se principl•tr,\!11 
a fazer estas invasões sobre o cod.r;~. houve 
tn.ob·~nl 1og0 muitos clamores ~.lo::; rtuc n5 
desapprovavam c por e!las invcctl nvnm co>1-

nüo h:nda, isto se julgou sufric!cntc pnrn. ex
primir .a yontarle nac!onnl. O cc.s0 presente í! 
r..1uito diverso: n~o .ser~:c aqueLe de argu
mento para dizer.sc que n nar.iw t8m nppro. 
•·ado essas usurpa~ões feitas por uma ou ou. 
ira nssemblé:t provincial sobre o pcssc:ü do 
codigo: este principio assento qu 0 é dcsor:::a-
11 isador, e que esttt idéa fere e awca a esscn. 
~:ia do governo representativo, tal qual ellc (,. 

Depois, o fim desta lei que passou c do 
:tcto addicional foi s6 clar.sc mais dcscnvol
vimcnto ;ís asscmbléas p:odnrinrs para in
':crvircm utilmente nos negocias de suas pro. 
vincias, mas nunca esbul!m~-sc o governo ge. 
''al do que essencialmente lhe compete para 
sua conscn·açüo: seria isso ir contra as pri
llleir:ts icl·~ns da razfto. Os representantes da 
::tar;fLo niio haYiam de .aniquillar o poder gc. 
ral, c isto é tanto assim, que se reservaram 
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o direito cBtallelcciclo no ;trt. 2ii do Acto Ad- r.:il, jiL se entende o que ~: entende-se 0 com. 
dicionnl, de que competia ao corpo legislativo ~!r~:o da.;:; leis de:stinn.cl~s a proteger 05 cida. 
geral interpretar quu!qucr arti.!;O c!uviciõ~o d~tos contra as tenw.th·as dos crimino!-1os c 
desse l~1CSino acto ~!'l:lit.:iuH:tl. :!~al~:::itorc.:;; h-to {~l'a o objecto Uo regimento 

Xós jü. tinhü.mos a e::perl::·!1ci.1. do5 !!Jsta-/ aa ::tntign lntcnt~ent.c gcrr:l da poiicil!. c seus 
dO.S U~hlos, (!t:::!.TidO, tendo Ob ·~·T"dO ~ ' 1

1 c.:r..., ·1 1 , 1' • • ::J ..... ~~ : :.:~ .... ,,.

1 
c~c:~(:f...::'lclos; a~o:-a, po!· po.Jc!:t nnullCb::tl cn-

pr~!llcira. confctlc;rar.::!o :~ ac~:r~~ do ~::n·crno t~~!H1c.se o ccn1~1lcxo c~~ls le:i3 do Inunici-pio, cr .. tc 
gcr:tl crn. f:·ou::~ c n:-to pnd:~ C8:!~=0.z-uir o f~m o ;wotc~c:~~ co1:trJ. cs Lr::tn:::.~rcss:)rc~ das pos
dc proü;gcr a !l:]J;~~o c-rn r::c:r~;I, occup~:~~~m.s~ tu!·:1 ~; munic:i!):l~S. (.:!JiOiados.) 
(1C fn.zcr a f·::der:1~:!o ele 17SD, 0:1 que SC! tl'8.i.O:! c · .. 1• • • • • 
de dar farP-a. bast2nt~ ~a O'ovcrno c·ntr~~l c QC c~~~ u CJUC .e a po.ICl~ municip::u, c~~lO 

.. :.J l; ;-, c ' se quer u.ar ~~ cntc~dc!' que as as.scn1b1~~15 
ate se pDz ~tlli tamb8!ll est~ c?..utc!a, que- G!11 / ,1 ,. 0 ,. 1 •1 ci.-. 1 ~c: po·'c·'ll lc'•ic·]"l' ql"\,•l"/'\ ,., pcJlc;"' ..... :'\_ J. • -· u.~... \., •• •,':'l ;J ••• ... ".J • \,; ...4. • ··~ o L: 

cn-so ele d~n-]da. 11. dccl~:lo scl::re [!. cot::nctenci~ j? o '- r·• . 'o • 
. . · 1 :·t.. . ra., se lli.!.O .ur ns:s1m, con1o pJucm os 

pcrtcnc!rt .se~!P!'C aos tr1bunac.s r.-ér:lcs. . . . ...~ .. poU:crcs sup:·c:uos, o f:,O':crno tiCr~l, rcspan. 
Ora, con1 t::tl cxpcrJcncla c tendo nu~~ il cle:r pela intcgrid~üc c trn~HlUil1iclaJL! do 1~1 • 

JllCS!Uft. g[!ranU~ c~c intcrprct!lrmo;.;, ca1no 11.1- ~(:rio? Sê se cntcndcrern dcslig:1.dcs do p;o .. ;er-
ycmos inuUllsal-n. c d~rmo.s todos os c~sos ,, ,, , 1 .. . · no gcr.al touos os em-prl!gnuos aa. no !CW. gc. 
duv!closos por uccicliclos sú pelos rrc~cs d~!s . ·. f' . 1 1 ·' -

b1.. . , ,,.,., ,.,.~ ... ,,,.? !'.~11, C SO la "!UlC ... OS COlll O 111CL O uOS rcprCSCil· 
~ssc:1: .c~s, ~~~:!3 p:·op .. :!ns.ls :1. Ll.\.!~lrL~==·-~··. . • , . . ~ , ... - .. 

1 
- . • 1 t.anies <ln.s prOVlllC1:1S, flUi~ 0.3 c,e:.lutu:·i.~8 quan-

.:. ... ao e nn.tur:~ .. s~IL)]Wr que, qu~t~Hto se trz..wu ' . 
,, 

1
• ~ · • _ I elo lhes ~!H'OUYC:', scg;ue.sc Cltle tnuo cgwnto 

u3. nossa rc.Lorm~. c..:.css:1. cf.;~)CClC de fcdcr~f':.lJ ] .. 1 - , . . -, ~ · . disser o p;~vcrno g-~rl.!. se:rao ~ucros consc.~1os. 
monarch!ca, o.> :1ossos Jc,.:s,cucrcc; se ac:\ut.c.J - 1,. G ·' - . .~- . . .. .. . O:·~ nt~r(l'nnto eu: qaanuo o .1.i.Cl ;1ranuc cs-
lnsscnl c n;~o ~lYe:ssc·m Jalll~!s n. Hlea uc ür:. ' · b 

• .. .. _ ' t n.va nara se l~vantar contra o governo gc-
xn.r fraco o r> o der geral? I-InYe1clo Ja fcner~~ao J ' · . . : 

- · . !'"] se CSl C ()UCfCD.d::> ::!.111 cl~l' D!'OVltlCUtJ~lS, 
r,o n1undo, nao deveriam re.spcH.~n· o seu I ~~' ~,. '. • • ,~. ,. • ~ 

• i "c'l""SC os f:sr~acs eh po!lcl:J. bem o!JCli!Cntcs 
exe:mp!O, c r..o !ll(;IHh:; o d~:cru0~la. r1U0, rcscr.. ... · '"·~·· · . _ . 

· ao r,ovcrao gcr:!1, nü.o pcU~r!~l a sua acr.~:..o t;:!' 
n1cio scculo se tornou um3, nat:Eo podc!'CSrt c -

!l~::tis cffeito? (,1;;oiarios.) 
va.nUo sufricicntcs garantin.s para o po(~C::!' 

ccntr:tl, tem ccnsc.;uido os seus fins, e tc711 
progredido cm prospcrirladc, a ponto que c::1 
c.sclarGc~U.a? Scrú IDr!,i,s rrlsoaUo S~!PDÚr-sc qt~c 

e!lcs, scEl respeito a u1n tal excmp!o, qt:i:::es
scm ir per uma cstraua absolutamente uorll, 

Isso é o que se quer no c.rUgo, c d::t ma~ 
:H~ir:t qnc se quer c·ntcnclc~r n. pr..l3.YrP .. polida, 
scp:1.rod~ do ndjrct.i·ro mun!c!p~l. ~ ac~i'io do 
g-overno geral então iicar{! null~. O r]uc eu 
C[UC~o é sustentar este Iar.o que existe entre 

e, novos !caros ou Ph!lctontcs, não tenhn.n1 · o governo geral c os poderes proYinciaes. Por 
receado os prccipicios? Pois se al!i, c:n caso I cst:::s razões que tenho expónclido, nr,o possa· 
de dm·ida, os poderes ge!"~cs da na~rw é que concord!lr cm QUC as assemblbs provinchcs 
U.ecidem, como é que nós agora querc·mos 1 poss~m lc-gi=-!ar aub:.·c a j'lo::cia go;r~·~l do Ini.
chnmar tudo Ct dccisfta dos poderes provin. ! pc!·lo, por isso mesmo QUe ao gm·crno geral 
ciacs, ou antes a tuna prcsump(:flo ele vontn.clc cmnpe:t~ cst1. attribt:~çã0; n2n1 s~ 11élíle suppür 
nacional, fundada só nos actos daqucllcs po- sr.m absurdo !JIW o acto !lddicional ;1 quizesse 

deres? Isso ni:io é possivel. lirar. 

Ora, da:Jdo por finda a cliscuss::Io gc:-al . Tamb~m não serve de nada dizer-se que 
dos prlnciplos, pass:J.rei á ma teria_ do artigo, I ,; inutil a interpretação, c que, quando as as
c neste c outros casos teremos de mzer a su·.t sc:nbléas provincl::tcs qncrcm · exceder, insi
app!icaçlio. ' nuam os cliffcrentes mun!cipios; nfto presumo 

Diz o artigo. (Lê.) Quando aQui tratamos I r,uc ellas procedam de má fé; m.as, se c!las o 
da policia, nlio é para nõs cousa absolutamcn- fi::crenl, rcp:J.re o nobre senador que entlio 
te nova; nfto somos um povo ~uc sal~lss.;mos I n::nos razflo ha para s~ oppôr ft interpretação. 
das m!ltto.s; C[Uando nos tor!1(tmos mdcpcn. :\:to se segue !nconvcnJcntc do modo por que 
dentes, !á formavamos uma nur,üo,. jú _tlnha-J: n?s .prctc:Hlcmos. !nterprct~r o artig?; as pro. 
mos pollc!a. Quando se falia em pol!c1a gc- vmc1as tem sempre o me1o uc ouY!r os seus 
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Scsoilo de 13 de J!.!!ho 

rcprC;::;cnt,tntes Ucs nntnicipio~, c1uando 0 nc- O Sn. C~\.IL\TI.I:o HE C.\~1Po::;: -Se o é, e:::Lú 
;;ceio fôr !nt0rcs.su.nte a cs:::.as pro\·incias. na Constitui~Jo; o que cu di:;;-o é que o nobre 

Estou c:1ncordc com ::t Oilinif!o <.Ia noll:-c Scn~dor tem pouc~ !ncmor!:t: ~ ConsUtu~ç:lo 
senador que n.cab~ d0 !aliar, L:;to é, que não consagra o principio qu 0 o corpo juclici:.!rio é 
procede a razão npresentud~ pelo nobre Se- n1n rwc1er dcpos!w.!'io de ur.1:1 p:!rtc tb. soiJe~ 

trctnrio, p:tr~t dim!nnir .n. forç::t tln. int.crprc- ranla, c inclepcnc~cntc. Em vn.r!ns IJ~~,rtcs c!l~L 

ta~~:Io; qucra di:t:c·r, por ser d:ld:t principal- ineulca. c::s:1 !ndcpr:~d0nch; c t::m-:.o é n.~:;lm, 

Jncntc peJa c~~ssc do.3 juh~c~ c jur!.~.iconsnltos. (!UC ~ló!·; csü'..Incs VClH1o t.oU.os os dbs a ac~;rro 

:\;lo EC pensa ~ss!n1 cn1 outros prdzcs, ~!nd.a. os I do poder ~Cbisl~tiro sobre o exceut.ivo; !!incl~!. 
1nal~; li rrcs, eomo os E.::tados Unido:~, qlle 

1

1 n.1o.s do:.!s prim. c ir. os n1c:~r.s dcst8. Ecs~~:.o, cl!:l 
muit~s -rezes se cit.am: \cu vejo Incs::no que se fez ben1 sc:1tir cn1 snr-.s ccnsur~s; m::!s, a 
tUJl pub~ic:istn., que muito b~m e:.scrcvcu sobre dos antros podc·ros sobr:; o juciicil'..rl~, ni!l
n. org~nisncão dos ditos Estlclas Unidos, c é i gue~l .a.:nd~ n. achou r2.::oat!a ou ~prn·o,,~ou que 
de n1ui::.o credito, <liz que os jurisco::::~.suli:os a 1!ouvc.~s!). Eu nfLO sou suspci~o, porque nfto 

t~m ~lli mu!to respeito c inf!ucncb, c auc até sou só membro do poder judicln.rio, c tenho 
se púdc -dizer que o un.ico rep3.ro contra as t.::.n~bcm a honra de 1110 nch1r nesta c~s:1; ni!.o 
inv:!-~C!.;S Un. dC!llOcracia existe no ll~1nco elos é por fo..\·o:~~cCj' a ela~~::;~~ dns juizc·s (lU~ se Ue.·n 
;u!vogaclos c 11:1 crlc.lci:a dos juize:s. d::t:- c::sa in:lcpcnclc-ntb, r.o poder jadici.ario, 

O Sn. .J .. r.r-:xc.\.i:: - Sfio lcgis!ac.lurc3... mas slm po1·quo -clh: 1j ~:n t1C=.i pr~ncipacs ele-
O Sn. c_\J::\EI.I:O nt: c_\)!l'US:- o corpo ju.l' mentes d:t Jibcrd:tt!~ elos povos, ü U!U poclcr 

diciario a!li 6, co:no cm toda .n. parte, ·um cor- rr 1 r.~ Yi..,.i~ sob,..c os nossos inU::·e!::::~.:; n1n.i.s i~
po pas.siYo, que não se occupn. tlos negocias t~i·~1~os. ~S~ o ~ode!' jtH.Eciario fôr corro~np!clc, 
scnilo qun.ndo o chmnan1, porque cnt&o c11c I se für escr:tYisa.do, os n1~1c~~ scrr~o inc3.lcu!:J..
t~·ah::dlla por sustentar a. Constltu~ç;ão, c to- Yr:I:;. 
elos rccoahcccm e-sse seu selTil}o. Qu:tnUo se 
il';!.L:t Ue umn. Ul:manc.lu., uintla quando h~da. 

un1~ lei CJUc l:tvorct::n. uma p~rtc, se essa lei 
cstú cn1 contradicçfto · c:Jm n. Constituic~to, urro 
se toma cn1 cons!Uerr:cüo, c n. p~rtc nflo obtem 
sentença.. Entr{~ nós, tambem julgo que <lS 
trillunacs, se tal hypothc3e app.ar.::ccss2, da
vidarialn igualmente applic:lr ur..1a lei anti
constitucional. 

O mcsn1o aulc~ qu0 11:1. pouco clt:C:i accr-ea 
dos Estados 'Gnidos, fa!h!lclo a reopei to de 
tendcncia. de alp;u!lS do;; Est::dos a qncre:r 
nb::ttcr o po~ler jucl!c:iario, tliz, pnuco !nais ou 
mC"nos: ';Se a.c:3.so ab:tte:rt:nl o !)oGer judicia. 
ria, i::'l'i10 n.b:ltido a sua naç::i.o ou D. r:..'pubJic.1). 
(Apoiados). Ora, aqui n6s n~o trQta.mos de 
abater o poder judiciaria; mas cU trou:o-.::c es
tas reflexões para impugnar as assercõcs qul! 

Sr. Presidente, se naquelle raiz, emincn- se fizeram a respeito dcsL::t classe. 
temente democratico c line, a ciasse dos ju-
risconsultos e dos juizes é tiio consider:td.n., se 
merece tanta attcn~fto a na~ão inteira, por 
que razfto nõs havemos dizer que entre nós 
isso seja pelo contrario, c que :t gra!Jde maio
ria que votou na outra c.amara :t f:tyor destl!. 
intcrpretacfto tem pouco peso, sú porque se 
compõe JJrincipalmcnte tle juriscousultos c 
juizes, c que a intcrprctar,iio ·é a favor dessa 
classe? 

Eu nilo sustento irrtcresscs de classes, 
mas a clnsse dos juizes constitue um poder 
publico do Estrulo, onde reside uma parte da 
soberania; nüo é muito que :t legislatura con
templasse essa classe, tendo cm vist:L os ver
dadeiros interesses nacionacs. 

U:\r.\ \'OZ: -E' heresia. 

O S1:. VEI:cumw: -:Vfuito podc~osa. 

O S::. C.\llXEir.o m~ C.mro.~: - .T:t disse aac 
eu nfto defendo interesses de classes, an;cs, 
nest:t casa, comb.ati bem p:::ra que nrw hou
vesse uma priYilcg!~d3. p~rn. ctc~x:;.r ele p~.gar 

n.s suas dividas. 

Concluo votando pelo artigo em discuss;1o. 
O Sr:. C.\SSr.\xo: -Que poderei cu dizer 

a fnYor elo primeiro artigo, depois do que Uo 
sahin c cloqucntcmcntc acabou de dizer o 
nobre scnndor? :lias cu desejo n:anifcstnr nJi
nhas idéas, fundar o roeu voto, c direi algu
ma cousa sobre o que entendo a respeito (]o 
:trtigo. Felizmente, hoje a discussão vai to. 
mn!ldo o scn vcrdallciro caracter, vai-se ~nc:J.

min!Jando p:tra as regras tl:t interprctacão 
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8obre a matcria que o ;trtigo primeiro inter. 
;Jrcta. 

O nobre orador, 3" Secretario, foi o pri· 
mciro que cingia á discüssão, e avnnçou a.L 
;;umas cousas que não podem deixar de ser 
oiJ:;c·rr:ldas: eu lerei Rquillo que c!lc mesmo 
disse hontcm, q;;e é o mesmo que se tinha 
transcripto !D diario, que rectifico. NfLo posso 
deixar de observar que no seu discurso o no
bre senador enunciou a mesma proposição que 
foi publicada no diario da casa; cu cuido que 
o nol.JJ\! Sem.dor disse que, indo a intcrprcta
~}10 contra o que tinha entendido ,a. maioria 
das asscmbléas prcvinciaes, ia-se de encontro 
[t :u::ioria da nação; desejo saber se isto 6 

exacto. 

Ora, Sr. Presidente, o que se segue deste 
pri:l~iplo, que me propo:Jbo refutar, não di-
~·c·i f!llc- ~ejam absurdos, mas a illacão é con. 
~t·:t o mesmo nobre s~nador. contra o que 
;:c!!Juinamcntc quiz inculcar; disse que é rc-
forma, porque o projc(!to ultrapassa as rains 
11~ ~r!i.CPPr€·taçfto; c essa id&a, nprcsentada 
;10;- el!e, é exactamente emitt!da por todos os 
:.:c:!horcs do seu Indo, isto é, querem a rc-

as~emb!(ias provinciacs formarão toiias iguul 
lei. 

O S1:. \'!:J:GCEa:o: -Nego a consequencia. 
O Sn. C.\SSL\!'o: -E' multo passive!; es

cusamos mencionar exemplos. Passando o 
;>rincipio de que ~L maioria drrs asscmbléas 
provinciacs ronstitue a ma!oria da nação, eis 
:.;qui r;uc, per um acto de usrpac;i:io c de of
;'cnsa da Constituição, se poderia revogar a 
Constituição pc!a maioria da.s asscmblé.as 
;>roYinciaes; nfto G isto :tbsurrlo? Arrepiou-me 
tal proposiçfto, e por isso logo déi um -ntio 
apoiado. 

Prosrguindo o seu discurso, o nobre ora
do• disse que cllc não pretendia offendcr uma 
m:tioria de uma classe que tinha feito passar 
na outra camara a interpretação do acto ad. 
rlicional; c, a esse respeito, o nobre sen.n.dor 
que acabou de fallar nada deixou a desejar; 
n:os~rou qun.l a injustiça do nobre Senador 
que se dirigia contra essa classe, c agora é 
QUe fiquei entendendo qual era a classe. 

!ÜO quero 
!"~forma. 

Disse mais o nobre Senador que se pre
tondia cstabelw:r nm systema p;llitico novo, 
m!!.s não nos Uissc qun.l elle era.; o que se 
:J6:1c cblt:z!r de suas palavras é que se quer 

essn. I ~us~entnr e ~1~f?n:1cr n Con~tituiçti.o tal qu~l 
e:>t:.c t: os prmclptos federativos que nella se 

O S!:. C,\SSrA!'O:- Eu hontem fiquei aqui 
-b:1st::mtc atcmorisado com estes npnrtcs, t(mo 
via.!:!r ~ rlohzclla do Senado; ·portamo, cu peço 

1 
''"" nobres Sen:~do:-cs que tom0m muito scn-
tij~ nestc:s ap~:·tcs. i 

Disse o nobre Scn:tdor C]UJ n. m~ioria elas 
:ts.::crnhléas provinci!acs constitt:·c a m:tio:-ia 
d1 na('ào, e accrcsccntou que, tendo uma as
~=: ri~ !J!í:!n. provincial feito uma bo.a. lei, nfto 
rcnvi!1hn. rc\·oga.l.n. Ainda que fosse isto vcr
t~::dc e:n1 thcse, seria un1 principio ina.dmissi
,·cJ, ü. visl:t da disposição do art. 8• (I~): 

~wrtm!to, es~as boaS leis foram fcit.as a bem 
·:!:: tranquil!idaclc publica não fic::!m revoga. 
d:~s por esta lei. 

O principio que a maioria das assembléas 
pro·.-!nciaes constitue o assenso da na~ão ~ 

JH:l·i:;oso, c pórle trazer funestas conscqucn
ci;;s. Supponhamos que uma n.ssembléa pro
''inr-!al organise uma lei inteiramente oppos. 
t:t nos intC'rcsses dn. nnr,ão; como n. natureza 
ham:Lní.'t tende para a usurpa~ão, as outras 

ach:tm. 

Por esta occas1fw d!rC'i 1111~ a ConstiL.ui~ 
~·:'.o do Estado comprehende elementos demo
craticos e nfto elementos federativos; quizcra 
que se abandonasse esta idéa. A nossa Con
stitu!çfto ~cl:nitte o governo monarchico tem. 
pc·rado eu peço aos nobres Sen:!dorcs que re
flictam nesta palavra- e!c1ncn!os jcrlcrati

I.'Os - qu,• pôr!<-. pelo andar dos t••!llJlOS, exer
cer grande influencia. Elementos federativos 
são ::t!lwios do governo monarchico, contr:trios 
r!O ponto de unidade que dcYe haver: rceor
do.mc que, mesmo na Republica Francza, se 
sustentou o principio de unidade, proscre
vendo-se os elementos federativos, sob pena 
de irem {t guilhotina os que proclamassem 
tacs principias, porque os mesmos republica
nos reconheceram a unidade como principio 
mais seguro de qualquer governo. 

Entr.nrcl na analysc do 1• artigo, limi
tnr.mc-hei ao que ê verdadeira intc•r;:>rcta.
~ão. O nobre Senador que hoje fal!ou em pri
meiro lugar, cquc muito respeito, teve a 



... 

Sessão de i5 de Julho 201 

franqueza de confessur que, a .respeito da in
LN'Pretação deste arl!go, elle a reconlleci.a 
como genuina, como verdadeira. 

Se devemos ir buscar a fonte onde nas
ceu a materia que se incerpre-ra, vej:unos o 
art. Gl d01. Constituição, o qual passo a ler. 
(Lê). Ora, o que fez o Acto Addicional? Foi 
resolver estes conselhos geraes em asscmbléa 
provinciaes, ampliou as attribuições de que 
estavam re\·estidos os conselhos geracs sot.re 
taes objectos, e daqui se segue que as assem
l:!éas •provinciaes não têm direito de exercer 
estas funcções senão sobre objectos de eco. 
nomia administratira. ·E' esta a consequen
cla genuina do argumento do nobre Senador; 
e como cm tudo o que pertence ao poder ge
ral as assemblé.as provinciaes êm mcttido a 
m_fw, usu~pando :ssim n.ttribuiçõcs que lhE.31 
nu.o pertencem, nao entrarei na analyse ilos 
facros das asscmblé:ts provinciacs: não quero 
mais que :3e tire disso n.lgum resultado qu;: 
pareça conscntaneo com o princiJ}io que acu
bei ile combater. 

Portanto, era de necessidade que se dc
clar:lssc o que era essa policia economicia. 
.Tá um nobre Senador mostrou que polici.a 
n:'to é mais que um regímen administr.ativo 
sobre a segurança de qualquer cidade ou na. 
ção; c sendo a pala\'l'a policia assim consi
derada, h.a polici.a considerada municipal e 
policia considerada geral, mormente em um 
governo constitucional cõmo o nosso. Por con
seguinte, é evidente Que a policia judiciaria 
pertence ao podor geral, c não compete senão 
:to governo central; aliás, seguir-se-ha .a con. 
fusiio c desordem no poder judiciario. 

querem dar os nobres senadores .do lado con. 
traria, dá-se uma attr!buição que não dá a 
Constitulçflo, no exercício das camaras mu
nicipaes, exercício que é relativo ao poder 
cconomico. Por conscqucncia, me parece que, 
sendo esta .a vcrdadeiora c genuína intcrj)re
tação, tiradl'. dessa fonte donde se extrahi
ram esses princlplos, estas palaYl'as não po. 
dcm ser entendidas de outra maneira seniio 
como estão no artigo. 

Depois de um discurso do Sr. Cos
ta Ferreir.a (que será publicado no 
numero seguinte *) fica a discussfLo 
adiada pela hora. 

O Sr. Presidente dü para a ordem 
do dia a mesma matc·ria, e levanta a 
sessão. 

51' SESS.lO E.M 15 DE JULHO 

Conl'inu~Lrão da segunda rlisczt.Sscio 1/a 1·csolu

r,:ão sobre a concessão f~ita pelo Governo 
a Gustavo ,l!lolfo Rcyc.- Continuação da 
prim.,_:ira !!í"Jcu.ssüo do projeuio que ifitur· 
preta alguns artigos do acto adclicional. 

Reunido sufficiente numero de Srs. 
Seuadores, abre-se a sessão. e, lida a 
acta da anterior, foi approyada. 

Na primeira parte da ordem do dia. 
continua a segunda discussilo, adb.ila 
na. ultima sessão, da resoluçíio, vinda 
da outra camara, que appro\'a os arrs. 
•!" e í' do decreto que concede a -Gus
tavo Adolfo ·Ileye faculdade para for
mar uma companhia de minearção na 
proYincia de l\Iinas oGeraes, conjt:'!l
ctamento com o parecer .das Commis-

Parece que outra intelligencia niio s'e 
póde dar a este respeito, scniio aqulla que 
está no rurtigo, isto é, que a policia e eco
nomia são comprehendidas na palavra - mu
nicipal - ·C se referem à clausula final do 
mesmo * 4' - precedendo propostas das ca. 
maras.- E isto é tanto verdade, quanto tam
bem é verdade que a policia geral do Impo
ria não se podia exercer sem entrar no co
nhecimento das policias particulares, p()rQue 
isto é o que fórma a unidade deste todo. O 
poder geral, pela Constltu!çiio, tem o direito 
de Inspeccionar sobre o exerc!cio dos poderes 
particulares nnquillo que lhe pertence !nspec
-cion,ar, c por esta fórma de interpretação que 

(") N. B. - Nem no numero seguinte d'O 
Dcsperta!Wr, n. 381, de 17 de Julho, nem no:; 
subsequentes foi publicado este discurso. Tum
bem não foi publicado no Jomal ào Commer. 

cio nem em outro qualquer pcr!odico da mes
ma data que davam tambem resumos dos tra
balhos d() Senado. 



Sr:ssfio ele l:J de ,Julho 

;;:.~.:;Q C~LC"!lsh·a ~:, \.0(lü3 G:5 ;):·ct.Cllfl.:~1.~·-~ C!UC Sí: 

~~;,.-h:i.~.::i~lll n~~s l~U.::3:11J.;:; ei!·c~llll!:lt~nd~t:::, ~lo (}"..2:: 

en ta!~lb~~:l concc:·dc; nc1~1 pod(·:·i~ clci:~~tr L::· 
ad!ütitir esta hh~:t, (~ Y:3Ln. an.s circu!l1::ita:1ci::ts 
(:111 (llt(': S•.: [:C!J3. O :;J:ti::, }1Cl'(lUC CU ejJ.C~"!.i'O c;;tL· 

ac~;ccio pelo laGo li:1 -:.r~illd~dc publica, 0 nüo 
pc!o (~J ÜllC·l'CG.SC d::dc OU Ü:.!.CjlH:ll~ i•.ndl\·idUO. 

..:\. iH~:rot1i.lc~.tLO l~l' brar:cs lh-r:3 no pn.iz c 
l~U uJiicl:.ulc inco~1 tc~t.:-t rei c r:·~onhc:c!Lb. por 

linha 
deve· 

E:~i:a obSl!l";~:f;::.o llo no!~!'l~ Sc!n~ulor pro
r~!ll de nüo lc~!' reparado cu1 nuc nJ. tcrc::ir~ 

CO:J!Jl~;;LO, ~lpjJl'OYalla Jlü}O gO\'Cl'!lO, SO dlz ClUC 

u;~J ~~1·:~ C:HIJl't:·;;;ado nos tra.balllos <la com
p~:nh!~ esci·~vo n.lgum, mas uulc:~mcal~ brn:• 
r;n:i livres, Jl:lrn. esse fim inlr>orüidcs da. Eu
rup~t ü: custa t1ell:t; c o numero dcst~!s ncs
~o=t5 livr2s não S2:'[L n1cnos de cento ~ ~in
c·o•ént:l. ~o principio, podendo >!.O depois, ou 
t!cs~lr-! j:O., :::c:· r!.~~~~·m~:Ili.ado, conror!1lc fôr ne

c!a tem !.1~03Lrada (lllC a Ic~i r:-!):c~~si·.·3. da ln-~ _ . <:~·:~:.;:; r!o; <'' :~w ücv:n•·.~ c;;o "'r 1 -....... ~ , :-
''TOtll'CC'"O clco;;:o •t"'l"l'"·'l111;~ •·r.'l\ ··~j(ir'> in'r.i1"1Jl'.r.ptc I J ... ~ .. L ..... ~.; OU .. :L.~ HlUO, lllLO 
~ ~.: .. ·· ·~·->. -~-\. •. , .. ).,., ........ ;.. ·-' ~ ................. • I ;;j::~e:atc !1~~~-~ l:t,·,·u·· :-;; .11 1, 'l,,...c . ... .. .. 
l:lr;!:de::z. J~a t~:;:nn v::nai:'..(!itlO nuc o Cor:)o , . . · ;:, .)a. uon~ .. u ........ , c.oreo tnm 
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c·":"'·· , 1 ~, ......... co:~:i~~: 11· 0··. 1 , .. ;., cJn·, ... , 11 .. ,~J"]h: .. ,1 ;;t:m e::'!l t:Jr~~s ilqlE:!lns que ~ co!.11p~:1llb. nli-

....... , •• J '""', ,.I, .• '" J.IV, ..... oJJ , ,,l,; t,; :':::..., ~., <1 Ja.•L o 
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r
1 

P··.,d[ con' 'rJr··cr"'· 1i·r·····,·· p·~ ........... ::-,., .1=:, .. ;.,, I jlC:r?..r ... ~~' ~o:-:;10 ~ compan11l~~ uüo pôde tra-
' .... o.J. ... l ' I.::. •• I ........ , ,/L \1 L• ... , ;;) l~ " ..... , • • • • 1 'I .. 

n:u) to~s.\ 111~0 11roh::~irír-:. :t introducr:~w do.:: ~..~, 2:1-r zcr~ .. ~o com brr!t~o;:; Ii\·rcs, é do seu i:a-
~~[ri~:.;nos; c, cgmnl1o :l· dlssc o e'~o cor..r~rario, i. .. ·!·c.::s~ r!.ri~·:Jt;:nt:lr c :,011 nur.1cro. 

C!'[~ r.:u .... r~:r :~ :·lldl:'!. l!~J p:!:z, o WE na o 1.! po:.~.:::lM ~ - ~ ol .. J. ~ , ..... ::J ~~~-.. o C:::.l..L 
· · · , ·1 IJ:~:"'··C C!!l 0 o "iOda· ~'o·•'o· .,, '' 

,_.,J ~~·~r:..~:: .. :~:· (:~ 1 ::, 0 Co!·~~e> ~.c .. ·_r~~~l·.·o qn-:!~:1 , ~~~:~~-~~'no,'l c ..,~~~cn·c~ra c;}:lCN~'";~i;;;:lo p(ic!r. ir prc
"T-l::! ·. c· .. ·:o "\''' ,, ..... ,r,., i·,, .. (\ c·'" 11,Jn·1•1oc·:;o , ... ,,,.,_ .. r ·- ..... :-.l~..:h1, eu ll..tO C.:~ou bem prc-
.:.~~ ... u l. \..:• "" 'I 1 ... t::' '"".L. ,•••• ..... """ • 1 ~ ..... iH 

~11ineira e: :~~:~:·icola n:~o c::;ttt :lc-:Jtas mesmas :~cn_t:c se ::s s~S!E:ll'i:ls comprc!lc:liifl11 o.s rios, 
. . ,, ~ . · ''i.·c-:o flHc s6 co1nn, r·e:llCJJ'lc-JJ'. c< "O''I'"NO ... 1'1 s Hle::s; C co:no pOuCLT.lOS ~lü~J !~·.:~·~1' COlll C1HC: i .. .. . _ \.4. --> .... • "'~ ;,, • [!.. 
ellcs se non!1[l.m d·: :!c:c:::,r(;Q e(::.l a on!nlüo c~) · c;:;sn. CO~illl~ao p6<.!c-sc sJ..lY[!l'. 
C:Jl'i-;o I...;~s!Sin.tivo, sc:1~~o llcrt!ü~lsrl'~L:Hln-lhc·:: f Fa.!ou-se t~unbc:n e1n que se podcri~n1 
pt:l~!. cxpcric .. ac:ü~ cs.3~t pc.:;,d;)i'ilU:uL'! Lo.8·o, tu· I dx:- r.l;nns n.bu.::os; mas aintln. que ellcs se 
do qn~lnto i.cnclc:r ~~ P2'0l1u:dr nc·lics cs.s:t con-~ P_o::s~~~ .. t1:-tr, .Tienhum sc:_t!. t~o facil como tem 
Yk(::i.a ê elo uHdor i:'...c~:..·c:::s:: 11.1:·~ o pai:.::; e q_ue: SH!o aLe :!(1lll o de se n~~o JX~gar o imposto, c 

0 
novo -:->or ar[~ u~to :1 t~lll, L:!1l:hclu 6 un1a por isso, se cll0 ha de fi~urar cm. no.ss:-ts 

Ye!:d:ldc ~ou.'.proYac~:'!. ]1C·los ;:J.~t0:'3 frcqucn~c·s da ' l'0!Hl~!s como co~Isa l!uagin:J.rin, n1clhor 6 que 

h:troduce~LO d2 afri':~t!1:JJ por cou::raba.nt:o no ~:c :tca'uc com clle. Voto port::tnto pele. resc
D:tiz, C' tb. ::!.pprC:hC:IUi~~o tle ou~ro:J. que clC!Iais lur.~o. tal qu:::.l veio dn. outrn. cnn1~ra. 
seco cH:;Lribuidos peh socicd~HlQ. A!~UCJJ ha· O S1:. Co:>nE nE \',uJ,;:-.-ç.-1: -.Sr. Prosi-

dente, como assignei este parece:· sem rcs
iricC~lO, vou exp5r a ·minha. {lpini:1o sobre a 

sua matcria. Estnclci c meditei com cscru
pulo o projecto vindo com emenda da Cu
mara dos Srs. Deputados; conheci bem as 
\·antagcns que podem vir (L minha provincia, 
c princip:!lmentc ús duas po1·oaçõcs ele Silo 
.íocro d'El-Rei c S. José, da introclucr,fio de 
bra.r:os livr~s que a companhia se obri:;a a 
empre:;ar pnra as lavras de ouro, conheci 
b~m que o onro que .a companhia ha ele es· 
palhar naquc!las povoações scrfL muito mais 

vcr~"t que pense rp:C! c1cste: n1oclo se cmprcg:-:.rn 
braf;os livres, c que a~:ü::n se. cnnscguirú o fln1 
dos legisladores; m:1s cu estou 1Je!1~ longe c1:: 
1:11 pc~JstUllC:nto, c entendo qu:• c. dis:ribuir,::-,o 
dos africanos ü um m:1l ainda maior do CJU·~ n 
~xist~ncia dos cscmvos, c com esta introtlucçéto 
ele africanos se me antolhnm cous~s qac Dêo;; 

afasto do nós. 
Jú nu scssã.o anterior n~osrrci que n. nat;:í"to 

nada pcruc com a is~nr,i\o do pagamento elos 
direitos a quem mincmr com bracos livres, c 
q:Je os direitos uo ouro, ainda r]JHUHlo e!lcs 
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util do que aqucl!e que possa entrar nos co
fres da companhia. Estas vantagens me pa. 
receram superiores ao lucro .do li", e muito 
mais porque conheço o terreno, e essas lavras 
abandonadas que vai explorar a companhia. 

t.:ma razão sómente me obrigou a con· 
descender com os meus col!egas ·das duas 
commissõcs e assignar sem restrlcção o pa
recer, e foi que o privilegio ia servir de 
exemplo a outras companhias de mineiros. O 
Senado pesará estas razões, para delihcrar o 
melhor. 

0 Sn. MAJtQl:l:Z DE BAHDACE:I'"A; -· 0 no· 
bre senadorbre senador concord.a em que se 
deve fazer o mesmo favor a todos os indi
viduas que estiverem em circumstancias iden. 
ticas: isto admittido, segue.se que todo o es
tabelecimento de mineração que empregar 
cento c cincoenta braços livres não paga di
reitos? ... 1\fas tambem póde ter escravos ... 

. O Sn. S,\TVJ:sr:-;o:- Que trabalhar só 
mente com braços livres. 

O Sr.. l\IAnQuEz DE B.\JIBACEXA: - Isso é 

muito faci! de determinar-se, mas tambem é 
muito f:l.cil o empregarem-se uns e outros: 
por exemplo, a mineraçfw do Congo, que tem 
mil braços, sendo qu.atroccntos cscr:J.Yos e 
seiscentos livres; c não ha cousa mais facil 
que mandar os quatrocentos para outro lu
gar e deixar naquclle os seiscentos que são 
livres. 

O Sn. SATl:nXrxo: -O caso não é !denti
co. Xo contracto se diz que não serão empre
gados nos trab.alhos da con:panhi3. ( enten
de-se em qualquer parte que seja) escravos 
alguns, e sómente braços liYres: assim, pois, 
se acaso hou\'cr concessões identicas, hei de 
vota,r por c!las. 

O Sn. ::lfAilQUEZ Dli: BAIID,\.CENA ( con.tinuan. 
do): -Dahl concluo eu que hei de ter o 
:voto do nobre Senador, quando fizer emendas 
neste sentido e em caso identlco. Portanto, 
se o Senado não approvar o parecer da com
missão, e sim a reso!uçfto tal qual em se
gunda discussfto, na terceira offerccerel 
emendas nese sentido; e o Senado verá 
quanto se compromettc com ess.a condição. 

A discussão d0sta materia fica 
adi:;da pela hora, para se passar (L 

outra parte da ordem do dl.a. 

A, -26 

Passa-se á segunda parte tla ordem 
do dia. 

Continúa a discussão do art. 1' do 
projecto de lei da Camara dos Sra. 
Deputados, que interpret.a alguns dos 
artigos do Acto Addiclonal. 

. O S1t. HoLJ~\XJJA CAvAr.cA:s'!'r:- Sr .. Pre
sidente, a disposição do art. 1• deste projecto 
ou é absurda, ou é inutl!, e mesmo em ambos 
os casos 6 odiosa. O artigo a que se refere 
a interpretação é o art. 1' § 4', cm que se 
dá ás assembléas provinciaes o direito de lc
;;islar sobre a policia e economia municlpaes, 
precedendo propostas das camaras municl
paes. 

Parecia, Sr. Presidente, que se a.s asscro
bléas provinciaes pudessem legisl,ar sobre 
policia ·e economia de cada um dos seus mu. 
nicipios, com muito maior razão ellas podiam 
legislar sobre policia c economia da mesma 
provinda. As palavras - precedendo propos
t~s das camaras rnunicipaes - no caso de se 
quererem entender segundo a interpretação, 
isto é, como compre!Jcndcndo nfw só a eco
nomia, mas tilmbem a policia., darfi.o ás as
scmbléas provinc!acs o meio ele insinuar os 
differentcs muuicipios, para fazerem simul
taneamente essas mesmas propostas acerca 
desses objectos, sem centralisar essa policia. 
Ora, se as assembléas proYinciaes tinham essa 
attribuição pela iniciativa das camaras, não 
sei como a não possam ter a respeito da pro
víncia em geral. Não questionarei, porém, 
multo sabre essa intelligencia, porque eu es
tou persuadido que, qualquer que seja a in
terpretação que se dê a esse paragrapho, as 
assembléas provinciaes sempre ficam no gozo 
desse seu direito, c por Isso considero inutil 
esta disposição. O que, porém, é notavel é 
o addicionamento que vem na segunda parte 
do artigo, onde se declara que a palavra -
policia - comprehendc a policia municipal e 
administrativa sómente, e não a policia Ju
diciaria. Eu entcnào que Isto nfto esk'i. na re
gra d·a verdadciJ·.a intcrpreti!!Ção, porque a 
policia municipal, segundo as leis existentes, 
segundo a verdadeira definição de policia 
municipal, comprellcnt!e s6mcnte o que diz 
respeito á po!ieia municipal administrativa: 
para que, pois, vem isto na lei? 

Demais, o ~ddlcionnmcnto da palavra -
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rcyogada, porque, para o ser, é preciso que 
clla seja reprovada nas duas camaras e na 
sancçfto. No momento, porém, em que um dos 
r.amos do poder legislatiYo disser que não 
lia tal abuso a lei fica cm vigor, e em con
tradlcção ao disposto no art. 8". 

Ora, a assembléa geral, reconhecendo o 
caso de que esta interpretação seja 11 verda
deira, não poderia dizer que os presidentes 
das provindas, ou o poder executivo, suspen
dessem todas as leis que estavam cm contr:l
dicção com essas disposições? Sem duvida, 
havia nisso ll melhor harmonia com a dispo
siçüo do artigo; mas a asscmbléa cahc em 
um absurdo, quando estabelece o principio 
que vemos enunciado no artigo 1", e depois 
enuncia o que se acha disposto no art. 8"; c 
.assim, bem longe de facilitar a intelligencia 
das leis, nfto faz senfto complicai-as, pondo 
duvidas, não só sobre a intelligencia do Acto 
Addicional, como mesmo sobre a sua inter
pretação. 

Eu tenho manifestado muitas vezes nesta 
casa meus sentimentos sobre a doutrina do 
Acto Addicional; e, quando me oppuz ús suas 
disposições, eu ponderei aos meus companhei
ros as difficuldades que se haviam de en
c~ntrar na sua execução, c quanto seria dif
ficultoso conciliar as suas disposições com a 
Constituição entfto existente; mas, estas con
siderações foram desprezadas por ~tlguem, c 
alguem disse tambcm, e diz ainda, que era 
por um principio de progresso. :\ias o caso é 
que nos achamos cm muitas difficuldadcs; c 
hoje cu digo que seria melhor que tal inter-

é uma verdadeira restrlcção, porque o artigo 
do acto addiclonal, como foi concebido, não 
tem essa rcstricção. Se, pois, a intelligencia 
da palavra - policia - é a de que é ella 
municipal c administrativa, escusado era que 
no artigo que se discute se puzcssc a p,ala
vra - sómente ; - mas, se ella tem uma 
definição mais geral, então não é isto inter
pretação, mas sim restricção, o que é um ab
surdo. Se as provincias têm abusado na exe
cução deste artigo, melhor seri.a ensinar-lh·~s 

os meios dellas irem ao seu fim. E qual é o 
meio que as assembléas têm? Pelo acto addi
cional não foram revogados os direitos que 
tinham os conselhos geraes (a quem as as
semblé.as provinciaes substltuiram) de propo. 
rem leis peculiares sobre os interesses da 
provinda. e até estou persuadido que isto é 
expresso no acto addicional; creio mesmo que 
é no art. 9" que se acha consas"Tada esta dis
posiçiio. (Lê). Eu estou persuadido que as 
;1sembléas provinciaes, não só podem legislar 
sobre os objectos que o acto addicional tem 
prescripto, mas até podem propõr medidas 
legislativas sobro tnrlns os obiectos aue estão 
comprehendiilos no artigo da Constituição a 
que se refere o art. 9" do Acto Addicionul, 
sendo esses projectos remettidos [L assembléa 
geral, onde só poderão passar depois de uma 
unica discussflü. Portanto, aquel!as assem
bléas provinci:ws que têm entendido .o artigo 
pela iórma que agora se quer interpretar po. 
deriam ter feito as suas leis peculiares na 
fôrma prescripta no art. 9" do Acto Addicio
nal, e assim conciliar-se-la essa especic· dP 
absurdo que se encontra na disposição do 
mesmo ~trtigo 1" do projecto, em relação ao pretaçüo se nfto fizesse, afim de que niio se 
art. 8" deli c, no qual, reconhecendo-se que as dêm esses mesmos perigos que correu o Acto 
assembléas ·provinciaes têm abusado na in- Addicional; não vamos cahir nas mesmas dif
telligencia do Acto Addiclonal, ao mesmo tem- ficuldades. 
po se diz que as leis que contiverem abusos Todavia, sendo essa a minha opm1ao, eu 
continuarüo cm vigor, e não podcrfto ser re- vejo que ;1 Camara dos Deputados, e mesmo 
vogados senão por actos legislativos do po- que grande maioria do Senado, deseja dar a 
der legislativo geral. interpretação, c cu, cm tal caso, cederei de 

Note bem a assembléa as consequencias minha opiniflü, c não duvidarei concorrer 
que disto podem resultar. Supponha-se que para que se interprete um ou outro artigo do 
estas leis actualmente existentes, que se diz Acto Addicional; mas eu peço que nesta ln
que sfto contrarias ao Acto Addicional, fos- terpretar,ão se tenha todo o cuidado para que 
sem submettidns ao conhecimento do corpo se não vüo complicar ou augmentar os males 
legislativo: bastam a denegação. de ~ma ca-~ que temos sentido, e que, sobretudo, não vá 
mara, p,ara que uma dessas le1s nao fosse a assembléa geral fazer-se mais odios;J. do 
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que talvez jú se tem feito para com as pro
vlnclas. 

Sr. Presidente, cu peço perdão de dizer 
- mais odiosa - porque, de facto, as pro
víncias têm sentido alguns males emanados 
de medidas geraes, e é essa a principal ra
zão, digo eu, que talvez tenha dado occasiilo 
a essas pequenas usurp,ações, é o conheci· 
mcnto dos males que têm causado algumas 
medidas geracs; c nls to eu me refiro ii. lei 
provincial de Pernambuco, de H de Julho. 
Nós salJemos a boa fé e desejos que teve a 
;J.sscmbléa geral quando crcou os juizes de 
paz; tendo em vista melhorar a adminis
traçflo da justiÇd, sobrecarregou esses juizes 
de ;;randes attrilJuições; c, para a província 
do Rio de Janeiro, foi sem duvid.a boa essa 
lei, porque cl:a dispensa outras autoridades 
que não sejam os juizes de paz, os quaes 
nesta Prov.incia podem satisfazer as vis· 
tas da lei e desempenhar todas as attribui
ções que lhes são inherentes. :VIas ninguem 
por certo comparará as outras províncias do 
Impcrio com a província do Rio de Janeiro; 
a grande força que tem o poder executivo 
para se fazer respeitar e obedecer, 11 illustra
çflo da província, a fac!Jidade das communi
cações, etc., tudo concorre para se poder com 
promptidão reprimir um ou outro abuso. Nfto 
se acham, porém, nas mesm.as circumstancias 
as demais províncias do Impcrio, e nesse nu
mero ~ntra a de Pernambuco: não quero com 
isto dizer que ella não tenha illustração, mas 
nfto se podem comparar os meios que tem 
aquel!a província com os que tem a do Rio 
de Janeiro. Não é. pois, de admirar que Per
nambuco achasse que, pela accumulação de 
tantas attribuiçõcs nos juizes de paz, se com
promettia a segurança publica, c que dahl 
vinha grande f!agello {t administração da 
justiça. Foi por isso que creou agentes de 
policia, nomeados pel.o poder executivo pro
vincial, a quem confiou certas funcções poli
ciaes, crear,fto esta filha de uma necessidade 
bem sentida, e com esse acto Pernambuco 
tem mostrado o desejo cm que estava de me
lhorar o seu estado e de remover os grandes 
Inconvenientes que provinham da disposição 
de uma lei geral. Dirão alguns senhores que 
isso foi abusar da lei; mas, se essa provín
cia abusou, foi pelo conhecimento dos males 

· que lhe causava a assembléa geral, pela ne
cessidade de se livrar do flagel!o desta lei. 
Eu não decido se clla obrou bem ou mal, c 
já disse em outra occasiiio, que estava con
vencido de que c!Ia não tinha ultrapassado 
as attribuições que lhe con-cede o Acto kldi· 
clonai. :VIas, se a ;J.ssembléa geral entendia 
que tacs attribuições lhe não competiam, que 
assim se insinuava ás províncias... eu não 
cre1o nem quero que as outras províncias se 
submettam á legislação de Pernambuco: cada 
província tem suas peculiares circumstancias; 
a Constituiçflo, c não o Acto Addicional, re
conhece a necessidade das legislações provin
ci.aes, segundo suas peculiares circumstancias, 
e a província de Pernambuco tratou de pro
curar, por meio de uma legislaçii.o peculiar, 
sanear os gmndes males que da legislação 
lhe podirrm resultar para a administraçfto da 
justiça. Em virtude, pois, disto, entendo que 
o Governo, em vez de propôr uma tal inter
pretação do Acto Addicional, deveria antes in
sinuar a essa asscmbléa provincial o meio de 
propôr uma lei que, na f6rma do art. 9" do 
Acto Addicional. ;mdesse ser submettida á as
scmbléa geral; clla o faria, e com isso se 
dava uma prova de que, quando a asscmb!da 
gera! faz suas leis gcracs, não G com o in
tento de offcnder uma ou outra provinci.a. 
Conviria, pois, como acabei de dizer, a insi
nuação. pela razão da grande influencia que 
tem o poder geral sobre o poder provincial. 

Um nobre Senador pela Província do Rio 
de J.aneiro (o Sr. Lopes Gama) disse que, 
tendo a asscmbléa provincial de Pernambu
co representado contra a interpretação do 
Acto Addicional, e sendo as Províncias de· 
zoito, e dezesete n>io havendo dito palavra a 
tal respeito, seguia-s" que a interpretação 
era boa. Permitta o nobre Senador que .tau
diga que este raciocínio nii.o é muito Joglco. 
Primeiramente, o não se dizer nada em casos 
taes noto equivale á acquiescenc!a, porque as 
províncias não foram consultadas a tal res· 
peito; se o fossem, o silencio mostraria a ap
proYaçiio, mas nfto houve consult.a, e o nobre 
senador quer comparar dezcsete com uma 
unidade, quando se trata de quantidades In
teiramente hcterogenas? Póde o nobre sena· 
dor comparar Pernambuco com o Parlí.? 

O exemplo que eu citei de Pernambuc() 
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nfto poder:l deixar de ser valioso, attento o 
seu estado de paclflca~fto c andamento regu. 
lar de seus negocias; porém, cstarfto no mes
mo caso o Pará, a provincia do Rio Grande 
do Sul, províncias que têm estado Inteira
mente debaixo da acção militar? A mesma 
provlncla da Babia, essa provinci.a respeita
vel, não p6de tomar tanto Interesse neste 
objecto, pelo seu ·estado, e assim .outras mui
tas, que não podem formar quantidades ho
mogeneas com a província de Pernambuco; 
e por Isso, certamente, esse seu silencio não 
póde ser considerado, nem como approvação, 
nem como dcsapprovaçfto da interpretação. 
Permitta, pois, que lhe diga que houve multa 
!alta de logica na sua comparação. 

Eu tenho aqui essa representação da as
sembléa dt. Pernambuco, mas não quero can
çar a casa com a sua leitura; entretanto, jul
go um pouco Indecoroso desattender-se a essa 
representação e confundir essa provincia com 
as outras que eu mencionei, e que, pelo seu 
estado politico e desenvolvimento moral, não 
podem ser-lhe comparadas. 

E' notavel que a disposição do art. 9• do 
acto addicional não tenha sido posta em exe
cução; depois da sua publicaçfw, não me re
cordo de ter visto alguma assembWa provin
cial propôr leis provlnc!aes peculiares ao seu 
palz, submettendo-as :1 approvação da assem
bléa geral. Desse numero me parece ser uma 
disposição sobre hypotheca; e, sem duvida, o 
estado em que se acham as leis a este res
peito er.a digno de alguma. consideração da 
assembléa geral, e não julgava que fosse cuu. 
sa extraordlnarla que uma ou outra proviu· 
ela tivesse legislações peculiares sobre tal 
objecto, para o que estão ;J.Utorisadas, não só 
pelo acto add!cional, mas a.t~ pela Constltul
'Cáo do Estado. 

Não sou jurisconsulto, e por Isso não to
rei pleno conhecimento deste objecto; mas 
admiro essas grandes ·dlfflculdades que se 
diz terão os Juizes superiores em conhecerem 
todas as legislações p.:cull~.res das provln
cias. Eu sou do tempo da monarchla portu
gueza., e observei que nesse tempo havia Es
tados que tinham legislações peculiares, e, 
entretanto, magistrados ILS conheciam e des
empenhavam seus deveres: hoje, que nos acha
mos em parte dessa monarchla, mas constl-

tuidos em nação separada c monarchia ho
mogcnca, achamos dlfficuldadcs ~m que os 
magistrados possam ter conhecimento das le
gislações peculiares do pai~ e no desempe
nho de seus deveres; mas po! que? Porque 
uma ou ontra provlncia. t~m uma. legislação 
peculiar sabre tal e t;LJ obi.;cto. En não posso 
~onceber essa. impossibilidade, o que talvez 
;;r.r:l porque, não se·ndo :t:Jagistrado, desco
nheço esses inconvenientes. 

Passarei, Sr. Presidente, a fazer uma. re
flexão acerca das disposições do projecto da 
C.ama.ra. dos Srs, Deputados, disposições que, 
sem duvida., poderiam ser a.provelta.vels em 
alguma de suas partes, posto que eu entenda 
QUe não convém de maneira. alguma que o 
Scnatlo adopte emendas a semelhante proje
cto. Eu, Sr. Presidente, não approvo, julgo 
muito prejudlclaes os eo~!llctos e relutanclas 
entre os ramos do poder legislativo, e, bem 
longe de as querer sustitar, desejo que cada. 
um (]esses ramos conserve o seu poder. 

tm nobre senador pareceu-me que não 
auer adoptar esse argumento de analogia, e 
~u~ o acha prejudicial ao art. Gl da Constitui
ção, do qual elle disse que fui trto enthusla.s
ta., mas que o tenho abandonado, mudando de 
opinião, Permitta-me, porém, dizer-lhe que 
clle confundia essa. ']Uestão com outra. mui 
dlvers.a. A disposição ao art Gl da Constitui
ção ~ vantajosa., é garantidora de nossas ins
tituições; ella deve ter lugar em multas occa
slões; mas não se deve s~ropre lançar mão 
della, para que se não exclu.a. o direito que 
tem cada. uma das camaras de zelar as suas 
prerogatlvas, e atll mesmo sobre a conser
vação da. Constituição. Se vier da Ca.ma.ra dos 
Deputados, em um projecto seu, uma dlsposl
r;ão que eu reconheça. contraria. (L Constitui
rão e prejudicial á. nação, ou que ataque as 
~uas preroga.tlvas, é minha opinião que o Se
nado não deve emendar o projecto, e sim re
jeitai-o, porque, por multo boas que sejam 
as ldéas contidas em tal dlsposlçfto, o Senado 
as deve antes rejeitar de que adoptar emen
das, ainda mesmo que o numero de membros 
de uma eamar)l. fosse Igual ao numero dos de 
outra, e por esta. occaslão citarei um exem

plo de Inglaterra. · 
AU!, quando a. Cama.ra dos Lords pre-
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tende Invadir as pr~rogatlv.as da Camara dos ' çües? Como hão de ser executadas essas dls
Communs, rsta Babe susteatal-as; não ad- ]losiçües? 
mltto os comités c note-se que lá não ha a Nós, Sr. Presidente, attcndendo par,a 0 
vantagem do numero duplo, como entre nós estado em que nos achamos, não temos ga
se dá numa camara cm relação .a outra, por- rantias sufficientes para a lntclllgencia da 
que lá os comités sãC> compostos de numero Constituição; Isto podemos nós colllgir do 
Igual de membros. E como quer o nobre se- que aqui nos disse um nobre Senador, que 
nadar que uma camara se submetta a uma trouxe â casa o poder judlcl.ario, a quem 
dcclsfto de outra camar.a, possulda de prln- multo respeito, pois, supposto o nii.o reco
cipios que pareçam atacar a Constltulçüo c nheça soberano, reconheço-o independente. 
as prcrogativas dos outros ramos do poder 1Ias ·em que estado está elle em o nosso paiz? 
ucglslativo, sem ainda mesmo que seja com Olhe-se para a sua organlsação e decisões. 
igualdade de numero de membros? Fazendo-se dellas a devida consider.açii.o, como 

Nós temos factos na historia do Brasil, pod·erão servir de aresto para a intelligcnc!a 
que de\'em maravilhar a todos os pensadores. de uma lei? 
Eu nunca presumi que o Senado do Brasil, E é tanto assim, que uma relação, mui
em uma proposição que envolvia a sua exls- tas vezes, na lntclligencia de uma lei, dis
tencia ou a sua nullificação, admittlsse emen- corda ua opinião do tribunal supremo, e até 
das como admlttlo; eu Inclinei-me a crer que arlmitte uma lntelligencla diametralmente op
elle não seria lllaqucado... Eu supponho que posta ú desse tribunal. 
sou bem entendido ... a reforma ... pois nas re
formas não vinha um artl::;o cm que o Se
nado era nulllficado? Se elle rcFlitassP. in 
limine e>~e proj~cto. rsta.ria p1rv,•r:tura n:t 
contlngencla cm que estel'e (por um voto) 
de não existir? Eis ahl o art. 61! A Consti
tuição tem dado ao Senado a faculdade Je 
rejoltar qualqrwr projecto, quando o SenadC> 
reconbr:ça que nclle S? cont~m uma disposi
ção contraria â Constituição: p.ara que, pois, 
appellar para um novo tribunal, quando na 
sua mão est::í rcYogar essa disposi~ão qt:P 

julga inconstitucional e contraria aos inte
resses do paiz? !lias Isto nfto é não querer 
o artigo 61; elle é pro-;elto.so em certos obje
ctos de administração, em que, tendo elle lu
gar. as :narerias po~c!'il ser m~lhor dese·; ~e>l
vlri:Ls, produzir;do o nume:'LI mal;:r ..:scl~recl
mento na discussão. Neste caso, convém lan
çar-se mão desse melo, porque pórle ser multo 

proveito~o. 

Te.ul<l Pstab~kcldo rst~ 'Çlr!nC:":Jio. nfto 
quero dizer que o projecto se rejeite. mas sim 
qu~ o Sl nado o adie, fazendo uma proposi~fto 
sua mais simples, ainda q'le em harmonia 
com alguns dos artigos do projecto. D~s_te 
modo, nüo se tornaria odiosa para a naçao 
uma Interpretação qu~ pôde multo bem ter 
os mesmus pr-rigJs que n63 cstaroo;; encon
trando no acto addic!onal. Quem é o garan
tidor da boa lntelllgenc!a de nossas dispas!-

Domais, no caso das gr;mdes duvidas, a 
quem 6 sujeito o juizo final sobre a Interpre
tação de uma lei? Ao poder legislativo, que é 
dominado por partidos, o que ainda torna 
mais perigosa a in telllgencla d.a lei, a qual, 
longe de ser feita como deve ser, multas ve
zes é feita só com o fim de servir a um ou 
a outro partido. 

;Sr. Presidente, eu peço licença a. V. E:t. 
para passar a responder .a um nobre senador 
pela provinc13. de Minas (o Sr. Vasconcellos), 
acerca de algumas arguições pessoaes que me 
fez, as quaes, longe d.c merecer .a minha ln
dignaçii.o, penhoraram o meu reconhecimento; 
alias lisojearam-me um pouco, e não tomaria 
tempo â casa em responder a e!las, se nisso 
não achasse u mmelo de responder a alguns 
factos, ou entrar na explicação delles, nilc
para beneficio Individual, mas publico. 

O nobre senadC>r assegurou que o meu 
tacto é pouco delicado, acerca do conhecimen
to d;:t. opinião publica; disse que eu constan
temente procurava a opinião da csquerdrt 
quando elle se nchava na direita, e na direita 
quando elle se achava n.a esquerda. 

ora, a fallar a verdade, eu não poderia 
ter Isto senão como o maior elogio, se con
sultasse s6mente o meu amor proprio, por
que, de certo medo, Isto ê um elogio que me 
razia. A opinião da m.a!or!a governativa tem 
a.s gra!)as, tem tudo quanto quer, entretanto 
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que a minoria não tem senão obedecer, re. olham com prefcrencia para os intcreslies dos 
clamar, advogar a sua caus.a. Ora, o indivi· conselheiros estarüo nas maiorias, sem serem 
duo que sempre escolhesse estar no lugar forçados multas vezes a mudar de opinião, 
dos opprimidos seguramente seria um cava- porqu0 os interesses dos conselheiros são 
lheiro; mas cu confesso que nüo tenho ~ssa sempre interesses particulares, que se não 
ambição, ·C que o meu cspirito não é tão ca- podem confundir com os interesses d.a corôa. 
vnlheiro como o nobre senador inculcou. Eu !\Ias o nobre senador escuda-se com o princl
descio, ·C desejo muito, consultar sempre a pio ilo governo das liberdades, e diz que clle 
opinião do meu paiz; ha, porém, uma diffe- é o governo das transacções. Tanta liberdade 
rença entre mim c alguns outros. · na boca do nobre senador!! ... E só para jus-

Eu, quando consulto a opin·ião do meu tificar ,as trans~;cçõcs! 

.paiz, não tenho cm vista os interesses do gn. O principio da liberdade no Brasil está 
binete, dos conselheiros da corôa, tenho tido, adoptado com o principio da monarchia. No 
não sei se o infortunio, de sempre me achar governo monarchico constitucional rcprescn
dcsviado de relações com tacs conselheiros; tatlvo, é verdade que podem os conselheiros 
importam-me pouco os seus interesses, c a corõa, sendo os }Jrivados, concorrer par;J. 
muito os interesses da corôa, porque presumo as r.rnnsacçõcs; mas tacs transacções já se 
que não póde haver interesse popular ou na- não coadunam bem com os governos de llbcr
donal que não esteja identificado com os dadc, c por isso o principio enunciado pelo 
interesses da corôa; c do mesmo modo se nobre senador não pôde ser applic.ado ás nos
não púdc interessar pelos interesses da co- sas instituições. 
rô.a, sem que se interesse pelos do paiz; é O nobre senador, procurando alguns fa
essa uma das grandes vantagens das nossas ctos da minha vida politica, fallou cm eu ter 
instituições e uma das grandes garantias cm apresentado um projecto, cm que offcrecia 
uma monarchia. carne, pão e juizes de direito. Eu peço ao 

:\las os interesses da corôa ou da monar. nobre sen.ador que nfto se.ja. tfto maligno, que 
chia não são sempre os dos conselheiros. De me não empreste taes expressões, as quaes 
ordinario, elles, imbuidos em idéas erroneas não são minhas, mas sim de uma folha po. 
ou empenhados cm levarem os negocias publl· litica; cu li esse projecto na carnara, e mui
cos a seus fins, têm um grande peso na ba· tas pessoas 0 leram, bem como o meu dis
lança da opinião publica, e é necessaria multa curso. 
resign.ação e coragem para se desprezarem Sr. Presidente, quando se sublevou o 
constantemente os interesses de taes conse- Pará, ;tssim como quando se sublevam outras 
lheiros; eu nunca propendi muito para corte- quacsquer provincias, o governo nfLo precisa 
zão, não tenho a bossa da cortezania, que nüo licença para empregar a força contra os rc
confundirei com cortezia; c, na verdade, pa. beldes; assim o entendo, e sempre professei 
rcceria que, dizendo cu isto, se me respon· esta opinião, que me parece conter uma ver
dqsse: -E como, tendo vós entrado por vezes dado, de que hoje parece querer duvid.ar-se 
na ndministraç[LO, não tivesteis relações com na assembléa geral; mas eu entendo que, 
esses conselheiros, nem entrasteis nesse nu- quando 0 iJOdcr executivo emprega a força, e 
mero?- Eu devo declarar que ha conselhei- ella entra em operações, cessa a lei civil e 
ros astutos c reservados. Eu creio que estou só domina 11 militar. O nobre senador e seus 
fallando em termos parlamentares e represen- companheiros do governo de ~ntfto julgavam 
tativos. E' verdade que tenho servido cm ai- que 0 melhor era suspender as garantias, e 
gumas administr.ações, mas, nunca me occupei mandar para as provincias, corno seu delega
com opiniões de conselheiros; attendi tão só- do, um mil! tar qualquer, e cu entendi o con
mcnte [l opinião do paiz, despreze! e até ag- traria. Disse eu, pois, que se mandasse car
gredi a algumas entidades, porque julguei ne, pfto c juizes, que pudessem administrar 
que devia seguir c procurar os interesses do justiça; eu declaro que não entendo nada do 
meu paiz, c nii.o deste ou daquellc, e por isso direito romano, e por isso não sei se a pala
tenho estado na minoria; m.as aquelles que I vra juizes comprehcnde o~ juizes de direito. 
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Eu entendo que os admin!str.adorcs tumbcm 
sflo juizes, e o direito romano, nesse sentido, 
comprehcnde os homens capazes de adminis-

Disse o nobre senador que cu hoje pare
cia desejar a maioria; semPre a deseje!, c 
dC\'O dizer ao nobre senador que, se eu nüo 

trar justiça; estas minhas expressões é certo julgasse do meu dever aspirar aos primeiros 
que soffrcram grandes ce11suras, mas, depois, lugares do Estado, me conscn•aria em silen
sc apresentou um projecto, deferindo esses cio, prcscrutaria a vontade do governo, Iison. 
mesmos principias. jearia constantemente os conselheiros da cc-

Ora, agora, compare v. Ex. essas idéas rôa e me aproveitaria desses pequenos bene
com as que adoptaram acerca do Parii. e com ficios. :Mas cu me ponho em risco, oppondo
os resultados que estas produziram; consi- me a esses conselheiros; cu desejo desalo
deravel numero de pessoas morreu de fome, jal.os, tomo interesse nas discussões, despre· 
porque o governo nüo ~ uiz crer que essa zo todas as injurias e Insultos, quer dentro, 
carne c pão er,am neccs,;arios para soccorrer 
essa gente, que nii<l parec,eTia tüo infeliz
mente, se as minhas idéas nüo fossem tüo 
desprezadas pelo nobre senador. E depois que 
o general foi para o Pará, que caso fez ellc 
da suspensão das garttntias? Comparem-se os 
resultados com as minhas ldéas, e veja-se a 
opiniJo desse general, que d!z que, se fosse a 
executar a lei da suspensão das garantiaf' 
n.ada pode:ia conseguir na missão de pacifi
car a província. Verdade é, Sr. Presidente, 
que esse general tomou sobre si uma respon
sabilidade immensa; e, com quanto eu creia 
que elle ultrapassasse os seus poderes, pare
ce-me desculpavel, attentas as circumstancias 

da província. 

quer fóra da casa; e para que? Ah! Senhores! 
pois o nobre senador o ignora! Será para fi
car constantemente na minoria? Nilo, senho
res! Eu quereria ser ministro; eu o confesso 
irancamentc. Eu quereria dirigir a !ldminis
traçilo do Estado, quereria ser auxilütdo por 
uma maioria, para promover a prosperidade 
do Imperio, mas nilo para compromctter a 
scgurançainterna c externa, para deixar yili
pendiar a dignidade nacional pelo estran
geiro, para permittlr que a rcbclliilo avulte 
c triumphe da legalidade, para gravar o Es
tado com dividas enormes. Para isto, senho
res, não quizera maiorias nem P.astas; taes 
glorias cu as ni:io invejo, c prefiro antes con
servar-me eternamente na minoria. 

.sr. Presidente, tornarei ao acto addicio
nal, c lembrarei a esse nobre senador, que 
tem tanto susto de que eu suba ao poder, que 
pede a Deus que nunca chegue a minha opi-
niii.o a ser maioria, o que se passou em 34, 

quando os 44 votos que commigo se acha\'am 
para a eleiçüo do presidente da casa lhe ca1i-

Estou convencido que, se o general não 
fôr revestido com a autoridade de um gene
ral em operações, jftmals poderft subjugar a 
rebelliflo; não é com as leis propostas pelo 
nobre senador, com suas medidas de suspen. 
são de garantias e com os seus meios de com
promcttcr homens respcitaveis, que os rebel
des serão chamados ú ordem; que fez o no-

f saram tanto susto que me desamparou c pro-
bre senador? Apoiou uma lei inutil; oi ne-

curou as relações e .amizade dos conselheiros cessaria que o executor a desprezasse; que 
fez mais 

0 
nobre senador? Concorreu para que privados desse tempo. V. Ex. ha de permittir 

respcitaveis m!l!tares c um digno general no que eu apresente um projecto que existe no 
Rio Grande se cobrissem de vergonha e SP. Senado, projecto desses 44 votos, qne rlr~o~s 
expuzcssem talvez (t execraçilo publica. Quem diminui:am, quando o no~re .senador ~ec1d1~ 
poderia com semelhantes medidas achar mi- ! a questao. Porém, essa mmona conscr1 ou-se, 
litares respeitaveis, capazes de ronter os re- e embora um ou outro de seus me.mbros tl-

b ld 
? vessc tido opiniões exaltadas, rcumram-se e e cs 

Sr·. Presidente, eu não divago mais; t~- formularam um projecto conforme as suas 

I 0 
plenamente justificado a minha opinião. idéas, e apresentaram-o por dlffcrcntcs ve-

n 1 • • p é tenho mostrado que minha o pi não nfto era zcs, e ate na terceira d1scussao. or •m, o no-
cxtr!nseca, c que, pelo contrario, é a opinião bre senador então nilo. acha•:a tcmlvel ess~ 
do nobre senador c:ue tem concorrido para acto addicional, que hoJe procura assassinar, 

! peço licença para ler esse projecto, que o pcorar as cousas. 
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nobre senador tanto receava que tivesse os 
40 c tantos votos. (Lê.) 

Ora, qual era a opinião mais bem fun
dada? A exarada no meu projecto, ou a que 
sustentava o nobre senador? A melhor foi, 
sem duvida, a que passou; mas aqui tendes, 
senhores, o progr.amma desses homens que 
commigo votavam, e que tanto ~emia o nobre 
senador. Eu. peço perdão ú casa de lhe ter 
tomado tanto tempo; julguei, porém, neccs
sario, não por mim, mas por meu paiz, dar 
resposta ao nobre senador. Ainda tenho muito 
q:ue dizer; m.as, por ora, limito-me ao que 
deixo expendido. 

• 0 S!t. VASCOXCELT.OS: -Sr. Presidente, VOU 

explicar-me: 1", a respeito do que cu disse 
sobre a opinião do nobre senador, ucerca da 
reforma do acto addicional; 2", quanto ti sus
pensão das garantias no aPrú. 

Eu já. disse cm outr;1 occas!ão que o no
bre senador foi muito franco e explicito em 
sua opinião; elle dizia na Camara dos Depu
tados que o governo geral só devia mandar 
para as provincias espiões; penso que foi um 
dos que mais pugnaram para que o governo 
geral não nomeasse presidentes. Tudo quanto 
na reforma podia diminuir ou desccntralisar 
o poder teve o apoio do nobre senador. Es
tando a concluir-se a ultima discussão, foi 
apresentado um projecto, que continha, pouco 
:m.als ou menos, as idéas do nobre senador; 
e, se o examinassemos agora, talvez o con
vencesse de que a sua doutrina era perigosa. 
AlEm de que, a leitura que o nobre senador 
fez do projecto não altera a exposição que eu 
fiz de muitos factos, P.ara evidenciar que o 
nobre senador quasi sempre se engana quando 
investiga a opinião publica. Quanto á. sus
pensão das garantias no aPrá., devo declarar 
que não fui eu que a propuz; o Sr. Manoel 
Alves Branco foi quem pedia a suspensão 
das garantias para o aPrá, como Ministro da 
Justiça. Eu votei contra a proposta do nobre 
Ministro da Justiça de 35, nflo porque não a 
adoptasse, mas porque queria que uma rela
ção fosse ... 

0 Sll. ALVES BnAco:- Uma alçada. 
0Sil. VASCOXCELT.OS: -Adm!tto a emen

da que faz o nobre senador; queria uma al
çada que fosse para o Pará. julgar cm pr!
meir.a e ultima lnstancla os rebeldes. Isto 

sustentei cu com todas as minhas forças, e 
não sei por que razão medida tão salutar não 
foi approvo.da; essa mesma opinião profcs. 
se! cm 38, como Ministro da Justiça, pedindo 
autorisação ao corpo legislativo para taes al
çadas julgarem os rebeldes; nfto pense, por
tanto, o nobre senador que eu me contento 
com melas medidas. 

0 Sn. AJ.liEIIU ALBUQUEitQtm: -Eu já. 
disse que votava contra o projecto. O primeiro 
artigo ·em parte é inutil c absurdo: é inuti! 
na parte que não dê\'C entr.ar cm duvida, por
que, para declarar (!C) que o adjectivo con
corda com o substantivo, não era preciso ln. 
terpretação; é causa que se aprende nas es
colas: não sei como a nobre commissão da 
outra camara, que apresentou este projecto, 
se cançou em explicar isto; mas, no emtanto, 
julgando que é precisa explicação, devia ter-se 
preferido outra, feita cm palavras perfeita
mente equivalentes ás do artigo. 

O nobre senador que defende o projecto 
diz que tem app:~.recido differcntcs intcJligen
cias a respeito; mas, pela minha parte, de
claro que não sei que alguem tivesse posto 
em duvida este a.rtigo, não vi ainda que al
gumas assembléas provlnciaes propuzessem 
esta duvida ú assembléa geral: e se cllas não 
tem duvidado, como é que se faz uma lei para 
explicar uma cousa sobre a qual ninguem pe
dia explicação? O artigo do acto addicional 
diz: -Quando houver algum.a duvida, com
pete (l nssembléa geral elucidai-a.- Mas quem 
apresentou esta duvida? 

Disse o nobre senador que a razão por 
que se faz a interpretação é porque as pro
v!ncias tinham entendido differentemente o 
acto addiclonal; c, para provai-o, apresentou 
uma l!st.a lmmensa de actos das assembl6as 
provinciaes. Note-se, porém, que o nobre se
n:~.dor é um .daquelles que se oppõem a que se 
emende o projecto, c que assim se evitem os 
inconvenientes previstos no art. 61. Quando 
se approve o projecto tal c qual, não admltte 
aqucilas duvidas cuja cxlstencla é !ncontcs
t.avel. Na Constituição se diz quo compete á.s 
camaras a sua po!lcla e economia Interna 
(lê). Aqui neste artigo usa-se da palavra
policia Interna- e, a nfto explicar-se a que 
se refere esta palavra, as assembléas prov!n
ciaes podem duvidar, pedir explicação, e mcs-
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mo entenllcr que podem lcgi~lar sobre policia 
cxternn; c cnlito G preciso quc o nobre sena
dor explique isto. Or.a, além de nii.o esclc.re
cer esta duvida (porque duvida 6), o quu 
fnz o projecto? Diz (lê). Eu desejaria tum-

applicasi:io ao c.~.so vertente o que se disse a. 
respello de interpretação extensiva, rcstricti
vn. c explicativa, porque entendo que a asscm
bléa geral só tem direito de empregar a ln
tcrprctaçfto explicativa em lugares ·dtwldo-

bem QUe o nobre ~cnador me explicasse, como sos, c nflo tem direito de diminuir ou accres
qucm tfto rcrsado esta. na intcl!igcncin. do centar o que estd. escripto. Senhores, n[lo con. 
n.cto c.ddicioaal, o que c1uer dizer "precedendo fundamos este poder com o poder que a as
propostas das c.amaras municipacs". (Lê o sembléa gemi tc:u de interpretar as leis que 
ar ligo respectivo). Quero que se me expl!CJUC e!la faz, porque, nesse caso, como ena. as faz, 
este artigo, que me parece privar as cnmarns pôde, por essa occasiito de interpretar o que 
municipr,cs do poder que a Conslituiçiio lhes ha de obscuro nellas; augmentar ou diminuir: 
d:i. E será esta a verdadeira intclligencia d? 1 i;;to se inclue na sua attribuiçfto de fazer as 
.artigo? E' o que cu rjlreria que se me cxpli-,leis. ::Iras, no presente c:wo, a assembléa ge
casse. 'Cmn cnmara muaicip2.! púde rcconhc- ral não pórlc sahir tios limites da explicação 
C[\!' utna ncccssid.adc, ser dirigida a sua pro- ' dos artigos obscuros, não pôde interpretar o 
posta ft aEscmblb provincial, c esta conver. acto addicional como se interpreta neste 1• 

tel-a cm projecto ele lei. n.rtigo. 
Acho, pois, o ,artigo que se discute iautil Xii.o me demorarei n. resp:mder a argu-

e obscuro, precisa ele e::plic:;.çCto, além de que, mentos vagos a este respeito; um nobre se
C!í1 parte, cnvch·e mais CJU~ interpretacfto n.ador, que pareceu fallar a favor do pro
Jlorquc diz: a pala na- policia- comprehen- jccto, teceu o panegyrieo da federaçfto da 
ele polida munlcip~J c nrco pclici:t judiciaria; Amarica do Korte, apresentou o exemplo os
mas quem ;:.utorisou esta disposição? ... Con- pantoso da. prosperidaàe c civilisa~üo que o 
cluo voiando contra o p:·ojccto. systcma federal tem dispensado {tquelle povo, 

o Sn. \'EJ!GUEiHO: -Parece-me que todos que já não teme arrostar-se com os mais an
os senhores que tê:n ra:Jaclo "obre a mn.terhl tigos e poderosos do velho continente. Qu.an
rccoahcccm CJUe se trata de reformar. Com do assim discorria o nol>l'e senador, cu cs
cifcito, a primeira parLe ilo para:;r.apho con- perava que cm lugar de restriagir, como faz 
t!~nl umn. intc;rprctn.çftO; rn::ts, na segunda 0 artigo, as attribuiçJes das assembléas pro .. 
parte, lla n:ua verdadeira reforma additiv.a \'inciaes, elle as qucrcrla. ampli.ar algum:t 
no r.clo :tddicion:-.1. Eu n~o sei se me tmho cousa; mas enganei-me: o nobre senador sus
cn~anado; mas parece-me que tenho prescn- tentou a op!niiio contraria. Foi, porém, com
ticl~o ccrt~s c!c;;coníi~n~.as das assembléns pro- batido por outro nobre senador, que allcgou 
Y!nciacs: dcsej:l\'a que cl!os fossem considc- 0 exemplo da França revolucionaria, que no 
r<:d~s como garantia elas nossas instituicõcs, seu princípio de existcnci::t. politica se procla
e 

11
r10 cumo elementos dcstructivos da unida- clamou uma c indivish•el; não :ulmittio este 

de forra e prosperidade do Imporia. A meu nobre senador a existencia de feilera!:Cto cm 
vc~, cll;s silo as corporações ma!s interessa- Estados independentes, e assegurou que a fc
das na orllc:m, na forca do governo central, deração 6 opposta ao governo monarchico; 
e na conscrvacii.o ela 1uonarchia. Se assim tudo Isto me pareceu extmorllinari(), porque 
fossem consideradas, sem suspeitas, sem des- ~11 conheço federações monarchlcas; c: se o 
confiança, nfLo se trat.aria de cercear as suas nobre senador reflectisse sobre este objecto, 
attribuiçõcs. não duvidaria da sua cxistencia, c talvez que 

Eu reconhc<;0 no. assemblé:t geral o poder 0 nobre senador avançasse tncs asserções com 
ele interpretar o acto addicional, porque isto 0 fim unlco de assustar com as federações, 
nellc está cscrlpto; mas qulzcra que se fi- qun.ndo creio que o nobre senador bem sabe 
zesse uma verdadeira interpret.il6to, po1·que que nrto se deve confundir o federalismo ex
parece-me que, accrcsccntar ou diminuir idéas terno entre Estados Independentes com o fe
no que cstfL estabelecido no acto addicioual, derallsmo interno, reconhecido por todos os 
nüo é interpretar, e cu quizern. ouc nrto se publlclstns que têm tratado do elireito adml-

,\,- 27 
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nisL!·ali\'u, e que :,;c ::uni.iLJ:c -ern tocto c ou:tl- JUftSUtlH que ua paiavra.- policia-se coin
qucr J:;::;t.~~do, seja qual .1\Jr a índole do go .. ver- ' prchcndc a policia judicinria: as l~is .antt::1·io-
no, o CJI!C muito tlilic:·2 cl:t fcclcrn~:to entre 
Estados ind<pcndcatcs que formam então uma 
cspccic de alliança. Portc,nto, creio que o no
bre senador, rcfiectinilo melhor no que disse, 
1•irá a confessar qac, com efreito, se admitte 
t..anto nas monarehbs ... 

0 Sr:. CASSL\:Xo:- Nego. 
O Sn. Vwm:Ellto ( continuanclo) ... como 

nos Estados democraticos esse federalismo 
interno. O nobre senador, negando nesse caso 
nega o que todos admittcm e o que nossa Con
stituiçüo primitim admlttlo no estabeleci
mento dos conselhos geraes c das camar.as 
municipaes. E o que são esses corpos senfto 
corpos locaes que tGm poderes locacs? Eis 
aqui, pois, o federalismo interno reconhecido 
como principio c estabelecido na Constitui
çfiD. Portanto, nüo nos deve assustar esse que 
j{t existia na Constituição, e que o acto ad
dicional não f::tz senfto desenvolnr. Qualquer 
que seja a sua· theoria, devemos respeitar 
federalismo interno, uma vez que cst(t cons:J.
grado pela lei fundamental. 

Com bato o artigo por ser opposto ao acto 
adtlicional. Diz clle que a palavra - policia 
- con:Jlrehendc a policia mu:lic!pal c nfto .a 

l't1S j(t reconheciam o pOdC:l' das cam~tras ia
zcrcm as suas posturas sobre a po!lcia judi
ciaria. Abra-se o codigo, abra-se a lel das 
camaras; ahl se vC isto clnramt:nte. O codigo 
criminal, entre outras declara~ii•:s que f!tz no 
nrt. 308, diz, no ~ ·1", que os crimes contra a 
policia c ''conomia JWrticular !las po·voaç&es 
sedio punidos nn coniormir/.a.r/.~ das JlOsturas 
mnnici:wes. Ora, quaes silo este; crimes? O 
que se entende por policia judiciaria, quando 
se compara com a policia .aclminiôtrativa? Eu 
cntentlo que a policia administrativa é exer
cida pela autoridade atlmlnistratlva, e pollcia 
judiciaria é exercida pelos juizas. Ora, não ha 
duvida nenhuma de que os crimes hilo ele ser 
julgados pelo p~der judiciarlo; o codigo, tor
no a dizei-o, se explica deste modo: -Os cri
mes contra a policia c economia. elas lJOVoa 
çDc?s, urro cspcciiicados neste codigo, scriio pu
n!dos na conjor;nidark rlalf JlOStums elas Cll
maras m1tn:ci.pa.cs.- Portanto, commettido um 
crime contra a policia, por quem lia de ser 
julgado? Xeccssariamentc pelo poder judicia.
rio; mas como ? na conformidade das postu
rns municlpacs; logo, o codigo criminal rcco
nlleccu que :!S cannras municipacs tlnllam 

policia judiciaria: eis o enxerto a que me autoridade para fazerem posturas municipacs 
c·pponho. Cc!:Jo é que se vai decompOr esta 'JUC ciassific~ssE:n: certos actos como crimes 
palann, isto é, privar as asscmb:éas PJ'ovin- contra a policia e economia municipal. Creio 
eiaes do r.xcrcicio da -attribuiç.fto que llt2S que contra estas ilcmonstrações nfto lia nad::t 
foi dada? Tendo-se-lhes concedido o legisla- a dizer, só se se quer dar [L pal::vra policin 
rem sobre policia, como é que agora se diz jzulioiari.n. sentido diverso do que tem. A as
flUe isLo se deve entender da policia adminis- scmbléa provincial de S. Paulo nutwl se in
rrnlil·a, c nfto da policia judiciaria? Querem, tromctteu .t legislar sobre a policia gcr~l; 
pois, tirar-lhes o poder que lhes foi d:tdo. mas tomou conhecimento de todas a.s Jlostu
X::::,hum dos nobres senadores póc!e negar ras que tinham por objecte, quer a cconomi:t 
qnc, pela palavra - policia - se entende ao policial .adm!n!strativa, quer a pnl!cia judi
mosmo tempo policia administrativa e judi- ciaria dos municipios. Como é que se póde 
cinr!a.: dcc:ln.rn.1·, pois, que css.as assemblé~s negar (ts cnn1nra:: muntctpncs essa attribui
nfw Jl~!lem legislar sobre policia judiciaria çfw, que cllas exercitam desde a antiga mo
ni\o é outra cousa scniio fazer um artigo narchia? Sempre fizer.am postur~s sob r,, :1. 

a!lllitivo ao acto adc!icional. OUI'i citar prc- poiicia judiciaria, por exemplo, faziam pos
crtlentcs pum. explicar ,isto lug·ar do neto turas sobre os damninhos, c outrcs objectos 
addicional; porêm estes precedentes niio tGm 1] 0 sua competcncia natural, os quacs seri:t 
npplicnç;io nlr:uma ao caso vertente, c nrto imprudencl:l uns attr!bu!ções da assembl0n. 
achc·i lignçfto nenhuma entre o que se disse I rreral, por exigirem prm•ic!enclas muiw par
e a c.onclusfto que se quiz tirar para mostrai , ticulares a cnda munlc!plo, e que devem va
que n;;o se lullavtt da pollcia judiciaria. Se ,. riar segundo as circmnstr_nc!as cm que se 
se consultum os precedentes, todos elles ma- acham as diYcrsns localldades . 
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Ora, cs;.;:I:J antigas nt.trlbni~: .. jcs cl~s c[!.
l11ãi'üf; lllunicipt~es, consagradas pela sun. nn

tigui(bde, Tf:CiJlilh:cith:. veio c8üigo crlmin:ll 
dr.: 132.0, fora!n cll~t::; Ucpoif.i al.Jalidas pelo acr.J 
;:ddicional 'I I'óile-sc c:.0Eislr do espirita do 
acto addicional, depois do que tmho expen
dido, que houve r,uebra das attribul~ões (h:; 
camaras Jntmicipa~s'i Parece-me que ningucm 
pôde afflrmar isso; c se do espirita do acto 
addlcional ulío se coillge semelhante intclli
gcntia como se IJUerem cortar css.as attribui
~õcs que foram mantidas por esse acto, com 
a unica dlf[eren~a ele qu 0 no outro tempo era 
neccssario que as posturas viessem á appro
vaçito da asscmbl6a ;;era!? :-<atem-se bem as 
palavras que citei cm o codigo criminal; em
C}uanto não me provarem que o julgamento de 
tacs crimes pertence ao poder judiclarlo, es
tarei na minha opinlfw. 

A lei que desenYOÍI'CU a ConstituiçttO 
lei regularia r. primitiva declarou que uma 

11 csenvolvcria as attrlbul~õcs das camaras 
mun!cipar:s, e entre cllas falia das posturas 

I I - d' manicipacs. O ort. 160 d:>. Const tu.çao lZ 
nuc e!las podcrfto ü\zcr pc"turas munl_c!paes 
~ po!iclacs, c que r,ssas attribuições scrf~o 
desenvolvidas por uma lei especial; c, com er
fciro, cssn. lei 0 que nos diz? Diz que as ca
maras munlcipaes devem promover, manter a 
tranqullli!ln!le c sPgurança, etc. E como se 

I 
" cl" manter a tranquillidade c segurança, 

1~.. .... , 
Eiio se definindo aqucllcs factos que se c.as-
sific~nn de crimes, por n.tacarcn1 esta segu .. 

? Se cnt~c nós .11cuvcssc, como ha cm ran;:-n.. ~ · · 

F~ " um tribunal col'l'ccclonal onde esses . nnr .. , 
. ·· ()" noll"clo fossem julgm1os, eu con-

c-rnr.c-s I,.; J. • 4~ 

viria cm que estes crimes fossem classl[!c~'l-
dos como !lclictos corncclonaes; mas nós n;co 
temos cs~cs trlbunues corrcccionaes; as nos
sns leis classificam de crime toda a infracção 
d.::t lei; nüo se fnz rliffcrençn de crime a i~
fl·ac•'ttO. Entre nós, pois, só ha crime mals 
~rn.,;e ou Incnos grnvc, c, portanto, nflo se 
pórlo admittir essn dlstlncçfto que ha no co-

- · at< oc die:o franccz. Ora, noi.e-sc m:us que , c -

c;:·~bclcccram limir.cs tlo:~ penas nessa lei que 
d~:scHVOlYC:U as attrllntiçõcs das camaras, e 
cm casos a que nilo podem ser .appl!cadas as 

lr:ls ~eracs. 
scnllorls, se t1::-:sd(~ ~lHtlto ten1110 a.s cnmn-

l':!ô mnniclpars 11~ar:un r!a attribui~:lo de ia-

:::2r po.stura soLrt! u!Jj~:c:to Uc polJe:j~l, S•JJJre 
c.s :lCttJs que atallliCf!l n s~:guranç:a; :!ie o nos::.o 
ccdigo penal rcconhcc::u estas autoridades nas 
camaras, c se a lei que desenvolveu o art. 169 
da Constituiç:LO i'econheccu este mesmo di
reito, como é que agora ha quem se atreva a 
negai-o? Não scríc isto qu~ro 1lO·rque quero? 

Xão será isto fazer uma lei nova, uma lei 
contraria ao que está na Constituição, uma 
lei que vai privar as asscmbWa;3 provlnclacs 
daquella autoridade que já exerciam antes do 
acto a!ldicional, e mesmo antes da Constitui
ção? Sem duvida alguma. Portanto, voto con· 
tra o artigo, ·porque nellc se contém uma n·· 
forma, nfto só do acto addlcional, como da 
Constituição; e cu entendo l}ue reformas da 
Constituicfto nfto devem ser feiias por este 
modo, c sim pelos tramites que ella marca. 
Toda a r~forma que não é feita como deter
mina ~ Constituição, que não pn.ssn. pelos tr:t
mitcs que clla dispõe, é uma. reforma revo
lucionaria. Eu não voto por meios revo!ucio-
11rtrios. 

O Sr.. VAscoxcr.r.r.os:- Sr. Presidente, 
quanto mais se impugna o proj.,cto Cl'l c!ls
cussão, tanto mais se aclara a sua doutrina c 
se reconhece que, contido nos limites !la in
trepretação c occupado de explicur obscurirla
des, nfto pôde deixar de ser approvado pelo 
Senado. Se algum cscrupulo cu pudesse ter 
de qnc o projecto que se discute transpõe as 
raias de uma verdadeira iuterprela~i\o, o qnc 
acabei de ouvir ao nobre scn.1dor me tran
quillisaria de maneira que não pudesse Já
mais ter a menor duvida, a menor ltesit~0fto . 
Com effcito, quando um nobre scn::t!cr, que 
discorre sempre com muita logica ~ muito 
tino, nfto produz contra o projecto scn[to :u; 
razücs que acabamos de ouvi r, devr:moõ con
cluir que o projecto é !nvulncravcl. r,nc nüo 
pórlc deixar de merecer a. unanime approva-

rito do Senado. 
- Ora, o nobre senador pr!ncipion por rle-
c!arar que nós s6 eramos autcrls:tdos :L lk 

u::rprct:tr, declaando, c ;nl\o ·cstringlllÍIO ou 
ampliando. O discurso do nobre scnac!or cons
ton r!.cste lugar commu!n, a qnc têm recorrido 
os adversarias rio projcrt.o, isto é, fl\1~ o prr.-

. j~cro reforma o neto :uldicional C' a C:1nsti~ 

\
tulr,tta: 

0 
para. d':monstrnr c~t~ su8. f.ll'O!lr1S ... i

.cft:.":l ~ fJ'i.lC c.stnbclc~n o principlo tlc ftlle no:J 
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só !lodi~uno::; intcrprQt_ar, cxplicauUo a::1 pu.la
nas, c nCw amp!iatiYamcntc nr:m restriclir:t
rue:ntc, porque c~t:t. intcrprctacrw i!l:lport~~ 

uma nora lei. Co:n clleito, cu nunca pensei 
r1uc O::i legisln.dorcs b::tsilciros se qulzesscn1 
rebaixa!' t:mto que, ten(\o .as asscmb!éas pro
vincl:lc~, as camarn.s n1unicipaes e qu:tcsqne:
parcicul:trcs o ui:-eito de interpretar :15 lei': 

lcf;ic!_:tdo!' não distinguiu, nem podia distin
guir sern absurdos, riste que, nüo podendo 
muitas nzes ua:·-se <"<:; palaYI'as de uma lei 
o sentido que cllas apresentam sem gravls
~imo inconrcnieiitc, é de mister recorrer em 
ca.5os taes ú intcnçfLO do legislador para cx
p!ic:n .a dispo~kão leg-islativa. 

O ~!'tigo 27 do acto addicional diz:
Esü eleição (do regente do Impcrio) será 
feit:~. Delas eleitores das respectivas leglsia
turas, etc. (lê);- o o art. 28 diz:- O Pre-

E·~.:;undo ~f:i rc6r~s consat:rr~H!as na. hermencu
tica, só ao legisl:ldor bras!iclro foss(: linlitaUc 
o inte:rpretal-as decb.rativ~mente. 

!1ía.s, S:·. PresidE-nte, e>u .-ejo nas pab- :;idcntc do Senado tenuo recebido as actas 
nas !lo ;:obre scnudor :tt•} cJntr~dic~iio. Diss·; (\c todos os col!egios, ailril-.as-ha cm ass~m

cllc:- Yôs nüo deYe!g i:lterprr..~:u· scnJ.o do;~ blért ;;~rn1.- Or=t, creio I'! ti C, c:n 1835, o Sr. 
c1m·nUv:lnH·nte; r: o !lO~n·e 3C~!!C..<!or inv~rpret:t Paula c Souza apresentou ur..1 projecto intcr ... 
o r.cto n.tlllic:ion::i.i rcstric~iv~unente.- Com cf- nrctando este urtigo elo ::te to ::H!dicional, c o 
fcit'J, 52 o c.cto a.d.dicion::tl canfore 2.0 potlc· !1obrc senn.dor, o Sr. Ycrgut:iro, offerc-ccu uma 
lc;bl:t!;·c ;cral o d!rcito d~ inter!)rct~lr o~.i en:c·nd1, !H:ste sentido, r1uc p::tsso .n. ler:- A 
sws .:\:ti;:;os sobre r,uc honnr dive;sa inte!-j pulavra torlos. tlo acto acldicional, de';c ~n
li3C~!C~~t, c ~c a D:-tl::-~vr::t illl·:rrJrela~'io, Sí~g;un .. ~ te::1clc~~st.: c:e n:odo qne, c-te. (Iê). 

do a:3 l'í~6.· .. r:.~ reconh0eit1as p~:-. todo o ~~unüc, I O S::. \·Er.:cn-:n:o:- Est~ intcrpr2ÜlCÜ.O ~ 
compl·chcndc:, n~to sõ a !nterp!'craçfl.o dccla.. dcc1n.r::u:Y:t. 
torLc, ma:; ~ rcs~_:·ict!\·a c a~1pE:uiva, co:no, I O S1:. \~_\scoxcEI.T.os:- Aqui, poi", .tem 
s~m orte:nder a cs:e seu p!'CC(·ltú, sem se ccn.. V. Ex., :lfJU! tt:m o Sc!1:tdo u:n acto lcgisla
tr~tlizt:r, lhjJe o nú'L.1.·~ ~;cn::.do:: c2:2cr· flllt:: r:. ~!~-:o f!tl~ o !"lohre sen~.~l.!or no seu aparte ch:t .. 
D:tlavr~ i:ltt:l'JH'et~~c;flo nfLO rcn1 ::tccc~c~rto u!l: .. 
ver.5a.i, e shn outl'í"!.; isto (:, quç o::; le,;islado:·L:s 
br.a:;ilciros ~j;j pc~~..:·:-n intcrp:-c-tal' d.~clar~tiYr~ .. 
n1r::t1t0, c n~to !'03tr:ct!va on :t~"!lpliatlvatnente:1 

P:::..1·a. o ncbrt! se:-:.:~dor sustC~ntar a su~ 

op!:r!ilo, foi, pois, nec0ss":1rio cahir ~ln um~ 

cont!"allieç;~to, !sto ~' p:rincip!3r \:llr. intcrpre .. 
tando o acto ,acl<lic:ional rcstrict1Ynt!1cntc, p~:-~ 

tlt:::.s:t intervret~çi'to conc1uir que nós nü.o po
llcmc.s intc:rprctar scn::-~o dcc:1:-tr~t.ivarncntc. 

Or~. cu penso r,ue o nobre senador cstrt 
t~o Pl'C\'Cniilo contra o projecto que se dis
cuée, que nüo scnt!o, apczar de sua pcnetr_a
r.>io, que cuhio cm uma contrailicçfto mani
festa. :\:lo foi só neste discurso que o nobre 
scn~tlor connnettcu esta. falta; ha outro acto 
qne me parece que foi sustentado pelo nobre 
scllnclor, c que é uma interpret:tr,üo restrict:t 
da acto nddicional: cu lerei a. lei cm l]UC 0 

podr:r !e;;;isbti1'o geral interpretou um artigo 
do acto add!cional c a compararei com a 
léltr:t do mesmo acto .acldicional, c o Scnailo 
rcconhecer[t lJUC, ~té por precedentes legis
lath·os, j(t estft consagrado que a. palavra ln
tcrprctaçêto tlo acto atldicional comprchcntle 
todas as c-sp~c!cs ele intcrprctar.fto; lJUC o 

ma lleclnr=tti\'o, G que !linguenl neste nnuulo 
llcixo.rú de <lizC!r que L: restrictivo. Se nü.o ~ 

urn:t cxp!i(!~~~to re:stricti\'a a dn. lei ele 3 dt} 
Outu'o:·o de 1825 a rc~pcito da pahvra- to
dos- cn tr~o nrto h a ar~igo algum do projecto 
cm. di~cuss~o qne se possa chamar intcrpr~ .. 
t::t~flO rC'stricrh·a ou ~1npibdv:t: todos s~LO 

ueclar~th·os. 

Or~, Sr. Prr~sidcn:c, p~rece~n1c qu~, ti 
,;ist·a dos principies de h·.;!·mcnHttica., á vista 
ao precedente jft con~;i,;natlo na lel q::e ac~!lo 

t!c e:it:tr, n:w se Jlót!c contesrar ao poder !c
gisl::ttivo gcrrtl o direito de interpretar o :-tcto 
n.ti1licional, nfto só dcclaratoria, n1n.s rrstri~ 

cth·::t ou r~tnplntlrn.mentc, segundo ~s regra:;; 
cr,r::t1)c1ccid:1~ cn1 todos os codigos das n~~lh:s 

conhec!tlas. 
Yejnmos se é interprctar,rio ou se é rc .. 

forma o arti~o 1" da, proposi~:io da C:tman 
tlos Dêpntatlos: diz a primcir:c parte <l~ssc 

arti::;o:: -"A pa!avr.a. - municipal- ue r:ue 
t:·at:t o ~ ·1" do art. 10, do acto addicional, 
co:apreh<:utlc ambas as anteriores- polici:t ~ 

economia. - e ambas c:stns se rcf~rcn1 fi. 
cl:n:su!a final do mesmo artlgo - precedendo 
propostas d:ts c:\mar~s. O nobre scn:tdor nCto 
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tcn que observar a este respeito; parece-me 
que rcconb.cccu que a Gamara dos Deputados 
tinha comprehcndido perfeitamente o sentido 
desse paragrapho do acto addlcional, isto 6, 
que policia c economia são substantivos mo
dificados pela palavra - mun!cip.al-: pen
so que o nobre senador nisto está de accôrdo 
comrnigo, e cumpre declarar que muitas as
sembléas provinciaes nunca entcuderam de 
ouLra m~ncir.a estas palavras - policia c 
economia- ; mas outras têm entendido que 
a pal:n-m policia, do § ·1", lhes confere a au
torid:lll,; para legislarem sobre todos os seus 
ramos, :dada sem preceder propostas das ca-

que) que entendeu que o seu argumento era 
incspondivel. Seu argurnénto consiste cm 
r1uc, por esta lnterprctar;:1o, se cslmlhavarn as 
camaras municlpacs do direito de fazerem 
posturas, por isso r1uc se faziam dependentes 
as posturas da upprovaçiio elas asscrobléas 
provinciacs. 

A este respeito duas palavras bustarüo: 
reconhecendo a Canstitl.lição do Est:ldo nas 
camaras mun!cip<J.cs o direito de fazerem suas 
posturas pollciacs, declarou que c!las exerce
riam este direito Pela m:tilcira por que as 
leis regulassem. Ora, veio a lei do 1' d" Ou
tubro de 18~8, e sujeitou J!~ posturas dQS ca-

1n::lir!.~ munic!paes. Dahí v:::n1 que umas as.. maras InunicipL!cs ü approyaç:Io dos canse .. 
scrublú~s provincbes não lcg-isbm sobre a lhos gcrrtes, cs ~uaes foram substituídos pc
.:l.1tu. poEcil, s2n1 precedcren1 propostas <las Ias asscinblGa.s IH'o··.;inc:ine:s, como é c:-;presso 
camaras, c outras legislam sem isto: logo, é no acto addicional; lo.:;o, dando-se ao art. 10, 
nec·~ssar!o u1n rt:gulntnento geral, c até j(t ~ ·1 11

, a intclligcneia. rtuc eu lhe dou, núo se 
,1co11tr·ccu que al;;umas .usscmbléas proviu- limita o direito (]l!C tinham as eamuras mu
ciucs nf:,l sú t0m lcgisl:~do a este respeito, nlcipac;;; esse cllreito conserva-se intacto, 
como av~!lÇ:llll a m::tis, c o ;;o,·erno geral ne- como lhes foi rcc:Jnhecido p2l::i. Constitulçfto 
nhuma providencia ]lútlc dar, r1u~ndo as ne- do E:;trrdo e pe!a !l'i qne Ir.a.reaya a maneira 
cessid~dcs pub!!ca~ a reclamam, porque acha I pela qu~! de1·b ser cxr:rcir1o. 
de e!lConu·o a lêi das asscmblóas provinciaes. Parece-me r;uc tenho feito YCr com toda 

l\iio sení, l>úls, CúllYC::llicnte, cm c~sos ~ :1 clrrroz~ que o nobre srn;ulcr cstlYn esquc ... 
tac-s, iixnr c scnt!tlo dos art:gos do acto adcli- . ciclo da lc~islacüa eonsa~rnrla na Canstitui
cionnl que tê!ll tlldO lugar a essns diffcrcn~ ~ r,ão, no !teta acldicion:ll c nas nossas leis; c 
tcs opinilk5? Netn lla um Illeio n1.i1is nccrt:J.d.O j foi se1n duviaa 'flOr cst·~ csquecin10nto que
para cmn·!Unr as ass~mh10::ts n. exorbitarem,_ ~ ~chou multo "a1cntc o S0ll argumc~to. 

do que sé·ja :Ião cx;Jlic::r os obscuros do acto j Pass:~rei a.;ora. (t segua.da parte do ar
addícion~tl; uma as~ei_nbléa p!·~vi~ci.al lcgisll, I tigo. ~m nobre scnn.d~~ disse que esta parte 
por cxemplo, sobre JU~zcs de dlrclto, ou S'Jbrc I do m·ttgo ern. un1 nddltamento, ou, para mc
]1ypotllcc;cs; ontrn. asscmblé:t provincial PêdC ll!Jor rlizcr, um JJOVO acto addicional, porque, 
lll'O\·idcaci:ls ao go,•erno geral sobre llypo- diz o nobre senador, "acho nas pa!aY!"!l.S -

thccas, ncnhmua resposta tem do governo gc- policia judiciaria- uma no1·a disposi~:í.o con. 
ral, m·m ao menos se diz que a asscu1bléa stitncional qnc vai accrcscer ao acto addicio
prodncia.l que legislou a este respeito cxcr- na!, que não foi consas;r!ldo cm a nossa 1~\ 
1Jitou: o rtuc raz cntüo a outra usscmbléa pro- fnm1amcntal". E nccrescentou o nobre s.:na
vincial, que pedia providenc!a.s c a quem se dor: -"Se se dissesse que us c:uuaras nm
;1\io rc,sp~ndcu? Diz:- •· Se as outr:1s assem- nlc!p:tcs nfto podiam legislar sobre a polici:t 
hl(•as lll'OYincincs exorbitam, procur.anclo rc- geral, bem, cu concordaria com essa interpre
mcdinr os males de suas províncias, se nin- taçfto, porque as camaras muuicipacs só de
"Ucnt estranha este procedimento, se o corpo vem legislar sobre as ncccssidaües de sem 
b • • 

legishtivo geral n~to só !cg!sla a este rcspcl- ruun!cip!os; a.s suns posturas policiacs dc,·enl 
to, mr.s nem se digna de decla.r:ll" que essas comprchcnder o~ typns de sua autoridade". 
nssembl~as provinciacs tGm exorbitado; de- Ora, yeja v. Ex. (di;·igindo-se ao Sr. Presi
nJos nós tambcm providencias sobre este ob- dente) se 0 nobre senador afinal veio ou ufto 
jecto." a concordar com a Cmnara dos Deputados, c 

Oru, 1101· estn. occasião, cu responderei a se 6 ou nfto uma pu\·cnçiio que o lev.n. a im
um nobre senac1or (o Sr. Almeida Alhuqucr-; pugnar este artigo. Sr. Presidente, policia ln-
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dicia:ü d policü geral, e por consequcncia 1 :!;o d•.:! con formiunde com .a Constituiç:io r1uc 
é;;ltuuú:; tlc accürdo, e o no!Jrc senador deve c li c e:i tou. 
Ue;,;J(! j~~ retrnctar.se c yotar pc:lo ~!rtigo. 

O nobre Eênallor define pJlicia judiclnl'Ü\ 
··,u'!udla pane dn policia que consiste cm qH:t
liiir:u.r como crime certos netos 0 impõc-Illcs 
penas, JlaJ·a niio serem esses actos pratica
dos.:. ~'rns as paln.vras - policia judiciaria -
düoign;:m outra parte de policia; niio só com
prchendrm uma collccçfto de medidas npro
prbdas p:!.rn prevenir os males ~uc podem 
produzir cal:nnidadcs (c esta é a parte da 
policia (l'.Ie n1ais e~~actamcnte se cha.ma nln
nicip~l), mas tambcm a que se esforça em 
indicar os delictos, em cxnminnr quem siio os 
delinquentes, collig-ir todn.s ns proyas c en
viai-as aos tribunacs competentes; a parte 
da policia que se encarrega disto é que os 
doutores, que todos os diccionarios do mt.ndo 
e as leg-islações de todas as n1çõe3 cham_am 
policia judiciaria. 

Ora, eis aqui a definiçfto de policia judi
cinia: confrontemos esta doutrina com os 
n.rgummtos com que o nobre senador qui~ 

persuadir que esta parte· do arti,;o reformav:t 
c não explicava o acto addicional. O nobre 
senador ::tbrio o codig-o criminal e leu o ar
tigo 108, que diz que as disposições deste co
di;:;o não comprchendem os crimes sobre que 
as camarns municipnes podem J,~gislar, cm 
attençft.o ::is suas circumstancias peculiares, ou 
para bem de seus interesses particulares; leu 
t3mbcm outro artigo do mesmo codigo, que 
dcdar:1 que os que estabelecerem casas de jo
gos soffrcrfio ,as penas cstabclccidn.s nas pos
tnras das camaras municipacs, etc. Ora, eis 
o que é policia municipal c administ!'nt.h•a; 
cu até declarei, quamlo pela primeira YCZ 

cllssc .alguma. cousa c:n1 sustentação deste pro
jecto, que a policia mnnir.ipal e administra
tiYa est:aY:t inscripta na lei do 1" de Outu
bro de 1828, desde o anl~;o GG atú o arti~o 73. 
.:"\hi c:::t:1o os 111uitos casos cm que cabe f''ts ca
marns municipnrs Ic::-:is!:trcm, ahi se declarrt 
quo as ramn.ras nlunic:ip;tcs elevem 1egisla:

Eobre ccmiterios, sobre iilumi:wP,f:o, sobre YO
zcrias nas ru3s publicas, etc., c estabelecer 
]Jonas; mas esta parte de leglsl.açiio, que 0 

nohrc Benntlor chama judiciaria, é que s·' 
clmma mnn!clp::tl c ntlmlnistrativa, c at6 mcs-

O nobre senador nüo r1uiz ::tttcadcr que a 

Con~:tituir,üo niio d{t. ús camar.1s nntoridadc 
j:1diciaria c sim administrativa: entretanto 
diz ~nc a policia que us camaras podem cxer
~cr ,; :iudiciaria. O nobre scnnilor nüo quer 
ele fôrma alguma attcndcr a proposições l:io 
r:!aras como esta. Eu torno a dizei-o: policia 
jnclicinrla é .a CJUC se encarrega d;; avcri- · 
:;uar a existcncia dos dclictos fJUC a policin 
nõio pôde prevenir, de indagar quem são % 

<leiinqucntcs, ele colligir tod::ts as proyas, c 
<lc entreg-ar os delinquentes com todas cst~q 

p;·o,·ns aJs tr!bunaes competentes, para os 
p:·occs;;ar c punir. Esta p'artc da lcgislaçfto é 
y,cra!: primcirame!ltc, porqu 0 estfl tão ligada. 
com o codigo criminal, que nfto G passivei sc
pnral-::t tlellc sem granclc perigo da mlminis
trar.r~o dn. just.ir,a; e Cln segundo lugar, por
flUí:! r:stas regras gcracs, que se estabelecem 
nar:1 torlns ns pr~vinr.ias, tên1 fort;n. para to
da o Impcrio. 

Eu c o nobre senndcr e~tnmos de :<.ccõrdo 
nas nossa.s idéas, cliscrc·pnmos en1 algumas 
pahwms, c cm ter o nobre scn::tdor nlguma 
prevenção; cu ncnhumn. tenho; cu adopto to
ilas as proposições, ycnltnm de que lado vie
rem. uma nz que sejam fundadas, Ycnham 
de amigos ou de ... queria dizer de inimig-os, 
;:1:ts cu nem mesmo ten!to inimigos, porque a 
virtude cl!risift que menos custa ao mêu co
r:l~üo é a de perdoar :1. meus inimigos. :\'iio hr, 
outr:1 differcnça entre nós senão ent.mr no 
nobre senador alguma prevenção, c cm mim 
~cnl!uma. 

O nobre senador diz que as palm·:·as -
;Jolicin judiciaria - comprchendcm a policia 
~d:ninlstratint, c nrw essa parte da pnlicia 
11110 Si~ encarrega de .averiguar qucn1 os de
!in~uc:ncs, colligir provas, etc.; c, partindo 
<leste principio, que ha tlc perdoar qnc lhe 
diga que muito gratuit.~mcnto estabelece, diz 
que esta ultima part~ do art. 1" da proposta 
da Camam dos Deputados cont~m uma J'efor
ma, c ni'lo ú lnterpretar;flo. Eu sinto nfto ter 
prcsr-ntc a lei do 1" de Outubro de 1S28 c o 
codi:;o criminal, para mostrar que todos os 
:1rtig;os que o nobre senador leu pertencem :, 
p~rt., da policia que se chama municipal c 
ndministr.at!va, c não policin judiciaria: po:·-
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vc·ntunt leu o nobre ~enador ~Ugurn artigo <li:~ 1 explicar o !:L·ntldo r.iell~1.s; !ll!!S, ()U:l!ldo GB3C 
Ccnstiluiçii.o, do ~Lclo t~lhlh:ionai c dn. lei do 

1 
rribunn.l via QUC erD. ncccs.:iario angmuttar oa 

1~~ tlc Outubt·o que confe-risse [ts camaras mu- diminuir a lei, o que fazln.? Consn1ta,:1 o Ic
nicipacs o dirdto de lcgis!arillll sobre rtucm ;;is!:ulol·, e tinlwmos uma rcso:uçüo que cma
sõw o:; dcilnquentes, de adquirir as provas o · nal'U do legislador, c nilo d0ss:L ::tutorldad•J 
entregar os criminosos :w tribunal compc- interprct~Uva. Ora, é este o caso cm que r;s. 
tente? Küo leu artigo algum que contenha tamos; so nós tratassemos de interprcnr 
csra doutrina. Como, pois, o nobhc senador mm. !c! onl!nar!a, uma lei CJ.Ue tivesse :nno-
insiste cm C!Ue a ultima parte do artigo cm 
lliscusst:o contém uma reforma? Eu julgo CJ.U~ 

niio é ncccssar!o dizer mais nada para mos
trar que o nobre senador está muito preve
nido contra esta proposta, e por isso vê nell<• 
o que nella nüo se contém. Ncnhu dos seus 
argumc-n tos está na pessoa rcspeitavel CJ,uc ps 
proferia ... 

O Sn. Vm:c mm o: -Obrigado. 
O Sn. V.\sco::-;cEr.r.os (continuando)... e 

não na sua materia; .a sua materia é, como 
cu já disse, contradictorla cm uns casos, c 
em outros infundada, p~rquc repousa em di-

rlUadt~ de fazer, então podiamos augm0ntn.r 
ou diminu!r como quizcsscmos, porque uô:t· 
vamos da nossa attrlbuiçüo; estamos, pné:n, 
em um caso particular, porque nüo temes p~

rl crEs para legislar sobre objectos do acto ad
dicional, OS nOSSOs poderes SÜO circumscrJptO:i 
a explicar o acto addlcional. 

Parece qu0 me tenho feito entende:·; é 
ncccssa!·io olhar para. a peculiar posiç:}o c1n 
que estamos: nós estamos agora. no direito 
de interpretar a lei, c não a podemos fazer; 
e então, como é que, a titulo de intcrprct:J.
çfto, 1!:1. quem queira augmcntal-a ou dimi-

versa intelligcncia de pala nas. Queira, pois, nuil-:t? Qu:mdo, a titulo de intEJrprctaçêw, sr: 
o nobre senador rcsp·onder .ao pouco que eu accresccnta uma disposiç~o que nüo estrt 110 

t-:·nho opposto á sua opinifto, c cu verei se I texto da lei que se quer interprr-tar, & fazer 
cntc:·:1cli mal ou se comlmti como devia todo::;,. uma !t:i no,·a; n1as n6s não tcJno.s ~!!tO!'id~d'~ 
o;; ~rgumentos produzidos. "A policia de que de legislar sobre este objecto; Jogo, nüo te
:;e t:·~ra (diz o no!Jre senador) nftO é policia mo;; autoridade de interpretar nem rcstrl-
1;r~ral, é outra; por isso, voto contra o pro- ctiva nem ampliativ.amcnte, temos unicam~n'c 
jceto; e se a policia de que cllc trata fosse I autoridade de interpretar o que fôr obscuro ... 
a g-orai. eutflo nfto seria reforma". Ora, eu O .Sn. V.\sco::-;cEu.os: - Apo!ach 
tenho mostrado CJUc a policia de que falia. a O Sn. VImqcEmo:- E se seguirmos a cpi-
se;;unlla parte do artigo é ger.al, c cntfto pa- niflo do nobre senador, cntüo podemos ser 
retc que mesmo o nobre senador ha de rc- reformadores, porque, a titulo de interpretn
tructar-sc (como G de esperar de sua. opposi- çflo, vamos :wgmentando c restringindo, c po
ção conscienciosa) c ha de I'Otar pelo art. 1". ' dcn1os dar cabo do .acto aúdicional e da Can-

O Sn. VEuauEmo:- Em primeiro lugar, o stituiçiio. Por isso, parece-me que a minha. 
nobre senador, combatendo a minha opinii'to opinifto está cm pé: pelo menos, estou inti
a respeito de intcrpretaçüo, disse QUe cu con- mamente convencido de que c!la é verdadeira, 
tr::riavu 'lnantos cscriptoJ'cs haviam escrlpto e tudo quanto disse o nobre senador nfto :L 

sobre iuter)Jrctaçflo. Se o nobre senador rc- abalou. 
flectisse m:lis na materia, P.arece-mc CJ.UC :\Ias disse o nobre senador que nós iú. 
mudaria de opiniüo a este respeito. Quando fizemos isto, e trouxe o exemplo de quando 
a faculdade de interpretar a !c! está unida (L intcrprntámos .as palanas - todos os collc
faculdadc de legislar, entfto o campo é vasto; g!os - que nflo eram todos, c sim alguns; 
mas, qu:l!ldo estfto s0paradas, o interpretador mas note-se CJUe nós dissemos que eram to
não póde nem :tugmcnt~.r nem dhn!nu!r, dcv<l dos a.quellcs col!egios nrcessarios para se co· 
só cxplicar o sentido da lei; c o nobre sena- nhccor o voto da naGfto, c p~r isso nfto f!zc· 
dor sabe muito bem o que se pmticav.a. em mos caso daquc!lcs qu 0 nüo podiam influir 
outro wnpo. Quando haYia. um tribunal au- sobre esse voto. Aqui nfto se restringia cousa 
torlsado para Interpretar leis, era só para . alguma. 
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o sn. VAscoxcELLOS: -Apoiado. 1 1nos duvidar de que pertence fls camaras a 
o S1:. VEHGt:Emo:- Não cr.a passive! que' quali!icação de certos delictos, sobre a eco

a Constituição c:;i;;is:;c que, pela falta da acta nomia particular de seus municipios c sobre 
de um col!cgio qu 0 nail.a pudesse influir na a segurança c tranquil!idail.c Jlllblica; sendo 
elciçf1o do regente, nfio se fizesse a apura- assim, como é que se lhes quer negar a poli
ciio; unicamente se explicou a proposição gc- cia a este respeito e mi se chamar para a po
ral que ortlinariamcntc diz mais do que licia geral o que pertence (t indaga~ão cspe
aquill.o fJUC se quiz cx]!rimir. ci~l destes clclictos? Eu não comprchenclo a 

Agora passarei ao argumento que fez o rinura elo argumento do nobre senador, c o 
nobre senador para mostrar que a policia ju. que me parece é que logo que se sahio da 
il.iciaria era cousa ·diflercnte do que diz a qucst.fLO, tratando-se de JlOlicia judiciaria, se 
palavra, quando se faz esta divisilo de po- se dússc uma definiçiio clara tlo qne ú policia 
Jicía administrativa c policia. judiciaria; o municipal, cu estaria de accôrdo; mas agora 
qa~ quer isto dizer? Donuc se tiram os dons que se salton para a outra diyisfto, fJUC é de 
membros dess.a uivisfto? Tiram-se das diffc. uma nat.urcza distincta, scrú prcvcnçfio cm 
rent8s autoridades que exercem essa policia. mim cppúr-mc a isso? Eu, Sr. Presidente, cs
A policia adminislratim entendo eu que 6 tou muito prevenido, mas cm fayor do que 
exercida pelo auminislrador, c policia judi- cst(t escripto na ConstituiP,fto, no acto audi
ciaria é aquclla que é exercida pelos juizes. dona! c nas leis anteriores il ConstituiGflO, c 
:\las, disse o nobre scnauor que policia judi- é por isso que nfto ado]!to as opiniíics cstra· 
ciada G aquel!a que emprega os meios para nl!as que vêm destruir aquillo que cst(1 nn. 
o conhecimento dos delictos c seu julgamcn- Co:J.slittü~fto c nas leis. 
to; porém eu mostrei (e o nobre senador rc- Sustento que a policia municipal com
conheceu) ~uc haYia crimes que cstayam ela- prchcnde toclos aquellcs ile!ictos que se op
rmmnte na csphera d.as cmuaras municipacs. píie:11 aos interesses, t:ranquilliuacle c segu
E a quem pertence o dlr8ito de ind:!g:tr neste r:tnGa partkul:tr do ruunicipio; o qu JlCrtcnce 
caso sobre os criminosos e applicar as penas? a isto é municipal. Agora, quanto aos outros 
Pertence isto [l policia geral? :\Ias o nobre crimes, aos crimes maiores, c quanto ao3 
sen::.ilor reconhece que ha crimes cuja puni- meios de averiguar c processar csões crimi
cão é d.a attribuição das camaras municipacs. nosos, cu nflo os comprchcnclo na policia mu
Portnnto, ú neccssario fazer esta distincçflo ~ nic!]!al. Eu reconheço a difficuluadc de chs
attendcr bem [t fonte donuc clla se deduz. sificar os clelictos c gr.aduar as penas entre 

Policia administrativa '' a r[UO 6 cxcrcid:t 
pelo administrauor, e policia juuiciaria .::t que 
é exercida. pelos juizes. Demais, policia nflo 
contém sómentc esta parte de empregar os 
l!:C:ios para a prcvençfto c puniçfto dos crim!. 
nosos; contém tamb:!m a declar.nçfto do cri
me, a dcfiniçfto c qaulificaçfto do dclicto; mas 
o nobre senador quer separnr estas duas par
tes c dá a. uma o nome de policia. geral. Eu 
nfto posso co;:nprchendcr .as uoutrinas do no
bre senador a esse respeito. 

Nrt policia municipal entra a qua!ificaçfto 
de certos uclictos, isto não se póUe negar, pois 
que cstít assim reconhecido no codigo crimi
nal c na lei nue desenvolveu as attr!bui~õcs 
elas camnras munici]!acs. Port:mto, nfto pode-

crimes municipnr!=i c crimr.s de maior grnvi. 
da de: não se póuc dar dcfinicões exactas n 
este res]!eito, c ah! pódc ser que alguma nz 
Itajn exageração de uma ou outr;t pntc; c se 
o nobre senador que tem com]!rchcncliuo es
tes limites os quizcr definir, cu os adoptarei 
francamente; mas cu creio que nfto ú possl
l·c!, porque alú agora ainda ningucm se atre
Yeu .a fazer esta demarcação. Porém, como 
reconheço nuc as camaras munici]!acs, pelas 
leis anteriores, podem nua!ificar dc!ictos, hei 
de tambcm reconhecer que o pensamento des
sas leis foi fazer policia municipal toua 
aquclla que pertence a estes cle!lctos. 

Esta é a opinião que sustento, c nfto tc
nilo prennção alguma quando se trata da 
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intelli "~ncin. d uma lei· •t . o e • e mu1 o menos ser1a I' tados, que não tem poder judiciaria e póde 
dominado desse · 't . . . espm o, quando se trata da propôr essas leis. Portanto, ainda que as ea-
mtelhgenc!.a. da Constituição. Nem <!U per- maras mun!cipaes, pela epigraphe da Constl
tenço a partido algum; renuncie! a tudo isto: tuição, não tenham poder judiciaria, núo se 
0 .de que trato é da paz e prosperidade pu- segue dah! que não se lhes qu!z dar 0 direito 
bhca; e, ~amo e_ntendo que a paz e prosperl- de definir os dellctos e de estabelecer as pe
dade publica estao no respeito ás instituições, nas para punir os delinquentes. A lei do 1• 
no dever que temos de as nilo alterar, senão de Outubro de 1828 tirou esse poder judl i _ 
constitucionalmente, isto é, pelos tramlt·•s rio que ·•nteriormente tinham c a " . • ~ as camaras mu-
que esta o estabelecidos, hei de votar contra nicipaes · mas argumentar daqu · 1 _ .• . _ . , , 1 que a ep • 
c,te art1go. Portanto, nao queira o nobre se- graphe da Constituição não falia d 

do · d" . em po er 
na r m tspor a_ min~a opinião, dizendo que judiciaria, parece-me que é o sophisma que 
eu estou ~reven1do; JUlgo-me offendido com menos digno é de apparecer, porque ha ai
este seu d1to, porque eu não tenho prevenção, guns sophismas que ainda illudem por um 
não tenho dependeneia alguma do governo; momento, mas este nada illudc. 
nada tenho, nem com elle, nem contra elle. 
O nGbre senador s.abe que eu não me impor
tava com o governo passado, e do mesmo mo
do não me impGrto com o actual: consagro-me 
unicamente á defesa dos princípios, sem to
mar o partido das pessoas; disto pó de o no
bre. senador estar desenganado, e se cGnven
cer de que quem fôr da minha opinião é dG 
meu partido. Portanto, peço ao Senado que 
me faça est:J. justiç:J. de suppôr quo eu não 
tenho prevençfiO contra a Constituição e as 
leis; a minha prevençfto é a seu f.avor. 

O poder legislativo não tem poder judl
ciario, mas póde legislar definindo os deli-
ctos e estabelecendo penas: eis aqui o que 
têm as camaras municipaes, não a respeito de. 
todos os dclictos, mas daquelles que offen. 
dem particularmente a seus municipios, da
quelles que já estão enumerados nessa lei que 
desem·olveu as suas .attribuições. Vem-se, por
tanto, agora, com a innovação de que lhes não 
pertence a policia judiciarin.; e se isto pas
sar, estou certo que amanhã se lhes negará 
a policia de todos os crimes; todos aquelles 
que quizercm fazer desapparecer a ut!lidade 

l~ntendo, pois, qu 0 o que está consignado 
no acto addicional é que compete ás camaras 
municipaes fazerem posturas sobre policia, das assembléas provinciaes o das camaras 
isto é, qualificar certos actos de delictos e :111micipaes hão de seguir este raclocin!o: -
concorrer por todos os modos P.ara evitar ês- "Que quer dizer policia judici.aria? E' a po. 
tes netos, que é 

0 
que se ch:J.ma policia pre licia exercitada pelos juizes: portanto, os crl

ventivct. mes devem ser qualificados e punidos pelos 
juizes".- Assim é que hão de iaciocinar. 

Eu supponho que, se p'assar esta reforma 
do acto addicional, se ha de negar ás camaras O codigo criminal diz que os crimes con
municip.aes 

0 
ás assembléas provinciaes a po- tra a policia e economia peculiar, não defini. 

Iicia preventiva; e já aqui se manifestou esta dos nelle, pertencem ás camar.as municipaes. 
opiniflo, dizendo-se que o titulo da Consti- Assim, pois, estas podem definir os crimes 
tuição a respeito das camaras mumc1paes de que não trata o codigo, e fazer pun!l-os: 
fall:t só em administração e economia, e nrto isto tem duas partes; uma é a classificação 
f~tlla em policia. Este mesmo argumento já do crime, e a outra é os meios de o punir. O 
foi produzido na Camara dos Deputados, e cod!go, pois, reconhece a policia geral, que é 
quem argumenta assim vai a caminho largo e aquella que não respeita ao peculiar das po. 
póde acabar com a Constltuiçfto; pois eu te· voações e pertence á assembl6a geral; mas o 
nho algum poder judiciaria? Não; mas posso que pertence a essa policia peculiar é d.e I'L"" 
p'L""opor leis que quaUf!quem os del!ctos, o sempre conformo com o que se acha na Con

mesmo acontece com a Camara dos Depu- st!tuição. 

A. -28 
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; iscnt3 de prevenções; e em m!m c! las silo 
I • 

52• SESS,\.0, J!:::II 16 DE JULHO ; trequcutcs: ouço as pessoas que me merecem 
i creu i to, mas ilahi nfto se segue que (ts vezes, 

E~·pctlit:nte.- ConUnuaçiio da scozmaa ais i ministrando-me esclarecimentos,· clles niio sc
cusstio rllt l~~solnçüo sobre a conccssrio i jam inexactos, c por isso ús vezes previno-me 
fe-ita pelo governo a Gustavo .trloljo Rcye. 'i a respeito das cousas c das pr:ssoas cm qucE
- Prosc·[!Ui?nento r/.rt scgunrla. discusslio ao tão; mas nunca pensei que houvesse pcsso.as 
1Jrojccto que 'interpreta alguns arti!]Os ao I üo felizc~: no mundo qu~ estivessem isentas 
acto arldicional. ltlc prcvcncõcs. Felicito, portanto, o nobre se. 

1 nadar por se niio haver sujeitado a esta fra-

l'HESIJ>ExcTA no sn. DIOGO AXTOXIO FI:rJó I queza, a este achaque da humanidade; qu.al-
quer, porém, que seja a opinifto dos philoso-

Reunido sufficiente numero de Srs.J phos ~ este respeito, não a desenvolverei, por
senadores, abre-se a sessão; c, lido'\ I qu~ nao me quero occupar agora des:;a matc
n. acta da anterior, é .approvada. I ria, c sim tão sómentc declarar ao nobre se
. O Sr. 1" Secretario lê um officio i nadcr que nf:o empreguei a palavra prevcn
·do :Vlinistro interino do Imperio, re-I <;::,o com o intuito de offcndel-o; e se a pa
mettcndo as informações qu 0 lhe fo- I lavra o of!'cndeu, dirú se niio fica satisfeitJ 
mm exigidas cm 8 do mcz passado, a ,. com esta cxplicaç;io, porque cu estou prompta 
respeito das posturas da cam.ara mu- I a dar-lhe qu~lqucr outra que exija. 
nicipal da Côrte. 

1 
Entrando na matcria, tenho de declarar 

A quem fez a requisição. 1 que rejeito todas as emendas, c voto pela re-
Na ordem do dia continúa a se- ! solnçiio tal qual veio lla outra camara. 

;;und:t discussfto, a.diada na ultima i Pretendem estabelecer uma companhia d2 
scssfLO, da resoluçfto do anno passado, ! mineração na provincia de :llinas Geracs, afim 
tia Camara uos Srs. Deputados, que 1 de extrahir ouro c outro smetacs, cmpt·cgan
nppront os artigos ·l" e 7" do decreto i do nesse trabalho braços livres; e, para a ln
que concede a Gust::wo Adolfo Rcl'C ! dcmnisar;fto das ocnsider::tvcis despczas que 
faculdade para fornecer uma campa- ! tem de fazer com o transporte de trabalha
nhia do mineração na província de J dores europeus para o Brasil, pedem a iscn
:IIinas Geracs, conjunctamcnte com o I çlo do pagamento do quinto do ouro que ex
parecer das co:nmissi'ics de commer- trahircm, c seis scsmarias nas quacs se cs
cio e de fazenda, e com a emenda do tabclecc6.o os trabalhador0s depois de con
Sr. Suturnino, upoi:.tda cm 13 do cor- clt:ir o tempo do seu contracto. 

rente. 
0 Sn. VASCOXCI-:LT.OS; - Sr. Presidente, an

tes ·de entrar na materia, seja-me licito dar 
uma cxplicaçfto de um termo por mim empre
gado hontem, a respeito de um nobre sena
dor. 

Como l\Iinistro do Imperio, julguei que 
o Brasil cm geral, c especialmente a provín
cia de l\Iinas Geracs, interessavam muito na. 
concessão destes favores, uma vez que as em
prezarias satisfizessem as CIOndições a que 

se obrh:mvam. 
DiRsc cu que na opin!fío uo nobre sena- ,\balido o trafico de escravatura, 6 de 

dor influlam prevenções; c o nobre senador, absolut:: necessidade que os Jegisladnrcs se 
a quem cu me referia, deu-se com isto por esforcem cm offercccr todos os meios que fa
muito offendido, entrct:mto QUe cu, quaes- cilitem o ingresso de braços livres, prohl
qucr que sejam suas opiniões, sempre lhe bindo o acccsso ;1os braços captivos, c a f:11ta 
cons.agro respeito c sempre o considerarei de sr proporcionarem os meios para o acccsso 
muito. Não posso, portanto, deixar uc lhe dar 

1 
de hraçns livres equiv:tlc :.t matar a industril 

uma explicação do que avrrnce!; se isto é: c anniquilnr o paiz. Até o presente, todas as 
exacto, attribuir prevenções a qualquer pcs- ! tentativas que se têm feito para se conseguir 
soa, parece que não 6 fazer-lhe uma offcnsa. / a colonisaçfto têm sido infructifcras, c os 
Atéi hont.cm :r.crsuadl-mc que ningucm er.a i mcs:nos apostolaR d:t Ilbercladc que se estabc-
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lecem no Brasil empregam os escravos com Um nobre senador, o Sr. 4• Secretario, j:l 
Preferencia aos braços livres nos serviços que tratou desta materia magistralmente· mas cu 
nflo demandam aprcndimcntos c muito exer- não julgo ·lnutil cxpôr os motivos po; que ha
cic!o da intclligcnci.a. Attendcndo, pois, a esta via concordado no cstabclecirnento desta com
fazii.o, julguei que, havendo quem se abri. I vanhia, quando ministro, para que se não 
gassc a importar braços livres, capitaes c ln- entenda I]UC á concessiio que fez o governo 
tcl!igencias para o paiz, era do maior inte- niio precedeu um calculo dos interesses que 
rcsse PJra o mesmo p.tt!z favorecer e promo- ci1:1 havia de produzir. 
ver esta c outras emprezas semclh:mtcs.. Dizem as comruissões que é necessario de-

Con:;idcrci cm quanto importaria o tri. clarar-se I]Uacs süo os lugares no rio das 
buto do ouro I]Uc essa companhia poderia vir J :>.!artes, cm que a companhia poderá miner,ar, 
a pa;m·, c tambcm o preço dess.as sesmarias . afim de não haver conflictos entre os proprie. 
na~ m::rgcus do Rio Doce, c tive como infal- tarios das margens deste rio e de seus af
Iivcl r.uc o paiz ganharia muito mais do que fluentes. 
o c:nprezario. Eu nüo l]ucro enunciar o meu E' claro que a commissão não envolve 
juizo a respeito da sorte que terão os cmpre- prejuízo de terceiro, porque são concedidas as 
zarios, mas o que posso asseverar é que a datas reineraes que alli existirem desoccup;L
pr~Yincia de :II!nas IucrarCt muito com esta das, porém sem prejuízo dos possuidores tu
c:llprcz;t, embora a cOlllJHlllhia não receba telados, não se comprchendcm, portanto, se
de!b interesse algum, porque importam-se não as datas mincracs ilevolutas; e a intelll
par;t a provincia cento e cincoenta trabalha- gencia contraria que se déssc fôra um ;lbsur
dol'és ~lvrcs; importam-se capitacs, intclli- do, ainda mesmo I]Ue se queira restringir a 
gcncils~ e intclligcncias 1nuito desenvolvidas, i!!terpre:taç:lo :!O c~.~so declaratc•io. Parece, 
por<]UC os serviços mincracs demandam co- portanto, que esta razão não justific.a a cmen
nhcci:ncnt~s c muita pratica das scienci:ls àa que a commissiio apresenta. 
respeeliVati. Quem rem viajado a província de i A commissüo declara tambem que os tra
:>.Iin:is, ou tem conhecimento das companhias 1 !Jallladorcti não scrüo africanos. Ora, o em
que alE se têm csta!Jclcciilo, reconhece quanto I prezaria obriga.sc a mais; porque pela Iettra 
a pro•;incia tém lucrado com taes comp:mhias; das· condições elles não hfto de ser africanos, 
ellns r:spn.lhanl muitos capit.a.e::3, aninuun 1uul- !"úa:::i :::;i1a europeu~, U:::c1ant!;ão esta QUe vale 
to a in;:ustria, pagam muitos impostos, ainda , mais que se se declarasse simplesmente que 
que nr~nhum ouro cxtmhiam das lavras, por- 1 não scrfto africanos, porque a companhia po. 
qur. p:\gam impostos dos outros generos; dei- deria não lançar müo dos africanos, mas ir 
~=nm, rin~lmentc, no paiz braços livres, ho- buscar o.slatico.s, ou haYtianos, povoaçi'LO que 
mr:ns cap:t:~cs de servirem. por certo não nos convGm tanto como a cu-

Qnnndo cu fallo cm companhias c nas ropéa. 
ntnt~t;_~::ns r.uc dcllas se pódc colher, c das Quer tambe:m a comnüssüo que se fixe o 
qu~ j(i tem colhir!o a província, lembra-me li tempo dentro do qual hão de ser cultivadas 
qu2 ~ Jl!'cvinc!a de :\Iinas Gcr.aes tem um en- as scsmarias. :VIas o cmp·rczario declara ex
gel! i: r i !'n que n:lo foi engajado fóra do paiz, I prcssamcntc que elle quer, por meio destas 
nio (•o:n un1a dessas comp:tnhins c se acha J sesmarias, facilitar o contracto dos operarias 
comir~Ü:Ldo uma estrada, qu 0 é a primcir:t ! europeus que hüo de tru!Jalhar para a compa
estr~t.r.1:t regular que tem o Brasil. A minera-! nhla antes de se estabelecerem nessas scsma. 
çi\o t~m-sc desenvolvido c recebido muitos · rins; c se se marcasse o tempo para a cultura 
melhnr~.mentos com o csütbclccimento de das sssmarias, essa limitação poderia preju. 
com!J:~nhias; nflo sei, pois, cm que razões s~ dicar muito o contracto que a companhia tc
fundam ns comissões par.a julgarem que n. nha de fazer com os trabalhadores. porque 
iscnr;fto do pagamento do quinto do ouro que niio convirá (L companhia, c untes lhe serli. 
a companhia cxtrahir, e seis scsmarias sejam prejudicial, contrnctar trabalhadores por pou
condi<:iícs onerosas para que nfto devam ser co tempo, c o publico nfto terá nisso Interesse 
conc.,ilidas sem muitas rcstricções. algum, e nfto se pôde esta.bclccer a condlçfl.o 
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&presentada pelas commlssões em uma de su.as trabalho em grande e para o mesmo desen
emcndas, de que dentro em cinco annos serão volvimento da~ industrias particulares. E 
povoadas as scsmarlas por vinte casaes dP. certamente ha mais a esperar de uma campa. 
colonos, sob pena da multa correspondente de nh!a poderosa do que de qualquer particular. 
um conto de réis por c.ada uma das sesma- :-<o que, porém, eu nii.o convenho é no meio 
rias que se achar nesse caso. Sendo, pois, especial que se concede a esta companhia. Sa 
certo que a companhia promiltte grandes m. se entende que para promover a organisaçfto 
tercsscs ao paiz, e que as commlssões que se de companhias com o fim que esta tem, que é 
lhe f::tzem pouco importam, como scj)l. a. isen- a lntroducçii.o de braços livres, convém que 
çii.o do pagamento do Imposto do ouro, que se conceda. a lsençfLD do pagamento do im. 
hojil nada produz, já porque as terras que se posto do ouro que cxtrahirem, entfto faça-se 
lhe concedem sii.o de pouco preço no paiz, por- uma disposiçfto geral; mas nunc.a se conceda 
que talvez não valham mais que cinco ou a isenção a um particular, porque deste modo 
seis contos de réls; não posso votar por taes favorecemos a um particular c nfw ii. indus
emcndas, nem mesmo pela emend.a do Sr. ·i• tria. 
Secretario, a qual não póde prestar os benc- Além disto, dá-se um outro Inconveniente 
!iclos que elle espera. As concessões da parte que a commissão ponderou, e é que a esta 
do governo são muito pequcnus, e os benc- companhia se conserv.a a obrigação de pagar 
:!cios que a companhia promcttc são muito o imposto do ouro que extrahir de certas la
grandes; c ainda quando ;1. companhia não vras, ao mesmo tempo que fica isenta de pa. 
progrida, o paiz sempre lucra com o principio gar o mesmo imposto do ouro que extrahir 
de tacs estabelecimentos. A experiencia mos- de outras lavras. E qual é o ouro de que a 
tra que aquclla provinda tem tido beneficias comp.anhia não paga imposto? Do que extra
da organisação de t.aes companhias, c gran- hir das !anas abandonadas. Se a commissii.o 
dcs sf:o as vantagens que lhes podem resul· entendesse que as lavras abandonadas o eram 
tar da inlroducção de braços livres, e por isso sómente pela r.azflo da pobreza. da mina, acha
voto pela resolução tal qual veio da outra ria raz:io nessa concessão; mas a commissão 
cama.ra. est(t informada que essas min~s abandonadas 

O Sn. VEnGt:Emo: -Eu concordo com o nfto são entregues ao abandono só mente por 
illust.rc sen.ador em que todos nós temos prc- es;;n. rnzfto, mas tambem por muitas outras 
vcnçõcs, e se se tinssc limitado a dizer que circumstancias: muitas vezes morre o dono; 
cu, assim como outros, tinha prevenções, nfto dividem-se os escravos pelos herdeiros, e, em 
lhe teria dirigido observação alguma a este consequencia disso, faltam as forças ncces
respclto; o que, porém, não pude deixar de sarlas para a continuação da mina, c devcr(L 
notar foi a insistencia que mostrou cm me por esta razão ficar o dono privado desse di
designar especialmente como Imbui do de pre- rei to? A commissii.o foi informada que algu
vençõcs, dando assim )1. entender que cu não mas lavras multo ricas havia que não eram 
havia examinado a materla, que não queria aproveitadas; pois, porque nfto estão em cxr.r
atender ás novas razões que se apresentas- cicio pelas causas que acabo de apontar, os 
sem, c sim regular-me por idéas antecipadas; seus possuidores hão de ficar privados de 
a sua inslstencia a este respeito é que eu suns lavrns para serem entreg-ues a fulano 
achei desagrada.vel, quando todos nós nos re- de tal? ::\fio é isto um favor individual? Pro· 
guiamos na maior parte dos negocias por ponha., pois, o illustre senador a revogação 
idéas antecipadas ou transmittidas; e daquel- desse imposto, e entfto valerão as suas ra
les que blasonam de as nfto receberem é que zõcs; mas emquanto esta lscnr,fto nfto passar 
cu nfto gosto. de um favor individual, não poderá dcmons-

0 nobre senador, entrando n.a matcria, trnr que nfto seja Isto um privilc~io fatal ao 
mostrou a utilidade das companhias para es- paiz c contrm·io aos verdadeiros principias de 
t.a.s e outras cmprezas, no que eu estou con- economia. politica. 
carde. E' multo util que se estabeleçam com- A respeito das scsmarias, a commlssiLO 
panhias de mineração pnra se promover esse nflo Impugna a concessão. Tenho exposto as 



r 
i 

-i~-
·:1 
l 

I 
I 

.~ 

Sessão de 16 de Julho 223 

razões que teve a co!llmlssão, sem prevenção 
alguma, para alterar a resolução. 

A outra emenda da commlssão diz que 
não poderá a companhia, em virtude da con
dição 6", começar trabalhos no rio das Mor
tes sem preceder autorisação especial do go
verno, com designação dos lugares onde po
dem vcr!ficar-sc c salvo o direito de tercei
ros; devendo cessar a mesma autorlsação, se 
dentro de um anno nfto começarem os tra
balhos, ou forem abandonados por um anno. 

cia de Minas; se a concessão se !Imitasse aos 
terrenos que legalmente adquirirem, então 
bem; mas não, quer-se dar uma faculdade 
amp!lsslma. A commlssão não nega absoluta
mente a concessão que faz o governo, mM 
quer que, para ella se verificar, h,aja essa 
determinação de superficle. 

A commissão exige que se respeitem as 
leis antigas que existem a respeito da con. 
cessão de sesmarias, c não cousa nova esta 
cxigcncla, porque, sempre que se concedem as 

A commissão tem conhecimento de que o rio cartas das datas, vai a commlnação de fica
d.as :\fortes se estende por muitas leguas da rem sem ellas quando nfto precncliam as dls
provlncla de 1Iinas, c pareceu-lhe multo am- posições das leis; e é por isso que a commis
pla esta conccss"-o. Pela legislação mineira, são faz essa exigcncia, e entende que, quando 
está estabelecido o modo de se concederem o governo fizer essa demarcação, a companhi:J. 
os terrenos aurifcros: é por cartas de datas; não ficará prejudicada, porque ella não pódo 
mas estas si"to limitadas, cada data tem pe- por certo occupar-se da mineração de toda a 
quena superficic, c cada mineiro é por isso extensão do rio, e por isso o governo deve ter 
obrigado a tirar muitus cartas de datas; mas a faculdade de fazer as concessões que lhe 
nfto se quer considerar o cspirito dessa !e- forem pedidas. 
glslação, não se quer seguir esse sYstema; 
dá-se todo o rio das 1Iortcs. A commissão 
considerou que Isto era muito extenso, c achou 
qu'e dahi poderiam resultar dons Inconve
nientes: cm primeiro lugar, ha o conflicto 
com os actuaes possuidores, porque, se essas 
terras estão min~rn.dus, é porque ha proprie
tarios; .e h.aY·entlo uma .conccssli.o geral c 
absoluta sem limitação nenhuma em todo o 
rio, não pódc esta compunhia entender que 
est:'l autorisada p~ra minerar em todas ellas, 
ainda mesmo que seus trabalhos não estejam 
cm exercicio, porque ellas se perdem pelo 
desuso. Póde, pois, a companhia dar essa in
terpretação. Dcmn!s, é costume não se faze
rem essas cone essões sem se examinar se o 
terreno está nas circumstancias de se dar; 
m.as para esta concessfto absoluta não se exa
minou se o terreno que se concede está ou 
nfto nas circumstanc!ns de ser dado; antes, 
pelo contraria, na concessfto que se faz se 
comprehendem terrenos que se suppõe já da

dos. 
Dispensar-se nas leis que regulam este 

objecto por uma maneira conscntanca com 
a bon rnziio, parcc~-mc razoavel; mas o que 
se faz ê exceder css~s limites de dispensa, ~ 
dar o privilegio de ir minerar em todo o rio 
das ~Iortcs; e a sr.r assim, poderia tnmbem 
se conceder o de minerar cm toda a proviu-

A respeito das sesmarias, a. commissão 
diz que a companhia prestará uma fiança de 
seis contos de rêis, cm apollccs da divida pu
blica, ao pagamento de uma multa correspon
dente a um conto de réis por cada scsmaria 
que não estiver povoada, no pr,aso de cinco 
annos, depois da concessfto, com vinte c:.sacs 
de colonos, nfto africanos. 

A commissrto considerou o vago que ha
via na concessão simples de seis sesmarias 
como está na condiçfto 7'; porém, desejando 
favorecer .a companhia, faz sómente esta ad
vertencia que se acha na sua emenda, a qual 
está coh8rente como direito estabelecido; 
dá-se o praso de cinco annos para a povoação 
das scsm.arias, e quando ella nfto tenha lu
gar, pagarão a multa que na emenda se acha 
designada, c ainda se faz favor á companhia, 
porque pela ordenação (que a este respeito 
ainda por ella nos regemos) é neccssario que 
esteja cultivado todo o terreno, c nfto o es
tando no praso respectivo, o dataria perde a 
parte do terreno não cultivada. Mas a com
missfto, querendo favorecer a companhia, s6-
roentc exige que a sesmaria esteja povoada 
por vinte cas.acs de homens livres, nfto afri
canos; e assim parece que a companhia fica 
bem favorecida: quanto (t multa, o Senado de
liberará como entender. 

o que cu vejo é que o Estado se obriga 
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a tudo, c o indiYiduo ,u. cousn. nenhuma: e:stc . 5t:mprr: [~S Iavr.as se abandonam por pouco 
pôde faltar a tudo, c por isso niio corre risco ! prcducti vas, mas por outras razões. O facto 
algum; c entretanto o Estado se obriga a fa- ! é que uma lavra, cmquanto está abandonada, 
zer-lhc boas umas poucas de condições. O que · niio pag:L direito, embor.a seja por niio ter 
cu obsc!'l'o é que a maior parte destas emprc- : ouro, ou porque o mineiro não tinha forcas 
zas são especulações; quando se pede, tudo · sufficicntes. Passando a ser trabalhada com 
silo vantagens c uli!idade publicas, concede-se . hra(;os livres, lucra-se niio só pela introdu
o que se pede c vende-se o privilegio, e adeus cr,iio dos braços para esse lugar, como par,l 
interesse publico. Emfim, senhores, cu o que os outros; e se ella está cm abandono e não 
vejo no projecto sfto coucesaões muito vanta- · se recebem del!a direito~. nada faz ao caso, 
josns pnra a companhia, c ella a nada s~ que se concedam [l companhia com essa !seu
obriga, pôde faltar quando quizer ao ccn- • ção. 
tracto que faz; o Estado, porém, não póde ! Acha 0 nobre scn.ador v::.ga a concessão 

I 

faltar. : dos terrenos devolutos, e julga que se con-
Em vist:t dest:ts razões, entendo que as ! cede á companhia um privileg-io exclusivo 

cmcndus propostas pela com:nissão devem ser ~ para que ella sómcnte possa trabalhar no rio 
app;·ovadas, se n:-to nos termos em que estão , das ~1ortcs, ficando assim o g-overno inltibido 
concebidas, naquelles que se julgarem convc- : de concl:der a outrem a mesma faculdade. Eu 
n!entca. : creio que se nrto concede o que diz o nobre 

I 
Quanto á emenda que offercceu um nobre i senador; ao menos pelas palavras do con-

scnador, voto por ella, porque vai conforme I tracto se obscr\'a qu 0 se nilo concede tal pri
com o meu modo de pensar. vilegio exclusivo para a companhia só trn.-

0 SI:. S.\Tcnxrxo:- O nobre senador nfto i balltar nesse rio (lê); aqui está muito bem 
impugrrou os meus argumentos na parte em i salvo o prejuizo de terceiro. 
que mostrei a utilidade da emprcza, e mesmo I Supponlw-se que ha datas de serras já 
a utiEd~ilc d: se al!ivinr a companhia do pa- p~ssuidas nas aguas. desse rio: mas até aqui 
gamenl~ do Imposto do ouro; comtuclo pro- nao se tem concedido sesc~nas ccmpre!lcn
nuncia-sc contra o privilegio, e disse que vo-1 dcndo aguas de taes rios, c sim de correges 
taria r,cJa medida se ell:t fosse geral. E' est:t 1 l'to sómcntc. Eu vi nas províncias de Goyaz 
.a opinião que cu tenho pronunciado desde a j e :llatto Grosso, que cs capitães geracs, e os 
primeira discussfto desta matcri:t, até já disse · mesmos presidentes de provinclas, concediam 
que, se fosse deputado, propunha a medida licenç.:t p_ara os povos tmbalharem no rio 
gQral da revogaçfto do imposto; mas nfto o Claro c Alto Prtraguay; os trabalhadores alli 
posso fazer, porque essa matcria não pôde se occupa\·am de procurar o ouro, uns junto 
ter inici:ttiva no Senado, e deve ter lug-ar na aos outros tiravam seus cestos de terra, e 
outra camara; e tiio convencido eu estou d:t : aquellc que neJia achava ouro o tomava por 
utilidade de g-cncra!isar a medida, que en-1 seu; a ninguem era isso prohibido; mas taro
tendo que este favor dcv_e ser. extensivo a j bem ningucm cMmava a si ~ pr~pr!ed~dc do 
todo 0 mineiro que se obngar a trabalhar com 1 tencno; portanto a companlua pude mmcrnr, 
bl'.a<:os livres, como se propõe este empreza- I mas o governo não fica inhibido de conceder 
rio. Estou tambem persuadido que o Senado a mesma g-raça a outro qualquer; demais esta 
deve conceder o mesmo favor a todos os in- ! condição nfw foi sujeita á approvação do cor
dividuos que se apresentarem cm ig~:tes cir-~l po legislativo: o governo que fez esse c.on
cumstanclas, c por isso estou de accurdo com tracto conveio nessa condição, porque se JUl-
0 nobre sennd.or; mas jC1 qu~ eu nft~- P.~s~o 1 g-ou para isso -~utorisado, c é !mpo!ltlco que 
propôr a medida geral, scgu1re! o ~IIncJPIO I o corpo legislativo revogue um contracto que 
de que quem nfto pôde fazer o mms faz 0 cslft feito; se o ministro exorbitou, chame-se 

menos. (l responsabilidade. 
Disse o nobre senador que esta compu- Pelo que pertence á concessfto das ses-

nhia pódc nrto pagar o Imposto do ouro que m:trias, disse o nobre senador que as mar
extralJir das lavras abandonadas, e que nem , g-cns do rio das :IIortes têm centenarcs de 
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leguas; mas note-se que p. concessão não é em I O Su. V.\scoscgr.r.os:- Eu estou persua
toda a extensfto do rio, c daqui o que se se. dldo que a commissão nfto avaliou devida
gue é que o governo tem multo terreno que / mente a imporlancia desta cmpreza, segundo 
ainda póde conceder a outros: e demais, o as razões que ouvi produzir. 
que se faz agora? Aquillo mesmo que se tem / Disse que a companhia .a nada se abri
feito cm outras occasiõcs, autorisar o go.vcr~o / ~ava, c ~ue ? governo se obrigava a tudo. Eu 
a conceder sesmarlas, porque a experienc~:t Já da primcJra vez demonstrei que a compu, 
tem mostrado ;. imposBibilidade de se fazer jnllia se obrigava a muito, c o demonstrarei 
uma lei geral que regule estas concessões; c ainda . 
assim vamos fazendo estas autorisações, con- I O nobre senador quer que se faça uma 
vencidos de qnc das terras Incultas não nos ! lei geral que comprebcnda a todas as pes
provém v.antagcm. Dil;"c o nobre senador que I soas que quizcrem estabelecer iguaes campa
a commlssfto nfto fazia mais que pôr em pra- nbics; mas é por esse desejo de gcnerrrlisar 
tica a lei estabelecida para a concessão das qu nós não temos conseguido fazer cousa ne
scsmarias, que é impôr a pena de c.ahirem I nhuma. Ha um facto particular, julga-se que 
cm commisso, quando não forem cultivadas. [ é um privilegio que a Constituição condemna, 
:vras aqui diz-se muito mais que é impôr-s~ . e tenta-se immediatamcnte fazei-o geral, 
a condiç:lo dos vinte casacs de. col~nos.' quan-[ quando o facto é de sua naturcz.a particular. 
do se observa que o cmprczar10 nao 1mporta ' Gu de certo votaria contra a lei geral, por
br_aços livres para logo irem para essas_ ter- I que entendo que os favores concedidos para 
ras, mas sim para minerarem, c só depois dê I promo\·cr a industria cm sua infancia devem 
findo o contracto da mineração 6 que esses . ser particulares, por isso que, apenas se co
trabalh.adorcs têm ele ir .pa~a a. cultivação dc~-,1 nhecer que nfto ha delles necessidade, não se 
sas scs:narlas: como, pois, 1m por á companlua concedem mais, e em estando consagrados cm 
a clausula ele povoar as sesmarias com vinte ! leis gemes, ê muito diff:icil revogai-as; de
casaes de colonos, findos cinco annos de con- I pois de empen!1adas muitas companhias em 
cessão? O scsmciro propriamente dito está em I wc;s emprczas, ha uma diffcrença considera
outro caso c a elle se poderia applicar essa 

1 
vcl na revogação dessas leis, porque a revo

disposiçfto; mas sempre iria além da lei, e I ;:;ação d:t legislação de alguma maneira 1m
muito mais a respeito da comp~nhi:t cujo I porl[L um golpe de Estado, pr~los contractos 
principal fim 6 a mincraçi:w;. d:pols de acr,-, que se .acham feitos entre o governo e os cm
bado o contracto da companhia e que os tra- prczllrios. 
balhadorcs passam para as sesm:1rias de :lias o nobre senador entende que se não 
cultura. devem conceder privilegias a um particular; 

Di~sc-se mais que de ordinario os cmpre- é por Isso que cu condemno os principias ab
zarios que têm por fim especular alcançam solutos que tanto mal nos têm feito. 

0 priYilcgio c depois o vendem; mas o corpo l<"os paizes cm que os legisladores têm 
IcgislatiYo nfto tem nada com isso, nem a :mli:o cuidado em promover a industria, como 
n:1ç~.o nada soffre com essa transfer2nci.n. na In~laterra c nos Estados Unidos, quasi 
porque aquelle qu0 fizer a compra fica su- todas as concessões são individuacs, designa. 
jeito ao mesmo onus, lla de dar cumprimento se alli o individuo ou a companhia a quem 
ao contracto; e nós, quando concedemos o pri- ~c concede o üwor; mas o nobre senador en
Yi!cgio, nflo entramos no conhecimento da<o tende que esta maneira de proceder não é 
qun.l!dadcs pessoacs do requerente; o que, sim, regular e que é necessaria lei geral ... 
n~o se pôde faz,,r é a transfcrencia sem au- O Sr:. VF.ncmm:o: -Para ste caso é nc· 
torisação do goyerno, c se elle tiver algum I cessaria. 
receio de que passe a mftos incnpac~es _c:~ O Sr:. V.\scoxcEr.LO~: -Para este caso ~ 
eumnrir 0 contracto, declara que clla. lhlO P0 t•- que deve haver lei partlcullr, pcl.a mesma ra
tcr Íu;;ar. Creio que tenho respondido (ts oh- zão de que os legisladores costumam fazer 
jcc~õcs do nobre senador, c continí1o .a votar essas roncessõcs a Individuas que têm feito 
pela rcsolu~ão. a fort:1nn. e gloria do seu paiz. Todas as vc~ 
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zes que ha um pensamento Individual (cu • pela convicçüo desses santos varões que so 
peço il.O nobre senador o.ue veja se esta re- não pôde csper.ar muito do estabelecimento 
flexão procede para o caso ser particular), desta companhia; mas neste caso que damno 
todas as vezes que ha uma empreza devida a se segue ao paiz? Venham os trabalhadores, 
um talento pat·t!cular, a uma invençiio propri.a e só da Europa, mas não das outras partes 
(a]loiado), generalisal-a. é roubar os fructos do mundo, como quer a commlssfLO, c multo 

.do talento, é invadir o direito de proprieda· menos da Africa; venham esses trabalhado
de. Eis a razão pela qu.al em todas as empre- res, esses capltacs, venham essas inteJllgen
zas que, como esta, não estão na ordem dos cias que são proveitos.as ao paiz, !l a expe
serviços ordinarlos, o legislador deve sempre ricncia o mostra: nos arredores dos terrenos 
attcndcr mais ao individuo do que .i genera- possuldos por companhias, floresce muito a 
!idade que tanto preza o nobre senador. Não Industria, c as povoações muito têm lucrado 
fiõe queira, pois, estabelecer entre nós o prin- com esses poucos braços livres que para ellas 
cipio de que se não devem conceder a com- têm vindo. O governo concedeu que a com
panhias e a indiv.iduos estes favores, e que panhia ficasse isenta por dez annos do paga
tudo deve ser abandonado á concurrenela, 1i. monto do quinto do ouro; c um nobre sena· 
publicidade; esse principio não é animador, dor já disse hontem que elle se não paga 
om vez de promover, mata a industria. exact:tmente, c que por isso a companhia, nfta 

A commissíi.o não pesou bem os benefi- pagando tal imposto das lavras abandonadas, 
cios que o paiz pôde tirar desta companhia, daria lucro ao paiz pelas vantagens já de
nem consultou as informações que precede- monstradas, e que mesmo estas, comparadas 
raro esses favores á companhia. Sobre essas 
concessões foram ouvi-das as camaras muni· 
cipaes do lo-cal e o presidente da provincia, 

com o producto do imposto do ouro, suppon
do-o exactamente rec!abido, seriam superio
res. 

e ;iS informações foram todas favoravcis; c 1í A commissão considera muito valiosas as 
vista dellas, exigidas pelo governo anterlo:P sesmarias que concedeu .a esta companhia; 
(o governo a respeito do qual não sei se ha mas o valor destas sesmarills õ diminuto em 
prilvenções; umnobre senador tsseverou qu•J relação aos interesses que vai dar a campa
não), o gabinete de 19 de Setembro, á vista nhia á provi nela .de Minas Geracs, isto 6, os 
dcss:ts informações que foram presentes ao direitos que h.a de pagar o consumo de um 
governo anterior, concedeu esses favores, pela ou outro genero, c outras vantagens, que to
convicção de que tal companhia muito lnte- das sobrepujam este pequeno interesse dos 
rcssava ao paiz; e parece-me que j:l. mostrei 5 '[" e das sesmarias; mas a commlssão quer 
que clla interessava muito, embora a com- tudo muito favoravel, ella quer mais esta 
panhia nenhum resultado tire para si, embora condição que é conforme á lei existente: -
a empreza se mallogre: basta a importação Se não cultivarem dentro de einco annos, per
de braços livres, de capitaes e de intel!lgen- cam o seu direito.- Ora, se Isto 6 conforme 
cias desenvolvidas, para que o palz muito á legislação actual, de que serve este artigo? 
interesse. Demais, note-se bem que melhor fôra não 

Ora, eu, quando fallei nisto pela primeira restabelecer a legislaçfLo a este respeito, por
vez, -disse que, segundo a opinião dominante. que os estrangeiros que hão de povoar essas 
pouco ou nenhum interesse se podcr:l. esperar ses ma rias sfto os mesmos trabalh.adores: se
do estabelecimento de uma companhia tal, em gundo a condiçfto do contracto, esses traba· 
cujo trabalho não fossem empregados senft.o lhadores, findando seus engajamentos, traba
braços livres; é essa a opinião do paiz, e é !barão por povoar essas sesm11rlas; é um 
fortificada pela pratica desses homens santos melo de que se serve a companhia para fa
que procuraram e nos forçaram a assignar o c!lltar o engajamento e diminuir a grande 
tratado da cessação do trafico da escrava- despcza a que é obrigada. Póde, portanto, 
tura. Vá-se ao interior da provinc!a de Minas acontecer que muitos colonos, antes de dous 
e ver-se-ha esses santarrões possuindo du- ou tres annos, findo o engajamento, não po
zcntos, tresentos, seiscentos escravos; e pois voar as sesmarias; outros seriio engajados 
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por mais tempo, e só depois irão povoai-as. 4" Secretario. Eu entendo que a commissão 
P,ara que, pois, em uma concessão tão pequena não pesou, falvez por não ter examinado as 
estabelecer taes restricções, taes condições? o Informações a este respeito, talvez por não 
que estas oondiçõcs querem dizer é que fica ter conhecimento dos interesses resultantoe 
de nenhum <lffeito o decreto pelo qual o go- do estabelecimento de taes companhias, niio 
verno concedeu o estabelecimento desta com. pesou, digo, a sua importancia com a exacciio 
Panhia: é esta a traducção mais fiel das devida, e julgou que o paiz perdia com o es
emendas da comm!ssão, ou, p,ara me expri- tabcleclmento da companhia, e que esta iu
m!r pela interpretação declaratoria, das in. crava muito; cu folgarei que .a companhia 
tenções das emendas. obtenha interesses, mas o que eu tenho como 

Disse-se que muitas sesmarias têm tan- certo é que o paiz não póde com taes con
tos centos ele leguas, que não se podem de. c~ssões; o paiz lucra com a admissão de tra.
terminar os seus limites; mas ,antes da· con- balhadores europeus, de capitaes ·estranhos, e 
ccssiio das sesmarias ha de se proceder a de iutelligenci.as tão desenvolvidas e cultiva-
todas as diligencias que têm lugar, segundo 
as leis c o estylo admittido entre nós. E, no. 
tando-sc que no rio das :VIortes muito pouco 
lugar haverá devoluto, ao mesmo· tempo se 
diz que se concede uma extensão immensa de 
terreno; . esta asserção não pó de sustentar-se; 
a nüo se entender que, pela concessão das 
terras mineraes .a esta companhia, ficam re. 
vogadas todas as concessões anteriores, o que 
não ~ presumivel, porque só se concede o que 
se póde conceder, o que está devoluto; e é 
um Ilrincipio incontcstavd de direito que 
nl1o se póde conceder o alheio. 

A com m issfto falia de lavras abandonadas, 
de uma maneira vaga: nas lavras abandona
das não se comprehendem só as que estão 
deixadas, porque seus productos não corres
pondem á despeza, mas tambem ás que não 

das, como as que são necessarias para que 
taes companhias floresçam; é por esta razão 
que eu como ministro assignei o decreto para. 
o estabelecimento desta companhia, e como 
sellador não posso votar por nenhuma dll.ll 
emendas que se offerecem, porque ellas não 
têm outro fim senão declarar que nfto se es-
tabeleça a companhia. 

O Sr. Presidente declara a discus-
são adiada pela hora. 

O Sr. 1 • Secretario lê um oWcio 
·que acaba de receber do :Ministro in
terino do Imperio, acompanhando a 
seguinte 

Reprcsentaçtio da assembléa legislativa 
da p?'Ovineia tlc Pernambuco 

são tr,abalbadas por fal.ta de meios; ora, ~a-~' •· .\ ugustos e dignissimos Srs. represen-
rece que, segundo a Imguagem da comm1s- tantes da nação. 
sfto, se devia entender que lavras abandona. · A assembléa provincial de Pernambuco, 
das sfto as terras cujo lucro não corresponde cm desempenho da obrigação, que lhe in
ás despezas feitas para .a extracção do ouro, cumbe, de velar na guarda da Constituição, 
e nüo as que deixam de ser trabalhadas tem- artigo 11 § 9" do acto addicional, se dirige, 
porariamente, porque a respeito dessas de- por meio da presente representação ( unico 
ve-se dizer com exactidão que se acham sus- recurso que ainda resta) a prevenir a of
pensas e não abandonadas. A intel!igencia, fensa da mesma Constituição, e quando ( () 
pois, que a nobre commissão deu á palavra que não é de temer) desattendido sejam seus 
abanclorwdas é mais ampla do que a que se reclamos, ao menos lhe ficará a complacen·· 
lhe deve dar, porque até, segundo a !nterpre. cia de haver feito tudo o que lhe foi possível. 
ta~fto dcclaratoria, a palavra abandonadas nfto Apresentando-se á assembléa provincial a 
envolve a !déa de suspensão, envolve sim a indicação constante do documento junto, afim 
idl'a da cessacão. de se examinar, pela commissão de Constitui-

O mais que eu querl,a dizer a respeito de ção e Poderes, o projecto de lei que passou 
privilegias e de outras ob:;ervações que fez em terceira discussão na camara temperaria 

0 
nobre membro da commlssão, já foi cabal- para o fim de se dar Interpretação a ·ulguns 

mente respondido pelo nobre senador, o Sr. artigos do neto addicional, e tendo sido appro-

A. - :10 
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Paço Cla assembléa legislativa provincial 
de Pernambuco, de Abri! de 1839.- Thomaz 
:lntonio Jfaci~! Jfon-teiro, Presidente.- Padre 
,Jo.sé Th?nwz Nabuco de A1·aujo Junior, lc 
Secretario.- Pirmino Pereira .lfonteiro, 2• 
Secretario." 

Fic.a sobre a mesa.· 
O Sr. Ferreira de Mello requer que 

a representaçii.o seja inserida no jor
nal da cas:1, afim de que os Srs. se
nadores possam meditar e votar com 
mais conhecimento de causa sobre a 
materia de que trata a representa
ção. 

O Sr. Presidente declara que to
mará em consideração este requeri
mento. 

vado o parecer tambem junto da dita com
missfto, cm o qual se deixa ver que o sobre
àito projecto, dilatando em alguns de seus ar
ii.~r.s os ambitos de uma ajustada intel!igcn. 
cl~. passara a reformar o mesmo acto adid
cional, mudando em diversas entidades 0 que 
elle havia estabelecido, a assemblêa provin
cial, preenchendo o rigoroso dever a que está 
ligada, .afim de pugnar pela continuaçii.o dos 
direitos que lhe foram conferidos, como tam
bem de os entregar em sua integridade á as
sembléa que lhe succeder; e usando da per
missão que lhe faculta o ~ 30 do art. 179, da 
Constituição, vem representar aos augustos 
Srs. representantes da naçlio que o acto ad
dicional, alem de dever ter um caracter de 
estabilidade que o faça respeitavel, só podia 
ser alterado na fórma prescripta pelos arti
gO$ 174, 175, 176 e 177, da Constituição; que, 
a passar a lei que o projecto organisa, as pro
vlncias têm de sofrrer quebra em suas ga. 
rantias, têm de ser collocadas na dura coJ. 
lisão de ou se lhes difficultarem os recursos 
por fallcncia de meios, ou se retardar a de
cisão pela grande longitude: que o caminho 
que a Camara dos Deputados Geraes tem en
cetado é de tão estreitas e torcidas sendas, 
que para ir avante, é força que se derribem 
direitos, que as províncias já aceitaram, ~ 

possuem por mais de quatro annos, e cuja 
perda é sempre dolor~rsa; que as assembléas 
proYinciaes têm de soffrer mingua em sua 
consideração, desfalcadas suas attribuições, 
mari.ado todo o brilho dos poderes que lhes 
ioram outorgados, e sendo de mais valia, o 
que se lhe cerceia, do que aquillo que lhes 
:·rsta. 

O SH. C.\ssuxo:- Sr. Presidente, apezar 
de ter ouvido na discussão de bontem a .al
guns dos nobres senadores, que não negam 
que á assembléa geral assiste a faculdade de 
interpretar o acto addicional, comtudo, ainda 
assim, não se desistia do principio de que 
nós nEo fazemos uma Yerdadeira interpreta
r;ii.o, mas sim uma reforma que não está nos 
limites da faculdade que a assembléa tem. 
Felizmente, ainda quando nós pudessemos por 
hypothese suppôr que o artigo 25 do acto 
addicional fosse cscripto talvez com o fim 
de ser ampliado pelo tempo adiante, elle nos 
autorisa, não para reformar, mas para t!xar 
melhor a intelligencia de alguns de s"uo, :,r
tigos, e, em refercnci.a ao artigo que no., rhi. 
essa faculdade, não podem deixar de confes
sar os nobres senadores que a assembléa ge. 
ral tem poder de interpretar o acto addicin
nal; mas assentam f!lÍC .a intcrpretaçiiJ que 
tratnmos de fazer labora num equivoco, CODI 

o fim de ;eformar e não de interpreür; eu 
tambem não entendo que a asRembléa geral 
tenha direito de reformar por este mo,,,; o 
que nós vamos fazer é uma verdadeira In
terpretação. 

::-lesta consideraçii.o, p~is, a assemb!Ga 
jl!'OI'inrial recorre i1. asscmbl~a geral leg!sla
tivn, para. que ella faça sobrecstar, e não ir 
n1·ante o rcfPr\do projecto, assim pelas razões 
~xpendida8, como principalmente em obser
Yancia dos citados artigos 174, 175, 176 c 
177, da Constituição, os quaes foram preteri
dos, eYitando-se dest'arte os males que pos
~am sobrevir; e confia a assembléa proviu
tini da alta sabedoria e prudenci.a, que ca
racterisa os ugustos e digniss!mos Srs. re
;l!'esentantes da nação, que elles mostrarão 
mais uma vez a sua circumspecção e patrio
tismo. 

O outro nobre senador taxou o projec.11 
de inutil e violento; inutil, porque as assem· 
b!éas provinciacs t!nham direito de fazer as 
leis para sua província; e Yiolento, por<;\1•" 
a assembléa geral la fazer leis da competen
cia das assembléas provinciaes; e disse, ain
da. mais, que era contrad!ctorio, o que :;e 
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evidenciava comparando a interpretação qu~ porque não havemos de guardar reqQ0it•> ao 
temos que fazer com o disposto no art. 8'. maior numero das assembléas provinr.!ae~? 

porque neste artigo se diz que não ficam re- Porventura, as leis que estas têm feitJ não 
vogadas as leis oppostas a esta Interpreta- têm tido bons resultados? Quer.se sõ que se 
ção; que era contradictorlo que agora se fosse respeite essa lei de prefeituras? Não existe 
fazer uma lei sobre isto, quando se tinhan; no Maranhão uma lei semelhante, c acaso 
de revogar as leis feitas pelas assemblé:ts tem-se dclla conseguido o mesmo nm r1ue ~m 
provinclaes. Ora, bem se vê que taes argl!· Pernambuco? 
menlos pouco podem influir, e especialmente Disse-se muito bem que entre 18 proviu
este, contra a necessidade patente a bem do elas só houve uma (Pernambuco) que repre
pai?. de interpretar o acto addlclonal. sentou contra a interpretação do acto addi-

0 art. 8" é escripto com toda a circuma- clonai: um nobre senador quiz attenuar este 
pccção, para occorrer ás necessidades, e a.':é facto, affirmando que as provlncias àa Ba
salutar ás mesmas considerações e prlncip'.••• hia e aPrú não haviam representado contra 
avançados pelos nobres senadores de qu~.·c- a interprctaçào porque estavam em revolu
rem sempre respeito c consider11ção para to- çfLO, bem como o Rio Grande; mas permit
das as leis que sejam feitas pelas assembl~.:.s ta-se-me perguntar porque, depois que estas 
pro1·inciaes, embora sejam oppostas á Constl· províncias tlveram suas assembléas provin. 
tuiçfLO, por isso que se diz que o consenso da ciaes nào representaram contra a Interpreta
maioria das assembléns provinciaes equiv'llc ção. E, porventura, o Imperio se compõe só
ao consenso da maioria da nação, inexa,•!- mente das províncias do Pará, Bahi.a e Rio 
ufto esta que se conhece ft primeira vista. Grande?! Nilo temos outras provlncias, das 

E', porém, tão salutar a disposição d~s~e quaes nenhuma representou contra a lnter. 
art. 8", r1ue não permltte que essas leis [lrn- pretação? Parece que toda a opinião de todo 
vinciaes sejam revogadas por actos parcl- o Imperio a este respeito se cifr,a no relatorlo 
culares. dos diflerentes ministros da corõa, que insis-

:\Ias, perguntou-se: quem nos ha de ga· tiram sempre pela interpretação do acto ad
ramir a força e a fiel observancia desta 1-:!, dicional; interpretaçfto 1que\ como se mos
quando fôr apresentad;t nas províncias? s_e.. tron, foi feita para satisfazer a esses pcdi
nhores, quem nos tem garantido a execuç~o àos e cm conformidade dos quesitos .apresen
dns leis que os poderes competentes fazem tados. 
para todo 0 Imperio? Primeiramente, a forç~ Disse outro nobre senador que a assem
moral, isto é, o respeito e obedlencla ft Co~- bléa geral tinha o direito de interpretar e 
sUmição, a fé nas instituições, e •. quando na~ não de legislar, e que por isso não devíamo;; 
sirvam estes meios, a força. physJca. acc~escentar nem diminuir nada áquillo que 

Sr. Presidente, niio sei para que fim 1 <• está escripto no acto addlcion,al, porque t< 

apresenta argumento dest.a natureza, que vai nossa interpretação deve ser só explicativa. 
despertar !déas que n>to têm occorrldo ~s. ~S· Em resposta a este argumento, mostrou-se ao 
sembléas provinciaes, argumento perlllCIO•v nobre senador que elle mesmo jâ tinha dado 
contrario aos verdadeiros interesses de toda 1' o exemplo de interpretar o acto addicional, 
nação, e em contradicção c~m es:_e lado. i:J.l~~ ou, para melhor explicar-me, tinha pugnado 
proclama a obediencia ás dlsposlçoes qu. d. por dar um verd&deiro córte na disposição 
man~m do poder competente. (Apoiado~.) do acto addiclonal, em que se diz que a apu-

Ainda se trouxe outro argumento: per· ração da eleição do regente só devia fazer-se 
, , porque se n[to queria respeitar a depois que as actas de todos os collegios es-gun ;ou-•e 1 d 

t c da assembléa provi nela e tivessem reunidas,· entendendo o nobre sena-represen açao 
Pernambuco. 'f.'elizmentc, nós acabam 's dEI a dor que P.ara tal apuração, apezar da mui 
ouvir ler, e .cuido que veio a tempo de escla- explicita disposição do artigo citado, nr~o 

aos nobres senadores que a exigiam. E eram necess.arlas todas as actas, no que me 
recer â -ambléas 
se se deve guardar r-espeito s aso· . . parece que se fez mais alguma cousa do que 
·provinciaes por causa dessa lei de prefeitos, interpretar~ e, á vista disso, esperava eu que 
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o nobre senador nfto seria tão adverso a uma dcRscs delictos e appllcam as penas dessas 
interpretação restrictiva ou extensiva. 

Continuando o nobre senador a expõr as 
duvidas em que está sobre a distincção de po
licia administrativa e policia judiciaria, avan
çou taes asserções que não posso deixar de 
confessar que a esse respeito não lhe ouvi se
nüo contradicções, idéas obscuras, e não vi um 
só argumento que pudesse conseguir o seu fim; 
não deslindou o nobre senador os verdadeiros 
limites que separam a policia municipal, ad
ministrativa e judiciaria, que muito importa 
D.ÜO confundir. Quando, na execução de qual
quer acto legislativo, apparecem duvidas, cum
pre que o poder a quem é dado removei-as pela 
interpretaçfto conheça QUe de .alguns actos dos 
poderes executores podem provir essas duvi
das. Se, pois, a tarefa do corpo legislativo é 

fixar a intelligencia de uma lei obscura, des
cobrir qual foi a mente dos autores della, não 
~e necessita que haja representações de alguem 
para decidir semelhantes duvidas. E', portanto, 
evidente que, quando uma disposiçíío offerecc 
duvidas em sua execução, o corpo legislativo 
geral deve explicar essas duvidas allegadas 
pel:L parte dos executores e que produzem tíío 
tristes resultados. 

Ora, disse eu que por policia s~ entende 
~empre a autoridade encarregada de vigiar so
bre o interesse e segurança publica, c que essa 
poiicia se divide cm administrativ.a e judicia
ria; policia administrativa, sobre o que diz 
respeito ao interesse e segurança individual de 
uma localidade qualquer, regida por meio de 
",guiamentos proprios ; policia judiciaria, 
.l.quella que tem por fim descobrir os crimino
sos, accumular as provas e entregar os crimi
nosos ao poder judiciaria para serem punidos; 

contravcn~ões, as quaes não passam de multa 
ou prisfto de tantos dias. Eis aqui a diffcrcnça 
entre policia .administrativa e judiciaria, c j~ 
s·e vê que nüo põde, como quer o nobre sena
dor, ser reputado nas camaras municipaes este 
direito de fazer leis como um direito primi
tivo, mas sim só o direito de intervir nos cri
mes que pertencem á policia judiciaria, direito 
que é exercido debaixo da autoridade do poder 
judiciaria. 

O nobre senador impugnou uma proposi
~iio que eu tinha avançado na sessão antece
dente, r11tando contestei a idéa de que no nosso 
governo ha elementos federativos; mas certa
mente o nobre senador não achou razões para 
combater-me, pois as que cmittio parece-me 
que o fizeram cahir em maior absurdo. Disse 
elle que cu deveria saber que ha federacões 
monarchicas. E como podia u negar isto? Mas 
o que é federação? E' a união de varias Es
tados livres, soberanos e independentes, para 
conseguirem o fim da segurança e utilidade 
reciproca; e, segundo esta definição, que é 
propria da sci·encia, não póde entrar em duvida 
que diversas monarchias se possam federar. 
:\Ias, pergunto eu ao nobre senador, em uma 
:nonarchia, qualquer que ella seja, pôde o no
bre senador conceber a idéa de Estados inde
pendentes que se possam federar? ::-!ão. E que 
disse o nobre senador? Fal!ou-nos de federa
lismo interno, e disse que nelle consiste o di
reito que têm .as camaras e outras autoridades 
Jocaes. Ora, ainda que a palavra se traduza a 
seu geito, bem vê o nobre senador que é um 
ab:mrdo dizer que ha federalismo interno no 
exercicio destas autoridades Jocaes, porque 
ellas não exercem esse direito por uma autor!-

e comquanto as attribuiçõcs dessa policia ad- dade propria, não se podendo negar que estes 
r.inistrativa, pelas nossas leis, sejam exerci- direitos de legislarem sobre suas posturas di-
das pelas camaras municipaes, nelJas não existe 
esse podr.r que o nobre senador chama prevcn
ti\·o; isso pertence propriamente á policia ju
diciaria dos tribunaes da nação, não estft de
baixo da autoridade municipal, porque as ca
maras regulam e legislam, no que se chama 
posturas, sobre a economia e segurança de 
seus municipios, e todas as contravenções a 
esse regulamento sfto sujeitas ao tribunal dr 
de policia, que julga definitivamente sobre 
ellas, ·isto é, aos juizes de paz que conhecem 

manam de um poder geral que é o poder le
gislativo. O meu fim, insistindo nisto, não foi 
outro senão evitar que se julgue que a nossa 
Constituiçfto tem elementos federativos, o que 
poderia desenyoJver o appetite do principio da 
fedcraçfto, principio que é repugnante em uma 
Ihonarcllin cujos princípios suo todos de uni
dade. Concluo votando pelo artigo. 

O Sn. FEt.ró:- Começarei por lamentar-me 
de uma desgraça que sempre me acompanha. 
A minha expressão ê tão simples, que não con-
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-vida a attenç<io de ninguem; a minha acção é 1 pho 1" (lê); e porque foram elles alterados? 
ti:o insipida, que a mim mesmo me incommoda Porque assim se quiz. 
quando advirto, e a esta causa attribuo eu não O Sn. V.\scoxcEr.r.os: -Leia o artigo ... 
zer entendido, ou não se me prestar conve- (X rio on·vimos.) 

niente attcnção; al!ás parece-me que, ás v e- O S::. FEIJó:- Não se me rcmetta para 
zes, concebo argumentos tão fortes, que, bem outro ~rtigo, porque tenha rel.ação com os que 
enunciados, deveriam levar comsigo a eviden- cito. O sYstema da lei de 12 de Outubro, que 
•ia. Esforçar-me-hei hoje para explicar-me autorisa as reformas, é de citar todos os arti
melhor; não poderei, porém, corrigir-me do ;;os que dizem respeito ao objecto que se pre
ontro uefeito. tendia reformar. Note-se o ultimo artigo que 

Sr. Presidente, tem-se-nos indicado algu. trata da reform<~. do Conselho de Estado; nelle 
mas regras de hermeneutic.a para a presente se mencionam todos os artigos da Const!tui
interprctaçfto; e são elias tão faceis, que basta ção, que dizem respeito ao clito Conselho de 
o senso commum para as reconhecer e appro- Estado. Portanto, não se fazendo menção es
var. Uma dcllas é ter em vista a lei que a::- pr.cial dos artigos todos respectivos, não po
torisou .a reforma. Senhores, eu já disse que diam ser estes reformados. 

desprezava essa base, por insufficiente: é uma Continuarei. Combine-se o paragr.apho G• 
origem infecunda e muito debil para arrimar-se da reforma e o art. 15, paragrapho ·1" da Con
alguem a c!la. Vou demonstrai-o. Sr. Presi- stituição, e diga-se como podia ser este reíor. 
dente, conviria nfto analysar esta ma teria; mado. (Lê). Confronte-se o paragrapho 7" do 
pódr ser que e!la produza radicar mais adio e ~ct-J .addieional com o paragrapho 16 do art. 15 
desprezo á Constituição e ao acto addicional, da Constituiçã.o, e responda-se como foi elle 
que lhe votavam, votam e hão de votar ainda alterado! A resposta é facil: porque assim se 
mais, quando eu desejava que se prestasse todo quiz. Compare-se o paragrapho 11 do mesmo 

0 respeito e veneração ás nossas instituições, ::1-rtigo ela reforma com o art. 102, paragraphos 
para que fossem estaveis; mas attribua-se esse l", 2", .~ .. r. 4" ela Constitui~iio, c se conhecer6. 
resultado a quem me provoca a isto. Vou con- que foram reformados sómcnte porque se qniz. 
frontar os artigos da reforma com a lei que a (Lê). Confronte-se o paragra.pho 2• do art. 11 
autorisou, e ver-se-ha que tod.a ou quasi toda elo acto addicional com o art. 36 paragrapho 2" 
ella é nulla, e por isso mesmo incapaz de ser- da Constituição, .e é saliente o arbitraria. (Lê). 
vir de base segura para guiar-nos na presente Compare-se o paragrapho ·!'' deste nrtigo 11 

int~rpretação. paragrapho 15, com o art. 15 da Constituição, 
A minha demonstração será tão rigorosa, c diga.se porque foi ellc reformado. (Lê). Con

que rogo aos senhores que são versados nas fronte-se o paragrapho 6" com o art. 164, pa. 
mathematir.as a que, finda a demonstração, ragrapho 2" c art. 28 (lê), e com que direito 
peçam a palavra para mostrarem que ella não foram ellcs alterados? !\ote-se o escandalo do 
está feita no rigor da sciencia. paragrapho 7" comparado com os arts. 101, pa-

Principlemos. Compare-se o art. 6•, 2" pe- ragrapho 7", 154 e 155. Tudo se reformou só
riodo elo acto addicional (lê): note-se o art.15 mente porque se qui~. Vela-se o par.agrapho 8• 
* 10 (lê). E não sendo este reformavel, como confrontado com o art. 179, paragrapho 35, 
alterou-se a Constituição? Porque assim se que para propria condenmação foi referido 
quiz. Compare-se o art. 10 da reforma com os neste mesmo paragrapho (lê); e que desculpa 
arts. 13 e 14, paragr.apho 8', que não foram pnra ser elle reformado? O paragrapho 9", 
j 11 lgados reformaveis (lê): e como foram elles comparado com o art. 15, paragrapho 9' da 
alt~ro.dos? Porque assim se quiz. Leia-se 0 pa- Constituição, convence da arbitrariedade nesta. 
ragrapho 3• do mesmo artigo 10 da reforma, rel'orma. o art. 13, confrontado com o art. 101, 
compare-se com o art. 179, paragrapho 22 (lê); pa,·agrapho ·}", o art. 13 (lê) prova a nullida
e porque foi elle alterado? Porque assim se de ria reforma. O art. 21, comparado com o 2G 
quiz. Compare-se o pragrapho 5• do artigo ad- da Constituiçfto, mostra que foi este reform.ado 
dicional neste mesmo artigo, confronte-se com J porque se quiz unicamente. O art. 2G, compa
"1 nt. 15, paragrapho 10, art. 36, paragra- raclo com o 123, da Constituição, mostra que 
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foi e:sLe rcformaao sem autorisação (lé); o a fórma dos testamentos, e cuidar da tam!lia 
BW~mo acontece com o art. 30, confrontado com fJUHndo abandonada, porque taes providencias 
o 12·1, da Constituição. J~mfim, comparem-se irueressam a associação de que elle faz parte. 
!JUUtii todos, e nflo apparccerá duvida que o Reunidos os cidadãos, formam um município, 
acto nddiclonal foi todo ou quasi todo arbi- c as leis de mon;Lrchia absoluta, e a nossa Con
trario, fundado só no querer da Camara dos stituição reconhece o poder municipal, quando 
Deputados. diz QUe lhe compete o governo economico c 

Senhores, cstú demonstrado que a lei que municipal da. cidade ou villa; a lei regula
autorisou a reform.a não pôde servir de base mentar desenvolve em que consiste este go
para a interpretaçftO do acto addicional, por- Yerno na administração dos bens do munici
que este niio é filho daquella, lá não está. Re- pio, na factura dessas postur.as, que tenha por 
correrei portanto a outra fonte, aos arts. 71 fim manter a segurança, tranqulllidade, saude 
e ~1 da Constituiçüo. Sem duvida, os reforma- e commodidade geral desses habitantes, conce
dores, dando desenvolvimento a elles, explim- der-lhes a ingerencia no negocio em que elles 
eram quaes os ngocios de particular interesse têm um particular interesse. 
das provindas, subordinando a. estes artigos Note-se que a Constituição não falia em 
todos quantos pudessem estar em opposiçii.o policia, e só em economia, entretanto que diz 
aos mesmos; e nestes, e só nestes, irei procurar que lhes pertence a factura de posturas poli
o pens.amento dos legisladores; servir-me-h! ciaes, sem duvida, porque na palavra economia 
tambem dos sentimentos que reinavam naquella se cncerr.a a mesma policia; nem se! o que seja 
época, que era dar ás provindas tudo quanto neste caso economia, senão o regulamento ln-
lhes era necessario para satisfazer suas ne
cessidades . 

. senhores, não quero com esta demonstra
r;iio dizer que o acto addicional é nullo, posto 
que o fosse em sua origem. Este defeito teve 
a Constituiçüo, e talvez tenham todas as Con
stituições do mundo; mas o tempo, o geral as
sentimento da naçiio o tem legitimado, e hoje 
.:, obriaçüo de todos obedecei-o e respeitai-o; 
quero mesmo esquecer-me de tratar se elle po
dia ser feito por uma só commissão, quando 
a lei mais insignificante tem necessidade do 
concurso dos trcs ramos do poder legislativo. 
Por uma e outra parte, boas razões se podem 
produzir; mas isto já passou: obedeçamos. 

Antes de fallar sobre a interpretação do 
art. 1" do projecto, cumpre desenvolver a na
tureza, a indole do nosso sYstema politico. Pa
rece que alguns illustres senadores faliam 
sempre com medo de federação, e .até duvidam 
que ella se ache fundada na nossa Constitui
çflo. Observemos. Senhores, só num Estado tY
rann!co deixará de llaver federação. A primeira 
que se nota é de cldadiio a cidadão. Cada um 
cm sua casa é soberano independente de outro 
cidadão; pó de em sua casa regular o material 
c pessoal dclla, pódc usar de mod!cos artigos 
correccionaes, para conservai-o cm ordem; 
compete-lhe a policia domestica. A autoridade 
publica só intervem para regular a successfto 

terno relatlvü [t sua existencia e conservação. 
Sr. Presidente, quando abandonamos o sentido 
obvio e natural das palavras, para definil-as 
cm todos os sentidos em que é ella. appllcada, 
tudo se confunde. Ora, a nossa Constituiç:tO 
reconhecendo nestas pequenas povoar.ões o di
reito de cuidarem de seus negocios peculi.ares, 
com mais razão reconheceu igual direito nas 
provinc!as. Podemos, pois, affirma~ que a 
Conslituir,ã.o creou a fcderaçüo entre os mu
nicípios ligados pela província, como SI!U cen
tro, e a ligaçflo desta com .a côrte, como entre 
commum. A legislatura está, pois, dividida en
tre os municipios com subordinação ás assem
bléas provinciaes, c estas com subordinaç!io :\ 
assembléa geral. Podemos ·encarar .a esta como 
o ultimo annel da cadeia que fórma a unlão 
entre ellas. )<o poder executivo nfto ha federa
ção. O imperador governa todo o Imperio por 
si c seus delegados. A assembl~a geral, o im
perador e o tribunal supremo de justiça são 
os grandes inspectores de toda a associação. 
vigias c guardas da Constltulçfto do EstadiJ 
e das leis, para emb.araçar qualquer violaçüo 
ou cxorbitancia nos poderes, que, ao menos 
em parte lhes sfto subordinados para este fim. 

Entendamos agora a Constituição e o acto 
addiclonal por estes principias e em confor
midade com a !ndole de nossas instituições. 

Se alguns !Ilustres senadores convêm que 
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nada é mais interessante do que a policia; se 
a Constituição e as leis concedem âs camaras 
municipaes legislar sobre ella, como pôde ne
gar-se este direito ás .assembléas provinciaes? 
Muito mais ít vista dos paragraphos 71 e 81 
da Constituição. Que difficuldade ha em for
ma.lisar a legislação policial, quando a Co~sti
tuição julga as camaras municipaes habilita
das para isso? Se a reforma teve por fim mu
nicipnlisar as provincias, permittir que dentro 
dellas achassem remedia ás suas necessidades, 
como negar-lhes aquillo de que mais ellas ne
cessitam? 

Torno a declarar que este artigo da re
forma, no sentido obvio e natural, indica que 
o municipal refere-se tambem á policia; mas 
o ;enio sem erro da grammatica, sem violen
tar a lingua, pôde tal termo deixar de con
cordar com policia, e isto sem inconveniente 
algum, porque não explicaremos o artigo neste 
~~entiuo? E' occasião de declarar a minha opi
nião sobre interpretação ampliativn, restrictiva 
e declarativa. Concordo com a opinião do illus
tre senador, que só reconhece por legitima a 
interpretação declarativa, pois qualquer alte
rar;ão feita no sentido do artigo, para mais ou 
para menos. é sem duvida alteraçfto, e nflo 
explicaçflo: descubro, porém, razão nos que 
sustentam QUe um termo honrado que compre
hcndn. muitas idéas, deve ser elle P.nt.rndido 
com mais ou menos restri cção, segundo a cir
cumstancia que melhor designe o sentido do 
nut.or. Farei depois applicação. 

dos por um illustre senador; pelo contrario, 
noto a vant.agem de serem suj-eitos á sancção 
quaesquer actos a esse respelto, o que não 
acontecerá se forem elles em consequencia de 
propostas das camaras, cm cujo caso o acto 
addicional dispensa ele sancção, faltando este 
meio tfto necessario de prevenir medidas te
merarias ou nocivas que possam provir de se
melhantes leis discutidas em uma só camara. 
Demais, já noutra sessão observei que, um.a 
vez que as assembléas provinciaes podiam le
gislar sobre policia, por intermedlo das cama
ras, facil lhes era insinuar essa medida, e fa
zei-a passar som a sancçfw do presidente ela 

provincia. 

Voltemos á antiga questão, tão necessaria 
par.a esta interpretaçflo. Eu, por mais que te
nha atormentado a minha cabeça, não des
cubro definição que satisfaça, comprehendendo 
todas as idéas que se costuma unir a esta p,a
lavra; tonwndo-a por ordem, talvez se pG;;sa 
explicar a maior parte dos casos em que é 
ella applicada. ?lluitas sfto as distincções e di
\'isões que se podem fazer, mas a que faz o 
projecto <Linda não pude perceber. Policia ju
diciaria, na minha primeira definição, pode
ria dizer-se que era o processo, a ordem que 
o regularisa para que o juiz possa por elle 
vir no conhecimento da verdade; · mas disse 
um nobre senador que a policia judiciaria era 
a que dizia respeito ít prisão do delinquente 
c apprehensão dos objectos que possam provar 
o crime; parece-me gr.atuita e até opposta ao 
que o Senado entendeu sempre. A Constitui
ção diz que fts camaras compete re;ular a sua 
policia interna. O que fez o Senado? ~guiou 
as disposições, o arranjo material da c.asa, 
creou sua secretaria e até nomeou os seus em
pregados. Verdade é que a principio consentia 
que o governo os nomeasse, deu-lhes ordena-

Que a palavra - municipal - mais pro
priamente se refere só a economia, se depre
hende pela confrontação do art. 167 da Con
stituiçfto, onde se attribue ás camaras o go
l'erno economico e municipal, porque nesta 
palavra economia já se inclue a policia in
terna. Logo, seria uma verdadeira superflui
dade semelhante palavr_a no artigo do acto ad-
dicional. A addição - sob propostas das ca- dos, etc., e, o que é mais, regulou essa policia 
maras - provém: 1', de querer-se conservar a judiciaria, mandando prender os que commet
iniciati\•a elas posturas âs camaras municipaes, tessem crimes dentro da casa, e que se fizesse 
n quem, pela Constituição, compete o governo averiguação do facto para se soltar o del!n
e economia dos munlcipios; 2", porque casos quente, ou fazei-o entregar .ao juiz. Eu leio o 
ha em que ellas só podem propôr, como s~ artigo do nosso regimento. (Lê). )Ião sei se 
colligr do art. 82, da Constituição e da lei re- na outra camara ha a mesma disposição. Logo 
gulamentar das camaras. E qual ·o inconve- o que concluo é que cada um define policia 
Diente das assembll!as provinciaes legislarem I judiciaria como quer, c que semelhante ln
sobre policia? :-:ão vejo, nem nos casos relata- I terpretação Yal produzir maior obscuridade e 
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confusão no artigo, a não serem na lei defi- os pobres eleitores? O asscnso as recommenda
nidas as palarras JlOlicin Judicia;\ia, pois que ções, âs lnstancias, etc. Se as assemblé.as pro
nenhum de nós concorda no seu rerdadeiro rinciaes fossem as que elegessem, talvez se 
sentido. Por esta occasião notarei que encon- pudesse dizeF que deputados e senadores re
trci, no art. 89 d.a Constituição, fallando do presentavam as suas opiniões. Fallemos com 
regimento dos conselhos geraes, policia in fr~nqueza. Nas primeir.as le~:islaturas, em que 
terna .u cxtenur, quando cm objectos semelhan- a arte das cabalas não estava tão aperfei~oada, 
tes só falia em policia interna. E qual será vieram alguns pelo voto espontaneo dos eloi
css:t policia externa? :'\Ião posso atinar com tores; m.as nós, que ·h a pouco tempo tomámo" 
elle neste c.aso. -assento, nao poderemos dizer outro tanto. 

Segue-se, do que tenho dito, que a decla- Port1mto, essa razão é fraquissima. 
ração ou interpretação não é necessarla, por- o utro nobre senador avançou que o po-
que nenhum mal evita, nem consta que mal der judiciaria era. soberano. Tal idéa con
algum houvesse ainda, nem mesmo duyida; trudiz o que geralmente .aqui se entende por 
pelo contrario, leva confusão e só póde produ-. soberano, isto é, o ultinJO, que não tem pes-
ztr suspeitas e desconten(amento. Appello para Boa acima <.I c si: como é, pois, soberano quem 
os senhores versados em philosophia que di-
gam se provei ou não isto. está sujeito ft responsabilidade, quem tem de 

Agora, responderei a outros argumentos quem receba ordens. Só o imperador e a as
que tenho ouvido. Disse um illustre senador seml.Jléa são soberanos, porque não têm su
que na Camara dos Deputados approvaram este perior nem respo'ndem por seus actos; ha 
projecto quarent.a e tres bachareis. Ora, elle poJeres independL•ntes em seus actos, mail 
não disse que eram ignorantes, mas que lhe nüo soberanos. 
eram suspeitos, c com razão; pois, sendo a Talvez, possuídos destes princípios o~ 
maior parte delles pretendentes e não perten- tribunaes superiores nrw fazem caso dos' ci
cendo ás proyincias onde querem talvez ter daclftos. Senhores, eu já o disse nesta casa, 
empregos, ·e sendo a côrte o fóco do patronato, e agora o repetirei: N.aua tanto me escan
e sendo até mais facil tudo conseguir-se por dalisa do que o procedimento do tribunal su
tfto differcntes meios, nada mais natural do premo. Diariamente está clle denunciando ao 
que quererem depositar na mão do governo mundo im~iro que tal e tal tribunal acaba 
todas as mercês para delle as receberem; e de commctter um.a manifesta injustiça, vi o
nisso, em quanto a mim, teve legitimas razões I ando tal lei expressa, etc.; e qual o resul
de suspeição. tado? E' ficar o cidadão soffrendo essa ln-

Outro senador, querendo provar que a in- justiça. O tribunal supremo, cm lugar de 
terpretação tinha o yoto nacional, lembrou proceder imediatamente contr.a esses tribu
quc a nação enviou para ambas as cam.nras naes, cala-se c ainda espera que outros com
membros que a approvam. Senhores, jft vivo mettam igual crime. Em verdade, é zelar 
cançado de ouvir theorias falsas e estereis. pouco da justiça, deixando de cumprir a J.:!, 

Com effeito, lendo-se, ach.a-se graça quando se que lhe incumbe fazer respons.abllisar esses 
diz que as assembléas fiscalisam a arrecada- prevaricadores; é até olhar com indifferença 
ção e appllcaçfto das rendas publicas que são para a propria dignidade (perdoe-se-me, por
parcas nas imposições, porque estas lhes sa- que não posso conter a indignação, quando 
bem das algibeiras; mas é isto que se obserl'a? me lembra isto) o tolerar que o tribunal re
Tudo é pelo contrario. Assim, sobre eleições, visor lhe diga: -Sois um calumniador, poi3 
diz-se que os povos enviam seus rcpresentan- que os meus collegas nenhuma Injustiça pra
tes, que symt>athlsam com suas opiniões e que ticaram. Vós sois os que por malicia e igno
vêm defender seus interesses. Ora, o nobre se- rancia lhes imputais sem e lhante crime.
nador dirá Isto com sinceridade? Não sabe Tanto vale a confirmação da sentença decla
elle como se fazem as eleições? Não süo ellas rncl:L pelo tribunal supremo conter manifesta 
feitas em cada provlncla por dous ou trcs ca- injustiça. 
balistas os mais habe!s? Que parte tem nellas 1 Senhores, eis aqui por que o povo não 
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toma interesse por· nossa~ in~tituições nt!ll 
perc~br suas vantagens. l\"unc.l! no governo 
a1l:d::c0 ~c P!'lltlcou semelhante €scandalo: 
ao Hldto~ tinha o cldadfto o recurso de quei
:xar-H0 Jo monarcha, que podia tudo provl
tlDt:iu!·; mas hoje o tribunal encarregado de 
l'espo1w~bilisar os trlbunaes prevaricadores 
íletumr:i;• .~ nação seus crimes, c volta ao si
i ··:I~.! o. 

Sr. Presidente, será bom olho dos ame
ric-:l!!Cs cm deixar a Interpretação das leis, 
nfto sei a que qualidade dos seus magistra
dos. Dizem que os inglezes, donde elles des
cendem, são optimos; entre nós é o que o 
tribunal supremo tantas vezes denuncia ao 
publico. 

Voto ainda contra o artigo, pelas razões 
. que emitti. 

-o St:. :VbnQr:Ez DJ~ B.o~.RIJA<.:EX.l.: -Tendo 
dada toda a attençilo de que sou capaz a 
esta discussão, estive até hontem multo in
deci3o sobre a maneira por que havia. de 
votar: nenhuma das opiniões dominantes na 
c.aslt me parcela justa e segura para firmar 
c meu voto. De um lado, queria-se rejeitar 
absolutamente todo o projecto, c cu por essa 
rejciç:lo não vou, porque a interpretação do 
neto add icional não só tem sido reclamada 
pr:lo governo mas é opinião geral e constante 
c·m todo o Br.<JSi! que o acto addicional prc
dsa de int~rpt'<:Laçflo: logo, se esta proposta 
qu~ veio da uutra canr.lrn ní"to é verdadeira 
interpretação, se tem -artigos que -excedem 
ns l'l'gras de interpretação, da nossa parte 
cst(t corrigir este> defeitos, porque as leis 
qui3 vt!m a esta casa sflo p:J ra serent ap!JI'O~ 

vndus ou emendadas, e nii o par.a serem rcjd
tadas absolutamente, qu::Hdo nellas ha cou

ti:l3 boas. 
T~:~ho ouvido dizl~r CJl.~e, sl:~ nós emcn

durnw:; a proposta que se disr;ute, temos o 
J'isr.o thL rusão das camara<>; porém, que ha
\·r.mos de faze!' se este x:isco está na. Constl
tuir,iw'? Disto no temos culpa alguma; culpa 
teriamos em rejeitar uma resolução, vindo 
nella cousas boas, e susceptivel de emendas. 
Portanto, por este lado não podia dar o meu 

consentimento. 
:lias, do outro lado, tambem se pretendia 

a qJprovaçii.o absoluta do projecto; igual
nwite pnra, isto niio me podia prestar, por-

que, havendo qualquer excesso de interpre
taçüo, que ~c podia chamar reforma ;w acto 
adtlicionnl, achava cu grande perigo cm se 
l'a~(;l' reforma com o titulo de interpretação, 
porque temo, c temo muito, todas as co!llsões 
r,nt:·c as .assembléas provinclacs e a assem
bléa ge!'al; e as co!J1sõcs que eu roais temo 
ni':o ~üo as que podem ser causadas pelas 
asscrnbléas pl'ovinciacs que aberrarem de 
seus denr<:s. porque n. razão pôde muito, mas 
as que provienm tla assembléa geral exceder 
suas attribu!çõe~. 

E cu para isso tenho exemplos, Sr. Pre
sit!en~e. mesmo na historia contemporanea, 
tanto nossa como ostr.angeira. A asserobléa 
pro\·indal de :\Iinas, entendendo que os vi
garios eram empre-gados provinciaes, julgou 
que a assemb16a gEral tinha usurpado seus 
~orlrre~ na lei que aqui passou; e então dizia 
esta assGmbléa provincial:__: Isto não é re
sict.encia, porque, n'a col!isão 'de obscrvar
mo:l r: Constituiçfto ou rle observarmos umR 
!.::i que u a:;scmbléa g~ral fez, nós damos prc
ferPncia {t Constituição. 

Presentemente mesmo, qual é a causa 
da opposicfw tamanha que c:..:h;te .::ntre a aa. 
scmbléa provincial da Jamaica e o parla
mento da Gr[\n-Brctanha'? O parlamento deu 
a!guma~ providencias disciplinares sobre o~ 

alrican:cs emancipallüs nas colonias bri\tan
~~ it:-a~. l~ agorn. :t. nssr~mb1éa da Jamaicn. pro
testa contra estas medidas, dizendo que o 
p:trlamcnto exorbitou, porque legislou sobre 

a policia da Jamaica. 

Porta::to, dh:ia. eu, 
iWdor ck~·c havc:::r a 
rtc~i:i: intd·pretaçüo do 

d:t parte de um s,;. 

maior clrcumspecç-ü.o 
acto :.tddicional, para 

u;;o exc<·der os limites da intol·pretação; ;) 
;lOr isso. não sendo homem da profissfta, dei 
toda a ;ttt.:nção a tudo quanto se disse, para 
po[ter votax·. Hontem, porém, fiquei :r>len,a
mente s:llisfeito, porque vi dous !Ilustres S•)
a~rlorL•S. que parecem oppostos cm opiniões, 
concordarem a:nbos no ponto principal da 
questiio: eu \'0\1 dizer coroo entendo Isto, e 
coH;o espero conciliar as differentes opinlões 
com uma emenda que vcu mandar á mes3. 
Disse o meu nobre amigo (o Sr. \'ergueiro\ 
qur, as camaras municipaes tinham, sem du
vida uignmn. parte de autoridade e.obre a 
DDHtln jncUdar!n, isto 6, naquelles casos qur.: 
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eram relativos ás posturas de seus munici- 
pios, e que portanto não lhes devíamos tirar 
isto; e o nobre senador do lado opposto (o 
Sr. Vasconcellos) concordou em que esta 
disposição era justamente a mesma do pro- 
jecto, porque a policia judiciaria, de que se 
fallava nelle, era geral. O illustre senador, 
meu nobre amigo, dizia que, se o artigo em 
discussã|o trouxesse depois das palavras — 
policia judiciaria — a palavra — geral — 
elle o approvaria; e o nobre senador do lado 
opposto disse que esta policia era geral; logo, 
em se fazendo o additamento da palavra — 
geral — estão ambos concorde, um porque 
disse que, accrescentada a palavra — geral 
— admitti.a o artigo, e o outro porque disse 
que essa policia não é outra senão a judicia- 
ria geral, e que este additamento seria um?, 
redundância. Parece-me, pois, que estamos 
no caso de applicar a maxima quod abunãat 
non nocet. Por isso me parece que, com este 
additamento que vou mandar á mesa, pode- 
remos votar pelo artigo. 

Vem á mesa, e, depois de lida, é 
apoiada a seguinte 

EMENDA 

"Proponho que no fim do primeiro ar- 
tigo Sg accrescente a palavra — geral. — 
Marquez de Barba cena." 

O Sr. Vasconcellos : — Peço a palavra 
para uma breve explicação. Eu disse hontem 
que as palavras — policia judiciaria — com- 
prehendiam todo o regulamento policial que 
Se devia e que se podia executar em todo o 
Império, isto é, que a policia judiciaria era 
por sua natureza geral. Eu não fiz dlfferença 
de policia judiciaria particular e policia ju- 
diciaria geral; eu disse que, segundo a opi- 
nião dos jurisconsultos, na falta de lei ex- 
pressa, a policia judiciaria era por sua natu- 
reza geral, e por isso entendo que o acores- 
centamento da palavra — geral — vai com- 
plicar mais a questão, porque vai fazer acre- 
ditar que existe uma policia judiciaria p 
ticular e outra geral. Talvez a opinião seja 
boa, mas, de certo, não é esta a que eu hon- 
tem emltti. 

O Se. Veegtjeiro: —Um nobre senador 
que combateu o que eu disse a respeito da 

interpretação, afinal parece-me que reconhe- 
ceu a força do meu argumento e votou pela 
minha idéa. O que é Interpretar? E' exp 
o lugar escuro... 

O Sr. Vasconcellos : — Apoiado. 
O Sr. VerTtjeieo: —Concordo nisto, mas 

o que eu quero é que, a titulo de interpre- 
tação, não se altere a lei existente. 

O Sr. Vasconcellos : — Essa também é a 
minha opinião. 

O Sr. Vergueiro:—Eu digo que esta 
alteração pode fazer-se, quando a autoridade 
de interpretar está muito á autoridade de 
legislar sobre o mesmo objeoto; mas, quando 
não acontece assim, quando o interprete não 
pôde legislar sobre o objecto que interpreta, 
então deve limitar simplesmente a explicar 
o sentido das palavras que Se pretendem in- 
terpretar ; não deve sahir daqui porque, ad- 
mittindo-se o contrario disto, então estava- 
mos autorisados para reformar completa- 
mente o acto addicional. 

O Sr. Cassiano: —Se o nobrg senador 
permitte que eu diga uma palavra, far-me-ha 
obséquio. Não ha duvida que eu concordo 
com o nobre senador no que disse, que h 
terpretar é explicar ou aclarar o lugar t 
curo; mas não concordo que elle na sua 
finição tire a illação que interpretar se re- 
fere só a declarar, e não a ampliar ou res- 
tringir, porquê, para interpretar, muitas ve- 
zes é preciso explicar, restringir e ampjip 
E sendo assim, como é que o nobre senador, 
reconhecendo que nós temos o poder de in- 
terpretar, quer limitar este poder simples- 
mente a uma interpretação, e não quer que 
nós nem ampliemos nem restrinjamos? Eu o 
não comprehendo. 

O Sr. Vergueiro: —Concordo na defini- 
ção de interpretação, mas não nas conseqüên- 
cias que delia tira o nobre senador. Póde-se 
explicar o sentido do texto, mas não se pôde 
fazer alteração alguma, não se pôde tirar ou 
acorescentar uma disposição que não esteja 
no texto. 

O Sr. Cassiano:—Isso é outra cousa. 
O Sr. Vergueiro;—A minha definição ô 

esta: quando o poder de interpretar está se- 
parado do poder de legislar sobre o mesmo 
objecto, nada se pôde diminuir. Ora, vemos 
que no caso presente dimlnue-se a disposição 
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do texto, porque o texto falia absolutamente 
sobre policia, e quem se exprime pela palavra 
que designa o genero comprehende todas as 
especies que pertencem a esse genero. Eu 
admitto a especie de policia municipal, e digo 
que as assembléas provinciaes podem legislar 
sobre essa policia; mas parece-me que mos- 
trei que a intelligencia de — polícia munici- 
pal — comprehendia crimes: isto está con- 
signado no codigo penal, e é inncgi/el que 
as posturas municipaes podem versar sou.e 
objectos crimes. 

A nossa discrepância foi na definição de 
policia Judiciaria; os nobres senadores vão 
procurar a definição dessa policia em uma 
legislação franceza que elles querem appll- 
car ao nosso estado, que neste ponto é diffe- 
rente do da França. Os codigos francezes fa- 
zem a differença de crimes e delictos, posto 
que não conseguiram extremal-os perfeita- 
mente: o nosso codigo, porém, não faz essa 
differença. Como, pois, se vai procurar, para 
nos servir de regra, uma defdiniçâo parti- 
cular de uma nação estrangeira que tem re- 
gulado os seus negocios differentemente dos 
nossos? O sentido geral das palavras — poli- 
cia judiciaria — é que aquella é exercida pe- 
los juizes, e que a policia administrativa é 
exercida pelas administrações; agora as ou- 
tras nações podem dar-lhes um sentido par- 
ticular. Na França, por exemplo, ha os tri- 
bunaes correcclonaes e ha os tribunaes de 
justiça, e por isso, quando nos codigos fran- 
cezes se falia de policia judiciaria, esta pa- 
lavra designa aquella que é exercida pelos 
tribunaes de justiça, e não comprehende es- 
sas outras polícias que pertencem aos tri- 
bunaes de correcção; é cousa inteiramente 
diversa; e portanto, como elles têm parti- 
cularisado os crimes a esses tribunaes de 
justiça, dizem então que a policia judiciaria 
é aquella que emprega os meios de indagar 
os delictos e entregar os criminosos á puni- 
ção das leis; mas de que criminosos faliam? 
Faliam dos criminosos sujeitos aos tribunaes 
judiciários, e não dos sujeitos aos tribunaes 
de correcção. Eis aqui o grande equivoco que 
vai pôr o negocio em peor estado. 

Senhores, o artigo diz; — A palavra 
municipal, do art. 10 § 4o do acto addiclo- 
nal, comprehende ambas as anteriores — po- 

licia e economia— etc. (lê); expliquem o 
j que quer isso dizer. Sirvam-se daquelles ter- 
: mos que correspondam aos que estão escri- 

ptos no acto addicional, exprimam qual é o 
outro membro desta divisão: quando se falia 
em policia municipal, qual é o outro mem- 
bro? E' a policia geral, e deixemo-nos de en- 
trar nessas outras divisões de policia; dei- 
xemos isso no estado em que está, que não 
é policia municipal e sim policia geral, e 
então ficará tudo nos seus eixos, do mesmo 
modo que cs nobres senadores querem, por- 
que, nesse caso, todos aquelles objectos que 
já as leis anteriores reconhecem pertencer ás 
assembléas provinciaes, quer sejam judiciá- 
rios, quer não, continuarão a ser regulados 
da mesma fôrma, pertencendo os outros á 
assembléa geral. Eu não quero que as ca- 
maras municipaes possam fazer propostas 
sobre policia geral, policia esta que tem por 
objecto a punição dos crimes que não são 
da alçada das mesmas camaras; mas o que 
entendo é que o artigo não exprime essa 
idéa; talvez fosse essa a intenção de quem 
a escreveu, porém o artigo, como se acha re- 
digido, confundio tudo. 

Na França entende-se bem o que seja 
esta policia, porque alli está tudo definido; 
mas, entre nós, não o está, e seria isto es- 
tabelecer perturbações, porque, se se me per- 
guntar o que é policia judiciaria, eu hei de 
responder que é a policia geral, por isso que 
na nossa legislação não temos definição al- 
guma que possa autorlsar outra resposta. 

Ora, o castigo dos delictos é exercido pe- 
los juizes; logo, não pertence ás assembléas 
provinciaes e ás camaras municipaes legis- 
larem sobre isto; eis o que eu digo que está 
em contraposição ao acto addicional e á C 
stituição. O codigo diz que pertence ás ca- 
maras municipaes fazer posturas sobre a se- 
gurança e tranquillidade das povoações, e 
passa a desenvolver e especificar os casos 
em que as podem fazer; é isfb o que eu quero 
que se não altere, e que julgo completamente 
alterado com a expressão que vem no artigo. 
Portanto, eu chamo a attenção do Senado 
sobre Isto:—O que é que se contrapõe á po- 
licia municipal? Não se pôde dizer que a 
policia judiciaria ê contraposta á policia mu- 
nicipal, porque são cousas de natureza dis- 
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tincia, ~ l.J~m bü r~ que o artigo n1c.smo, p~ra se tira tio exemplo L!a.:i t.:i.tcr;.;.:.i nações. D~:;j

~ah·ar o ab;;urdo, additou a pJ.Javra - ad- se-se que nas outras nações se respeita muito 
m!nistrativa. - Eu tinha a dizer m.ais ai- a propriedade do talento, que se concede a 
gurna e:ous3.; porém, col~io jú deu a horu, cada ·Lilll o uso de suas iuvençõos, as quaes 
guardo-me para outra occttsi::io. 

1 

:;ão dl:iendidas de toda <J qualquer contra-

A discussão iica adiatht pei.il ilora. :acçJ_o,_ etc.: coucortlo mui_to, c: a mesma. Con
e o Sr. Presidente d[, para orde:11 tlu .;utulçtto garante a propru:dade c autor1sa o 
dia as mesn1as materias. ,. ;o de qualquer innn~rco; mas no que nito 

Le\·ama-se a scs;;:io ás du,l:; lwra:; po,;so convir é na ;:tppl!cação que disto se 
e uru quarto fuz para o caso em questfto, porque eu aqui 

não vejo innovação alguma. Será alguma in
novação minerar-se com braços livres? De 
certo que não, porque eu estou persuadido 
que em Minas ha gente liue que exerce este 
trabalho, se nfto cm ponto grande, ao menos 

53' SESS,\0, E:\I li DE .JULHO ê:n ponto pequeno. Na província de S. Paulo, 
cm muitos lugares, a agricultura é exercida 

ConUnuaç<io ela segunrla di.scussão da rcso/u- por braços lincs; c os mineiros não são me
~'ão sobre a conces.wio feita. pelo fWVCI'll9 nos aptos para os trabalhos braçaes de qu;, 
a Gustnvo "1do/.pho Rcye. - Prosegui- os paulistas. :-iem me parece nova a lntro
m.('n/o r/a segunda discussão do projecto ducr,fto de braços livres, cujo emprego é 

que interpreta algiLns arti{JOS !W acto muiro conhecido no paiz. Logo, nisto nfto póde 
ad<liciona7. 

J'JIF.SIDF.XCJA DO Slt. DIOGO AXTO~IO FEIJÓ 

servir de e:~:emplo a pratica de outr;:ts naçõe~; 
e até, se se désse a lnnovaçãc, não era nc
cessario .recorrer a esses :exemplos: tinha
mos a Constituiçfto que garante a proprie-

Reun!do sufficientc numero de Srs. tlnde, eniio seria necessario mend!gnr ex."m
scnadores, abre-se a sessão; c, lida p!os de outras nações. 

a acta da anterior, é approvada. Disse-se mais que estes favores devem 
:\a primeira parte da ordem do ser especiaes e nfto geracs. Alguns ha que 

dia contlnúa a segunda dlscussfto, 
adiatla na ultima sessão, da resolu
;;ão do anno passado, da Camara do;; 
Deputados, que appro1·a os artigos ·l" 
e ío do decreto que concede a Gus
tavo ,\dolpho Reye faculdade para 
formar uma companhia de mineração 
na pro1·incia ele :mnas Geraes, con
junctamente com o parecer das com
missões de commercio e fazenda, e 
com a emenda do Sr. Saturnino, 
apoiada em 13 do corrente mcz. 

O Sn. VF.RGt:F.n:o:- Tinha tomado notas 

de\'Cm ser geraes, e a commissfw concorda 
n!;õo; tacs são a concessão das sesmarin.s, a 
faculdade de minerar no rio das ~rort.es, etc. 
:\o qnt·, porém, a commissfto nfto pôde con
cordar é eru que se façam favores especiae;; 
a individuas sobre a isenção do pagamento 
do imposto do quinto do ouro que se tira 
das la\'ras; imposto que pagam todos os mi
neiros, c que hoje nfto é tão gravoso como 
quando era de 20 por cento, havendo mina~ 
que pagaram 25 por cento; e por isso en
tendo que não convém favorecer um indivi
duo, mormente se attendermos ao principio 

de algumas opiniões emittidas n.a casa, sobre constituc!nnal de que todos devem concorrer 
as quaes pretendo dizer alguma cousa, e para as despezas geraes, conforme seus ha
sinto que não esteja na sala o nobre sena- veres; ,, por Isso todos aquelles que se cm
dor que as enunciou, e que multo me pode- Pl'2i:am naquella industria de\·em concorrer 
ria esclarecer neste assumpto. igualmente, não sendo jâ pequeno favor as 

Instou-se muito ,na mi!ldade das com- concessiies espec!aes em que a commlssão 
panbias, no que eu estou concorde; porém consente. 
o que eu não posso admlttlr é o eorollarlo que Sobr.~ a concessão de sesmarias. o que a 



í o:nmis~.i!o (lf:t. nilo vai !nnt!!isar lH:m í:O-[ r!'i!S abnnd•m;~iiH;:;, em tr~1balhc:; de mcGos 
::::rctar cssns concessões; antes, polo contrario,. proveito? 
" :<mpl!a muito com essa con!liçüo !le serem Se, porventura, se apresentasse um nuvo 
pelo governo designadas .as tel'l'aH, ü a com- r.·~r.;tlwdo de mineração, cu conviria em que 
;_,unllia obrigada, no praso dr) cinco a.nnoa, de- se concedessem todos os favores. l'<Ias aqui 
pois d<! eoncéssi'w, a povoai-as com vinte ca- n;i.o ha essa invenção; é uma empreza que 
sar:s de colonos, porr]lte, pela !d, o sesm<:irol pretende pür em pratica, em ponto grande, 
,~ ollriga!lo a cultivar a data !lentro de um aquil!o que já é exercido em ponto pequeno; 

amw, e, nfto o t:c,ndo i'eito, o tc<T<:no que e:.;-~ c por isso não entendo que se deva conceder 
tiv,el' p0r cultivar cabê em commisso. Por- a Isenção do imposto do ouro que a campa
tanto. faYOJ'ecr.tE;c a eompanllia. porque, cm · nhia extr.ahlr d'as ·lavras. Já se faz um não 
lnp;ar do praso de um ::mnn, se lhe rlão r.inr.o iJCqlwno favor, que G o acto da incorporação 
annos. Não se c!'iz flUe sejam eulti,•adns .as :l.t : ompan!Jia, npczar de que tenha visto· ele-

:;esmarins, e sim poYoadas con1 vinte eílSHPS 
•le colonos. A commissfi.o, achando muito vago 
o pedido destas sesmari:ls, quer que se de

termine o tempo em que ellas dr.vnm ser cul
tivndns; 0 ~e n:in r .. nnyir:-1· f1 r.ompanlJia qnc~ o 
praso principie n. decorrer, cm si tem o r~

lll•:tlio; não peça ao governo que essa contli

r.fLa se reaJise d0sdc j{t., mas siln 0n1 vr.sp~ras 

do tempo em que os colonos estiverem para 

l!cnbar o tempo do seu eng-ajamento. Evita-se, 
por este modo, qne ns :~ossa.s trnas estejam 

~inda por tanto tempo incu1ws. Outros pn. 
rlcrüo apparccer que, dr prompto se propo

nham a cultivai-as, sem qur por isso falte ii 
c·ompanhia terreno de cultura; além de que ;• 

esse respeito a commissiio fe-z algumas refie-
xc1rs. mas não emenda n.Iciuma.. 

varun-se companhias para diYersos fins, po
rém sem serem incorporad.as pela autoridade 
publica, o que eu não considero muito legal. 

Disse ainda o nobre senador que a !acul
darl c de minerar já está concedida pelo go
verno: reconheço isso, mas quizera que não 
se lizcssr) uma concessão vaga, e sim deter
miJH,d.a, fixando-se a extensão do terreno á 
medida flUe fosse concedido, afim de que o 
gorr.Tno não ficasse priva!lo de ir razendo 
concessões a outras pessoas que possam trr.
llalhnr nas terras até qne alli cheguem as 
fnrr;~s da compan!1ia, mormente porque uma 
disposição tão vaga daria lugar a mui:[!!"! 
eontestações com os possuidores de terrenns. 
Eu c;uero qu~ a este respeito se siga aquillo 
r;uc com prudencia determinam as nossas 
i r. is, (~ nfto Quero que se far;n n1 lloacões .a ta-

Disse o nobre senador que l:lvras aban- m::u·::t cerrada, de que falia a ordenação, esão 
danadas são Hlrue!las que ficaram encrava- p1·ollihidas; conceda-se faculdadé de culi.i.>rar 
c1a~! ou que nfio pagam n n·:1balllo. :\Tas eu e p:n~oar as margens do rio das :\lortes, p~.r·

r'nr.endo f]Ue os legisladores, na formação das que muito bem se sabe que cllas têm 11m~L 

leis, devem rmprr::gar as pabvras no scntido 1 extensão immensa. A commissão, poré:n, n~'' 

vulgar, um~ ,·rr.. Q~le se Queirn._ que o povo ;n- J se oppõc {L concessão; . quer que ~e guardem 
tenda as dlS!lGSiço~s rlellas. Uma lavra podr' , as fiirmas c se determine tL espeew. 
ser abandonnda por diversos motivos: por' o Su. VA.ocoxcr~Lr.ns:- Sinto nfto ter ou

rncr:m:tr.H.'nto. pob•eza t1:t mina ou falta <1•~ virlo todo o discurso do nobre senador, e rir~ 
forGas. Passando a lei nest~ sentido, de certo ter de fallar sobre a materia sem poder re;:
~e ha ele julga~ que ella comprchcndc todas ponder aos seus argumentos, que poderiam 
~s lavras abandonadas por qualquer destes justificar o parecer da commissão. Sr r.n nfto 
tres motivos; c se é esta a mente da disposi- estivesse certo l~C qu~ o nobre senador ••ra 
~f<o, então fuça-se a tal reSJlCito uma leclura- tnaccessivel a pr0venções. qne tinha a fortuna 
~iln expressa; mas cu entendo que o melhor de nunc:t ser prevenido nem a favor das cou
!l):?io de promover a industria é emprega. sas nem das p~ssoas, eu teria su•pdtado que 
rem-se as forças naquelles objectos que po- sen!lo o decreto a que sr refcr~ esi'n resoln
dem produzir maior Interesse; c tendo nós ~ito, da administra~ão de 19 de Setembro, 
tant.as lavras abundantes, como conceder tan- havia a necessidade imperiosa de o rejeitar. 
tos favores a quem se vai empregar em la- Por ora, ainda não tenho ouvido razões que 
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me conven~am d.it convenicnc!a ele se votar a zc1:1 c:;sus c:onc~:;sõcs como in \"Cilêo·,• l'orr!U': 
favor do parecer da commissão. :.;~· r:!li~lHlL! que, paru se.· cG:i.~i2,3'U!!' (;:;::;c fiP:, 

O nobre senador diz que já. se fez um cs n:c!os de que se Junca mão devem ser con-
grundc favor em se conceder a incorporação 
desta companhia. 

Ora, é de certo grande ·favor para essa 
companhia que haja um decreto da adminis
tração de 19 de eStembro para ella se incor
porar, o que todo e qualquer particular se 
julga com dirdto de fâzcr. Quantas compa
nhias não ha incorporadas na provincia de 
Minas Geraes sem nenhuma autorisacão do 
governo. Reconheço a necessidade que ha de 
se pôr termo a este grande abuso; mas, nem 
que hajo uma legislação que defina quaes são 
as companhi.as que não podem ser incorpo
radas sem autorisação do governo, e quaes as 
que não dependem dessa autorisação, nunca o 
executor poderá guiar-se com ãcerto, nem 
adoptar todos os meios necessarios para qu1· 
as suas providencias sajam fielmente exe
cutadas. Não ha, pois, graça alguma em se 
pcrmittir a esta companhi.a, segundo o estado 
das cousas, a sua incorporacão. 

Disse o nobre senador que respeitava a 
propriedade do inventor, mas que, no ea . 
de que se tratav.a, não havia invenção, nada 
havia de genero novo. Temos o nobre senador 
limitando as Invenções sómente aos generos, 
e será. necessarlo estabelecer a craveira do 
que é genero ou invenção: e !I e nega que sej~ 

uma invenção o esta:belecimento de uma 
cJmpanhla, que nem sequer ainda foi imagi
nada. 

~i!leratlos corno inventos. 
Considerou-se tambern como um grande 

favor a concessão das sesmarlas, cuJo valor 
eu j<i demonstrei em outra Jessão. Por que se 
niio diz que no fim ·de u.n anno deverão as 
torras estar todas cultiv.adas? Faca-se essa 
clcc!araçiio para este caso particular. Até ~ 

prcsent~, bastava haver uma roca par;t que 
se considerasse a sesmaria concedida; não h11. 
cas::. julgado em contrario. Mas, para esta 
companhia gozar dessas sesmarias, é neces
sa.rio fazer-se a consideração de que este pro
jecto obriga a cultivar todo o terreno, a não 
deixar um palmo de terra inculto; exige que 
haja vinte casaes de trabalhadores livres; e 
110 emtanto, considera-se que se faz um exor
bitante beneficio. Eu por or.a ainda não des
cobri razüo alguma pela qual se deva emen
dár a resolução que velo da outra camara; 
nüo vejo fundamento attendivel que justifi
que essas ;tltera.ções que se pretendem fazer. 

Disse-se tambem que a companhia faz o 
que muitos particulares têm feito e podem 

· fazer. Eu não sei se se tem feito. Mas o que 
é certo é que ainda não houve uma compa
nhia. que tenha emprehcndido minerar só com 
braços livres; é esta a primeira que faz se
melhante empreza, de que multo proveito 
pôde tirar o palz, por isso que tende a con
vencer os seus habitantes de que é possivel 
com braços livres fazer-se o trabalho que até 

;yras eu jú hontcm demonstrei que era o presente se considera como o mais duro e 
uma invencüo; quaes as vantagens que c!Ia insupportavel. Entende-se, porém, que esta 
otfcrecia ao palz, a protecgão que e!Ia mert'- grande vantagem nada vale; e exigem-se tau
ela, o que corroborei com exemplos da Jn- tas condi~ões, impõe-se tantos deveres a uma 
glau~rra e da França para demonstrar que tão vantajosa companhia, que tudo Isto equl
ufw esravamos no caso de fazer uma legisla- ntie â rejeiçfto da resolução vinda da. outra 
ção gerai como quer o nobre senador, mas camara. E' esta a ultima vez que fa!Io sobre 
sim espechL!; ê a cada passo, tanto no par- este ponto, c ainda contlnúo a v~tar pela pro
lamento ingiez como nas camaras francezas, posta tal qual vela. da outra camara. 
estão passando actos legislativos especiaes O Sn. H. CAvALCA::-ITI: -A proposta. q!le 
para a incorporação de companhias. O mesmo velo d_a outra camara concede duas espectes 
acontece nas camaras da União, como em de favores á. companhia que se pretende for
cada um dos Estados da AmGrica· do Norte; mar: o 1 • ê a isenção do imposto do ouro, e 
all!, como nos outros paizes, frequentemente o 2" é a concessão de um certo numero de 
se concedem incorporações de companhias st!smarlas; e em compensação desses favo
para a construcçiio de estradas; e será. Isto res, a companhia se obriga a minerar com 
um Invento? Não. :\1as por que assim se fa- hrn~os Ilves, sem que, para isso realizar, apr&-
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sente garantia alguma nem nenhuma fiança: 
é este o assumpto u:t 'JW···: .·, , 

A lntroduccão, pois, de bracos livres é 
que move o corpo Ieglslatlvo a aceitar essa 
proposição e conceder ;~,Iguns favores. 

disposição; nada diste nos Importa, lsSQ nos 
parec~ que não vale n.ada. 

Dm,id() multo, Sr. Presidente, que por 
esse melo se consiga esse fim; outros meios 
mais proficuos temos nós, e os temos des- ! 
prezado; e talvez que tentativas desta natu
reza para esta introducção nos distraiam dos 
Yerdadelros meios que devemos empregar 
para Isso se conseguir. 

Quanto vale (disse um nobre senador) 
em Minas Geraes uma sesmaria? Um conto 
de réis. Sr. Presidente, se os europeus sou
bessem que com um conto de réis têm uma 
legua de terras no nosso paiz, voariam para 
nós. 

l\1as, em que lugar vale um conto de réis 
umn. legua de terras? Isto é o que não se 
diz. 

Eu li no jornal da casa que aqui se disse 
que h.avia quem désse terras em Cantagallo 
e não havia quem as qulzesse ... Parece-me 
que foi engano: {o no Rio Doce, mas mesmo 
em Cantaga!lo acha-se quem venda mela le
gua de terra com pequena cultura por seis
centos mil réis; essa terra, porém, não tem 
titulo de prcpriedade: ha unlcamenw a possA 
e essa posse com alguma lavoura se ve~:de 

por esse preço. Mas se essas terras fossem 
demarcadas e legitimadas, se o possuidor ti
vesse um titulo legitimado, quereria por el
las mais alto valor. Veja-se as fazendas que 
lá estilo estabelecidas com títulos legitimes 
quanto valem; na provlncia do Rio de Ja
neiro terras incultas, mas coin titulo legitimo 
de propriedade, se tem vendido a sessenta, 
oitenta e cem contos de réis a legua. Vede, 
pois, senhores, a pequena differença que ha 
da posse ao titulo verificado e reconhecido 
de propriedade. Como esperais, pois, promo
ver a colonisação estrangeira, renunciando a 
essa propriedade q1w está á vossa dlsposl
çüo? Por QUe razi'o o governo se niio esfor~a 
em d1:marcar l' ;erritorio devoluto e fazer 
o tombo delle'i 

Admira, Sr. Presidente, que nós queira
mos proteger a introducçilo de braços !iyres, 
quando assalariamos com os rendimentos do 
Estado uma porção consideravel de escravos. 
Eu creio que sómente o governo geral assa
!.aria annualmen;.;: vint.: mi! braços escravos, 
que Pn~prcga em diversos ramos de trabalho; 
n::n·_:J qu 0 poderia ser dado a homens livres, 
e •!Ue não sómente faria com que os estran
;~r,Jros concorressfm para este paiz, pela cer
teza de um emprego, m.as até concorreria 
J!ara que Inuitos brasileiros, que não têm 
meios de achar promptamente um salarlo 
para se manterem, o achassem c fossem oc
cupados. Porém, nós desprezamos esses meios 
e ach,amos muito conveniente o emprego dos 
escravos; continuamos nesse systema, e, para 
acabar com elle, esperamos que se nos apre
sentem proposições desta sorte; e como se 
tosse este o unlco meio de se excluirem os 
escravos de taes serviços, vamos concedendo 
privilegios e favores a qualquer emprehende
dor que se apresente; não me admira, pois, 
que haja quem se lembre de fazer proposi
~ões taes que, a meu ver, devem ser rejeita
das in Umine. 

Nós deveramos tambem reconhecer que 
as nossas terras poderi;un de alguma ma
neira convidar a lmportaçfto dos braços livres 
para o palz. 2\'lnguem conh-ece melhor o va
lor da nossa propriedade territorl.al do que 
os mesmos estrangeiros, que com tanta dif
ficuldade podem adquirir um palmo de terra 
no seu palz; mas não nos Importamos com 
essa riqueza que nós temos: deixamos as ter
ras abandonadas, não as demarcamos, não 
procuramos r-econhecer essa propriedade, afim 
de apresentarmos a quem qulzer pôr em clr
eulaç!ío esse valloso capital que est!i â nossa 

:-lo anno passado eu apresentei ao Se
nado uma emenda a uma lei que velo da ou
tra camara, que se entendeu, depois de emen
dada, que o não devia ser, e qne se devia obe
decer ao que se mandara (refiro-me á lei do 
orçamento): o fim da emenda era autorlsar 
o governo a demarcar os terrltorios devolu
tos das provlnclas, concedendo-se aos de
marcadores um tanto por cento por cada le
g~:a que demarcassem. Eu entendo que por 
este melo n6s poderlamos conseguir um con
sideravel valor tirado da propriedade terrl-

· torlal, e meios facels de a transferir a qua€s
quer emprehendedores que porventura qui-



' .. 
:,,)' 

Se<;sfin d0 J7 c!e .lnlho 

zes.-il1Ill importar estt·angeiros para que se ~~~- i cclnnos nu. Europa tiverem a certeza. de que 
::tbelecessem no palz. Este meio poderia de ! em oito mezes pagam a despcza do seu trans
algu:na maneira proteger a importação co- i porte, e que terão um emprego correspon
Jonial; mas, quando desprezamos estes meios ; dente a oito mil réis por mez, virão immen
e no,; eccupamos de outros, como a conces;· sos, e os emprehendooores terão grande van
de ~ri;·iJegios que agora se discute, de duas tagem em trazei-os ao Brasil. 

uma: ou importamo-nos pouco com os lntc- . l\Ias supponha-se mesmo que oito m!l 
rcsses do paiz, ou at~cndemos 

particulares. (,tpoiutlos.) 
a negocias ! rds por nwz é pouco; este objecto não vale 

a pena de se fazerem algun~ ~acrificios'i 

Eu considero que temos tres ou quatro Quando queiramos fazer favores, nfto os pc
meios para promovermos a colonisação. O pri-, demos fazer directamente áquelles que quizc
mciro é a exclusão dos ser\'iÇos dos escravos rem cultivar .as nossas terras'! :\.las esse meio 
nos trabalhos publicas. 1 nii.o se quer; o fJUe se quer é que qnem tem 

Sr. Presid~nte, pcrmitta-sc-mc que seja ~;c,ts cs~ra1·os yf,o ganhando alguma cousa. 
um pouco mais extenso na dcmonstraçfto da Queremog ter no~sas casas cheias de escravos 
vantagem da introducção de braços livres. Um 1 que JlClllhmn cm perigo :t nossa seguran~a 
escravo no paiz vale ... não digo, os escra\'l,s Jl.lrticular e a tranqul!lidade publica; mas, 
que são ... nüo sei que nome lhes dar, ... ess•'s como recebemos tanto do jornal todos os me
não sei corno valem: um escravo, dizi.a cu, ;:e:>, r, o que nó;; queremos; e deste modo ex
vai~, t~rmo médio, quatrocentos mil r~is; l'- 1 elui:nos, nf:.o digo já os colonos, mas os pro
vida dclle p6de .. sc avaliar cm dez annos, de i prir.s brasileiros que no trabalho procuram a 
nutncira que o capital empregado cm um es- I ~ubsistéllcia, quando poderiamos evitar o con
c:r:~vo tem a su.n arnortisação completa em dr.z trar.to cm CJUG estamos com a gente escrava. 
annos, na razüo de quarenta mil réis; o juro Disse que eram quatro os m~ios de pro
de qul'.trocentos mil réis, termo médio, de um mo1·cr a colonisaçfLO; tenho apresentado um,· 
por cento, com a amortisação de qmtrC'nta • que (, a exclus:i.o de braços captivos das obras 
mil r~is por anno, produz sete mil réis per I pul.Jlicas. 
m~z. demos-lhes alguma cousa :J.ara vestidos O antro llH,io é o elas terras. Se nós re
e remedias, v g., mil róis por mez, o tot:!l conh~ce1·mos a nossa propriedade, c a titu
será do oito mil réls mensacs; é isto mesmo, lnrmos por uma maneira tal que possamos 
S8 ni\o mais~ o f]lle Pflg"fl. a administrac:;Ho pu- cl!z~r: E:n tal provincia, cm tn.l luga.r, com 
b!ica, porque clla. scmp~c paga melhor que ' taeo confrontações, existe um terreno de tal 
ningucm. Vejamos agora por quanto podemo~; c:;rcnsfl.o, susc~pi.lv~l desta ou daquella cul
tor um colono no Brasil: a passagem de 11~11 lu r::, quem o quizer por propriedade con
r·olnno pôde obter-se, termo médio, por sr:s- c:m't'a em hasta publica; isso daria incre
'~nra ml! r6i~, P como um rolono assim quc: menta a r1nc houvessem especuladores qu'l 
::, .. ~a p;íde ser empregado c prestar serviço fm;~rm hzer gasto com a importação de co
::·.;n-u:d:,.-rament.c, seria isto multo proveitoso !anos p::r:: servirem por certo numero de 

".-'·:"-''~J ;JUblico, sendo devidamente lnsP' c- annos, afim de, mediante certos ajustes, ro
, !:·nade, como cumprr. fazol-o á policia do h:arem es...-;r.s terrenos, e no fim do tempo pa
paiz, porque,· 11 meu ver. nfto 6 cousa inclil'fc- ~:arem uma por~ão desse terrltorio, c depoi~ 

rente que um homem entre no paiz, esteja c o rcsr.o: este seria um meio de promover ra
saia, sr.m que a policia tenha conhecimento r:i!mentc a colonisação. Para Isto, porém, era 
elo s~n destino. Em alto mezes, pois, o colono necessario que as leis protegessem os con
paga a sua passa;-;~m. c fica sendo ut!l pam tractos, e todos nós conhccesscmoe os emba
si e pnra o paiz c:r1m o seu trabalho, que é I raças que se encontram em obrigar um colono 
])ref~rlvrl jao de r.seravos, porque tlmbn~ha .a servir o tempo correspondente ao paga
mais do q;1e e!les, posto que seja mais re-I menta da quantia de sua rl~spe?.a ele tr:m~
beldc qur. os escravos, cujo mobll é o medo e I porte adiantada. 

0 castl~o; mas, comtudo, o governo tambcm Outro meio de se conse~uir a colonisa
!IÕdr conigir a rebeldin daquelle. Ora, se os r,üo é a flcllldadc das vlus dr. communlcação. 
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Ao governo cumpria empregar todas as for- herdade. Faz-se o calculo: nii.o posso obter 
gas para facilital-::ts. :11as o que eu vejo süo emprego, vou ser rebelde, commctter todo o 
.esses principias governativos e conserv.adores gcnero de crime; depois, com uma transac~ão, 
das commuuicnções desprezados,. e recorrer-se tudo se arranja. Eis aqui as transacções, o 
a emprezas, a pretcnções indlvlduaes, e esses governo d.as liberdades! Apparccem os deli
outros meios tfLo faccis abandonados. ctos; que necessidade tenho cu de responder 

Se nós cmprehendcssemos, o que é muito por ellcs perante as autoridades, se depois 
f:tcll, a factura de estrad.as para o interior ! com uma transncçüo tudo se arranja! Lá vem 
d.o pniz, nós dariamos um valor extr~ordina- .,. uma amnistia; sou perdoado, procuro obter 
r1o a todas as terras devolutas, e o pa1z muito um emprego, espero a occasião de uma e!cl
ganharia com isso; melhorariam as suas ren- ção; quer-se ser candidato, sou pro.curado 
das, a civi!isação c a moral muito se desen- para votar no candidato e dar-lhe mais ai
volveriam; porém, os meios que o governo guns votos; promctte-se-me um emprego, pc
tem [L sua disposição, po.ra isso se conseguir, I' nho cm pratico. certas manobras c o cancli
para se obter a colonisação que por este meio dato é eleito; estou eu no emprego! Tudo 
se despreza? foi conseguido pelo meio das transacções; els 

A lei autorisa o governo para fazer uma I o governo da liberdade! ... 
obra; consignam-se 11ara ella tantos contos ?c 1

1 

? Sn. VAsco:> cm-r. s:- Esse é o governo 
róis, e qual é o processo que se segue? Prin- da llberdade que o nobre senador quer? 
cipia-se a obro. sem orçamento c plano c sem I O SI!. I-IoLLA:>D.~ C.w.~LC.\:>TJ:- E' o que 
haver para ella o quantitativo necessario; defen·de o nobre senador, e teve lugar no seu 
sem estas informações c meios, não se pôde I tempo: digam-o as eleições de Sergipe. 
nunca calcular cxacto.mente a vantagem da , O Sn. V.\SCO:>cEr.r.os : - Xunca houve 
obra; porém desse modo se d:l principio a I maior liberdade nas eleições do que no meu 

uma obra. O cngeniH5iro cnc.arregado dclla I tempo. 
é ao mesmo tempo incumbido ele sua adm!- O Sn. Hor.t.\XD.~ C.\\'.~Lc.~xrr : -Sr. Pre
nlstração, inspecçiio, etc.; elle, para certos siclente, quando se tentasse qualquer obra, 
materiaes que sfto neccssarios, contracta com um engenheiro, ou quem estivesse in~umbido 
fulano de tal; principia-se a fazer a obra, de!la, devia informar de sua utilidade e ne-
porém falta a consignação. O engenheiro tem 
suas intrigas com o governo, c 6 mudado; 
neste interim o governo tambem muda. O 
que succede D.o engenheiro? Não acha plano, 
não sabe o que se pretendia fazer, fica alheio 
a tudo, porque nflo tem quem o informe, em 
consequcncia da organisaçflo de nossas secre
tarias, onde tudo é um cabos! Torna a obra 
a principiar de novo: intrigas apparecem, 
tudo se desordena, e lfL se perde o capital que 
j[t se havia dispcndido; c nesta cadeia cons
tante de desordens nfLo vemos senfLo procurar 
pretextos para se fazerem desper.as; não tc
mos o que queremos, c desanimamos; os em
prehendedorcs, c todos, tratam só de procurar 
meio de viver sem que t.~nham muito tr.ab~-

!ho. 
En veio que, clesgrnçc!damentc, no nosso 

IH'.i7. os brasileiros cm geral, segundo a mar
cha do nosso governo, olham só para os cm
'Pregos pnbllcos, c os meios de os haver sfLO 
ns trnnsacçr.õs, trnns.ncções do governo da li-

A.- 31 

cessidade, e sobre essas informações nós cle
viamos decret.ar os meios para se mandar ti
rar a sua planta e fazer o seu orçamento; e 
então seria a obra exposta aos emprchende
dores que a quizessem fazer mediante taes e 
tacs condições, e uma dcllas devia ser o cm
prego de braços Jh·res unicamente. Com isto 
conscguirlamos a colonlsação e a mudança do 
nosso systema ele trabalho, que mal sabe com
binar os elementos materiaes que devem ser 
empregados em nossas obras; mas não é pe
Jos meios que se propõe nesta resolução que 
nós havemos de chegar a obter colonos para 
trubalharem em nossas obras publicas e ro

tca.rcm nossas terras. 
Passarei a occupar-me elo f[!.Yor que se 

concede (L companhia, que vem a ser a iscn

çfLo do Imposto do ouro. 
Sr. Presidente, eu sou tiio amigo da im

portação de braços livres, que certamente não 
se me dava de conceder mesmo alguma outra 
vantagem, uma vez que se nos offerccesse 
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uma fiauça eorr,:oponthmte aos favores qu" I muito fazer~~ ap~:o;;::' :1. :t ''' ""'"·nistraçfto 
concedemos, c por isso sy.mpathisaria com a de que [azia parte pc;;soa "'·" n;, loca de 
emenda do nobre senador pela província de perto e por cuja reprcs. n1ac;:io po:iLica muito 
11atlo Grosso (o Sr. Saturnino), e com ella me interesso. Eu não p:losr, negar a utiiidado 
ainda se poderia votar pela rcsoluçfLO nessn do Colleg!o de Pedro II; n:Js, se~ pesarmos 
parte. as utilidades e as desvant~geus. nfto se! para 

:\1as a rcsoluçfto quer que se dispense a 
companhia do pagamento do Imposto do ouro 
que cxtrahir de certas lavras. Ora, á primeira 
vista parecerá que eu sympath!so com essa 
isenção, porque desde que tomei assento no 
corpo legislativo pugnei pela abolição de la! 
Imposto; e talvez que a ex1stencia deli e na 
provinc!.a de :.VIinas tenha obstado a um maior 
desenvolvimento da clvillsação nessa provln
cia, .que aliás é mui notavel: e de que serve 
a sua conservação? O seu rendimento não 
não chega para fazer face á despeza que se 
faz com o pagamento dos ordenados dos ·em
pregados encarregados de arrecadai-o. Além 
disto, a facilidade com que os contribuinit-• 
se subtrahem ao pagamento do Imposto .con· 
corre para :a immoralldade, o que o legisla. 
dor deve evitar; em vista disto, como pode
ria eu deixar de sYmpnthisnr com a abolição 
de tal Imposto? :\Ias, ainda que eu antipa
thlse com tal imposto, não posso convir em 
que il isençfLO delle tenha lugar em favor de 
tal ou tal Individuo, po~que nisso faria uma 
injustiça aos demais que se ·empregam na 
nlf.Il P.racão, e ir-se-hia dar um privilegio ex
traordinario a um Individuo, com :prejuízo 
dos demais que se empregam na ·mesma in
dustria. 

Portanto, se o emprehendedor quer de 
boa f6 occupar-se da sua empreza, elle tem 
o favor consideravel que lhe concede a com
missão em suas ·emendas, mas adopte de 
preferencl-a a do nobre sen.a;dor. 

Eu creio que o procedimento da com
missfto nada tem com a administração de 19 
de Setembro ; nem vejo nelle a menor antl
pathla para com ella. Essa admlnistr,ação foi 
má na generalidade de ·seus actos, posto que 
nelles houve ... 

0 Sn. VASCONCI~LLOS: - Süo opiniões. 
O Sn. H . .CAVAI-CA:>iTI: - ... Houve alguma 

cousa de bom: reconheço que não tiro van
tagem em entrar nesse exnme, e confesso a 
desigualdade que ha entre os meus talentos 
e os do nobre senador; mas eu desejaria 

onde penderá a concha d~t h~lnnça. A admi
nist.raçfto de 19 de Setem ht·o não fez mais 
que seguir o mesmo caminho da que a pre
cedeu; foi uma verdadeira tmccessora, e nisso 
lhe faço justiça. :Mas o nobre senador bem 
sabe que não ·ha de minha parte indisposl
çfto a.Ignmn pn.ra com el10, e que dr. sorte a.!
guma estou prevenido contra esta concessão. 

O nobre orador fez mais algumas 
observações que nflo foram ouvidas 
e conclue assim: 

Antes, porém, de terminar o meu dis
curso, seja-me permlttldo dl~c:· :;ac cu dese
jare! sempre a maior fclici dnde a todos os 
dlstrlctos do Imperlo, porque considero que 
qualquer ponto delle é minha patria; por isso 
reconheço que essa sorte de concessões vai 
prejudicar muito os ·outros pontos do Impc
rlo, mormente na parte qur. diz respeito no 
privilegio da Isenção do imposto. Concorde, 
pois, o nobre senador na nbo!içfto deste im
posto, que eu concordare! nesse favor gernl. 
Creio que tenho dado .razões sufficientcs 
para justificar as boas Intenções da com
missão, e por Isso hei de votar pelas emen
das. 

·- O Sn. VEnGUEmo: -Principiarei por ler 
o parecer do Sr. senador Ignaclo Borges, que 
então, P.ara dar o seu pàrecer como membro 
da commi.ssão, fez estes apontamentos, que 
vou ler. (Lê.) 

Eis aqui, pois, como se .explicava esse 
lllustre senador em cuja opinião alguns rios 
artigos e algumas das condições offerecidns 
eram demasiadamente amplas. 
· Ora, á vista disto, o nobre senador reco
nhecer~ que esta prevenção, se ella o é, já. 
foi a de um lllustre senador que estava es
treitamente relacionado com a admin!strnçfto 
e que, apezar disso, não duvidou discordar da 
sua opinião. Eu até não tinha advertido qual 
era a pessoa do governo que tinha nsslgnado 
este decreto: não srub!a a que admin !strnç~o 
pertencia, nem me de! ao cuidado ele exa-



' I 
I 

I 

Sessão de 17 de .Juli10 

minar isoo; nao I'Olo por prevenções, c já . dcnclo .ui:.uma caulela. Verdade é que não se 
disse QUe a maJor parlé das minl~as idéas : falluu niôoO no parecer, mas cu subscrevo 
(não sei se os outros procederão do mesmo csla opinião porque a reputo razoavel. Não 
modo) silo crenc;as; aqucllas mesmas que te- vejo ·razão para esta Isenção especial de um 
nho como raciocinios apurados, algumas ve- direito qu0 todos pagam; e, quanto a dizer-se 
zes vou examinai-as, e vejo que não são mais que trabp.lharão nas lavras de pouca produ
do ·que ump. crença; posso bem estar prevc- cção, direi que melhor ê abandonai-as e tra
nldo a respeito das cousas, mas não a res- balhar-se nas que produzem multo. Quanto a 
peito das pessoas. Neste caso eu não segui respeito de trabalhadores no rlo das l\Iortes, 
mais que a ldéa do meu companheiro da com- a commlssão não diz que se lhes não conceda 
missão; aqui está a minha nota, 111vrada. no cstn. graça; o que quer é ·que não seja uma 
anno passado, discrepando apenas ·em algu- concessão vaga e indeterminada: pôde essa 
mas cousas do que elle dizia; não adverti companhia trabalhar no rio das Mortes, pa
nem me importou saber quem asslgnou 0 de- rém obtendo previamente autorlsação do go
creto, :assim como não vi as informações de verno, com dlstrlcção dos lugares onde pôde 
que fa!lou o nobre senador, porque não as verificar-se este trab.alho; o finalmente, a 
achei. commissão quer as providencias necessarias 

Estimarei, pois, que o nobre senador se para respeitar a propriedade alheia. 
conv.ença que não tenho prevenções contra Outra condição (lê); ·esta companhia 
nlnguom, especialmente a respeito do nobre púdc nfLo ,aproveitar-se desta graça, póde não 
senador; se alguns actos de sua administra- minerar, uma vez que não se sujeite a uma 
ção me desagr.aàaram, isso é multo diverso, multa, e entretanto não pôde conceder-se esta 
porque, assim como podiam ser praticados graça a outra companhia que queira mine
pelo nobre senador, podiam sel-o por outros. rar: por isso pareceu conveniente li. commis-
0 meu maior motivo de queixa é o ter visto são que, antes dess.a companhia principiar 
a minha província entregue a um presidente os seus trabalhos, se demarcassem os lugares 
inepto; mas ainda assim desculpo a quem o em que deve trabalhar; e se dentro de um 
nomeou, porque podia enganar-se com elle, anno nada emprehendesse, ficasse sem ef!elto 
podia não ter todo o conhecimento de sua in- a graça concedida. Pp.rece-me que não ha 
capacidade, sendo-me muito desagradava! que nada mais justo e ·mais conforme com as leis 
essa administr11ção o conservasse tanto tempo existentes, que mandam lmpôr essa multa: 
no cargo que tão mal servia. Se um tal func- reconheço que estava abandon.ada ·essa pra
clonaria não .fosse removido ·CU não sei aonde tlca nas cartas de sesmarlas, mas a commls
irlam parar as cousas. Ainda ·ha pouco foi siio entendeu que é conveniente que vil. esta 
assassinado mais um juiz de ·paz na vllla clausula para não se fazerem concessõe.s tão 
Franca, e não é por cartas que sei disto, mas vagas, e não impedir o gove1111o de dispôr das 
pelo que se lê no Dcsp.~rta<los. sesmarias. - Eis ·as razões que teve a com-

Insistia o illustre senador que nos paizes missão; o Senado deliberarli. como achar con
civilisados se concedem favores li.s pessoas veniente. 
que tomam sobre si uma. cmprcza; não posso 
negar isto, e sei que é justo .que o hOmem, por 
exemplo, que trate de abrir uma estrada, 
obtenha algumas vantagens em compensação 
de seus sacriflcios. Quanto ao mais que o 
nobre senador propõe, creio que ha de con
vir comm!g0 que se devem respeitar as leis 
subsidiarias, qu0 são as que as leis patrias 
mandam reger nos casos omissos. Ora, ·eu 
não vou contra esse favor pessoal, nf1o me 
opponho ao favor da concessflo das sesma
rlas; mas quero que se lhes dê vigor, prece-

Dando-se .a ·ma.teria por discutida, 
õ approvada a resolução com as 
emendas da comm!ssão, afim de pas
sar á terceira discussão, sendo reje!-
tada a emenda do Sr. Saturnino . 

. Prosegue .a segunda discussfto do 
artigo 1' do projecto de lei vindo da 
outra camara, que Interpreta alguns 
artigos do neto addlc!onal, conjun
ctamente com a emenda do Sr. 11ar-
qnez de Barb.acenn, apolnda na an
tecedente sessilO. 
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O Sr:. CA~:xr~mo DE CA~'Pos:- Eu cederei 
d:t palavra, no caso de se querer vouu-. 

• 0 Sn. VASCOXCELLOS: -Apoiado. 
AI.Gl:~[AS 1'0ZES: -I-Ia quem tenha a pa

la\'111.. 

O Sr.. CAn:>Emo DE C.\)[l'os: -Então direi 
alguma cousa. I-Iontem ouvi proposições qu ~ 
se tem repetido muit.as vezes nesta casa, mas 
nunca me convencerão. Kestas proposições, 
destinadas aliás a fundamentar uma opposi
t;ão á presente interpretação, se é interpretar, 
ou :mt~s claramente alterar a primeir.a Con
stituiçito. Fanando-se a respeito do tribunal 
supremo, disse-se que a justiça estava orga
nisada de maneira que os juizes não podiam 
prestar bom serviço (L nação, pois que este 
tribunal só se contentava com mandar as 
causas para outras relações. 

O Sn. Hor.T.Axru: -Disse o que acontcci,a 
ace;·ca dos meios do poder judicial que havia 
na lntelligencia das leis. 

que o acto addlclonal cr:t cm tudo opposto á 
ld clll virtude da qu,al ~!le se fez. Ora, eu 
não posso presulllir tanto ( a.poiaclo), nfLo 
posso presumir que a Calllara dos Deputados, 
que se ~ngto em convenção nacional, que 
principiou dizendo que ia fazer a reforma nos 
termos da lei de tal, principi,assc a mentir á 
nação (upoincfo.~); não posso presumir que a 
Camara dos Deputados; eriglda assim em con
venção, não tivesse outra base sobre que le
gislar senão sua propria vont.ude c arbitrio 
absoluto, sem se restringir absolutamente ao 
acto cm virtude do qual era autorisada para 
i~:;o; tmuo não supponho eu; é Yerdade que 
nüo tenho tido .a paciencia de combinar to
dos esses artigos de que trata o nobre se
nador. 

Disse o nobre senador que niio se man
dou reformar o artigo que d(L ft Camaru dos 
Deputados a iniciatiYa das imposlgões, e que 
esta .attribuição passou todavia para as as-

O Sll CAnxEmo !lll CA)!l'Os:- Emfim, en- sembléas provinciacs; mas, verdadeiramente, 
tendi que se queria estranhar que os trlbu- , esta iniciatim existe sempre; o que não po
nacs nfto pudessem interpretar authentica- ! deria dizer-se a respeito do negocio que nós 
mente, e que 'O tri·bunal supremo só interpre- tratamos, porque, se acaso passasse ,a policia 
tnss0 doutrinalmente e nfto declarasse, como judiciari::t. para as asscmb!éas pro•·inciacs, 
nos Estados Unidos, certas leis inconstitu- quando o poder geral quizesse legislar sobre 
cionaes. Se appareccr alguma contradicção a po!ici:t. geral, dir-se-hia que isto pertencia 
entre leis constltucionaes e leis que o não Cts asscn:bléas provinciaes. 
sejam, nece2sariamente o tribunal ha de se A rêspr.ito de algumas outras confronta
achar em grande emb.araço, e naturalmeute r,ões que se fizeram, podia ser muito bem 
app!icar(L antes o principio da lei constitu- que muitas cousas passassem no acto addicio
cional do que o da opposta á Constituição, na! quo nilo sejam bem explic.aveis por essa 
ou pedirá interpretaçfto. Se ha algum mal cm lei :mtcrior ao acto; mas, uma vez que e!las 
se requerer a Interpretação ás camaras legis- estejam bem distincta e claramente enuneia
lativas, esse mal é da Constituiçfto, que só- das no acto addicional, merecerão o nosso 
mente a cllas exclusivamente concedeu o di- respeito, e prudencia será não citar intcrpre
reito de interpretar authenticamentc. O no- tações naquillo que se acha claro e de que 
bre senador disse que a interpretaçfto não ainda ningucm duvidou. Nós, por ora, só va
cra propria das camaras legislativas, por do- mos interpretar o que é reclamado c pro\'O
minarcm nc!ln.s os partidos; mas a Consti- cada pelos diffcrentes relatarias dos minis
tuição lhes dft esse direito, c nfto o dá a ne- tros; c até por essas mesmas instrucções 
nhnma outra autoridade; por conseguinte, de 1835. 
não se pódc dar grande peso a essas conside- A .asscmhléa geral nfto se vai occupar por 
rar,5cs, salvo se se tr.atasse agora de ·emen- dercr;iio ilc uma lnterpretat;ão que ·nfto tenha 
dar a ConstituiçfLO primitiva, porque tal pen- sido apontada pelas diffr.rentes administra
snmento envoh•e verdadeirn. alteração della. trar,ões, ella é conforme com o seu pedido, e 

Outro nobre senador, que se oppõe tam- mesmo conforme com as falla·s do throno, que 
bem :: esta interpretação, fez il processo no têm sempre apontado a lnterpretaçito do acto 
acto addicional, ou a maior satna que dellc J adilicional como uma necessidade publica. 
se pótlc fazer, porque o nobre senador disse Tanto 6 icto assim, que ambas as camaras, 
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sem se cornmuuicarem, qu.asi no mesmo , maioria, o não pela tlJtu.Jidadc de seus mcm
tcmpo, tiveram esta mesma inspiração. O Se-~ bras; depois disso, é preciso notar que a ou
nado, coJ:lO nôs vimos, apr~sentou um pn,re- tra relação que vai ainda julgar, depois ila 
ccr c proJecto que, pouco mais ou menos, trata concessão da revista, poderia ainda confirmar 
desta mesma matcria, e sobre a mesma b.asc. a sentenca em que o tribunn.l tinha julgaria 

Repara o nobre senador de eu ter dito haver ferimento n.a lei. (.Apoiados). Nós ve- · 
que o poder judicial era depositaria de uma mcs como aqui estamos discrepan!lo tanto em 
porção !la soberania. Ora, cu digo que isto não quasi todas as [!llestões; como lá não devcril. 
é novo, porque .a Constituiçfto, quando !liz que acontecer o mesmo1 Essa respons::lJHirladc 9ó 
todos os po!lercs politicas são delegações da terú lugar varias vezes e havendo dôlo. 
nação, isto quer dizer que esses poderes são Senhores 5 · t h · . . . . _ , e ms o a 1nconvcmentc s~ 
dcposJtarJOs das gr~ndes attrJbuiçocs c dl- ha defeito é d" t d ' . . . . _ 

1

. ' ~ na ureza a couBa e da dir-
rellos socJacs, CUJa rGunHLO e amp!exo consti- ficuldadc d" sele · . · . . . . . • ~ nCJa, e maravlllla é ouc se 
tuc a sobc1·anHt. Que a sooeran1a raultlll-~· queira que 0 tri" 1 · ' 

,, •· c ouna supremo passe logo rm. 
mc~Jtc ex1stc cm a nacaa em corpo, que clla mediatamente t d . . , em o os os casos dn chamarla 
é a fonte dessa soberama com que ella por inJ·ustiç" " r • b"!· -_ . ~. ,. eoponsa 1 Jsar as relacocs 
delcgaçues tem mvcstido taes e taes primei-! U , . , , . " · 
ras autoridades do Estado, nfto ha duvida ne- , )fA >oz.- E 0 que devcrHt ser. 
nhuma. Logo, dizendo-se que o poder judicia-l 0 Sn. C.ut:-.muo JJg C,\~!l'os:- O que digo 
rio é depositaria c tem o excrcicio de uma I é que nfto é assim que se tem entenrlido a 
parte. da soberania nacional, não se disse uma~- lei, c ~am;1_~m. ent1~o em duvida se assim_ seria 
hcrcsJa, mas antês uma verdade bem reco- , melho1. i-los ~em o, que na Fran<;a o tl'Jimnal 
nhecida cm direito publico. Exercita-a, não 1 de Cassação, organisado desde o tempo da 
no todo; maG nenhum outro poder ou auto. i asscmblóa constituinte, se tem cons.::rvado 
rldade a exercita tambem em toda a sua I sempre cm grande r~putação, e todavia elle 
extensão. ~ m:smo po!ler m_oderador c as ca-l taruuem nfto f:~z o que qt.tere~ os nobres ~e
mm·as lcglslauvas, nesta forma de governo, . nadares, nem JUlga por SI o tunda !las ques
não a exercitam em toda a sua plenitude; to- 'I tões contcnciosas, e ~s mantla sóment8 neva
dos estes poderes politicas c grandes .autor!- ll!:::ntc julgar pelas côrtes reues que correM
dades -do Estado são depositarias de maiores l pendem ás nossas relações; nem me consta 
ou menores porções dessas grandes attribui- nue rcsponsabilisc Jogo em taes casos a e-ssas 
çõcs, cuja reunliio fúrma a chamada sobcra- cõrtes; nfto é senrto um vigilante collacado 
nia. Eu nflo n1c mar.avilho de que aqui se I no centro da administra~:1o judiciaria, para 
discuta agora isto, quando VI, creio que nfto f:.czcr com que haju mais regularidade nas 
ha m11itos annos, oue o periodico chamado decisões dos m:1gistrndos e tribunac·s, aos 
-1stréa negava essa soberania ao chefe da na- quar.s tcr[L de respons:tbilisar sem duvida, 
ção, que geralmente por tcdos (; reconhecido mas quando hom·c;- rl.ólo e preYal·icar;iio. Ora, 
solJCrano, que 6 o pr!mciro representante da a necessid.ade de organisar os juizes de ma
na<:fto, que reune em si uma grande parte neira que se dê uma garantia segura á liucr
da soberania nacional. dade civil dos r:idadücs é a r~zão por que ~w 

Disso o mesmo nobre senador, tratando pretende fazer uma interpretaçfto, principal
de censurar o poder judiciaria, que o tribunal mente nessa materia judiciaria. :\ão dnvirlo 
supremo declarava muitas vezes que dava re- que haja outros pontos no acto addicional 
vista a um processo por haver ncllc injus- que mereçam interpretação, mas nfw se lia 
tiça notaria, e nfto passava immcdiatamcnte. de fazer tudo de chofre e de uma vr.z: oe
como devia, a rcsponsabilisar a rclacão que cupamo-nos agora com isto. Os nobres sena
havia julgado nesse processo. Ora, cu devo dores, que são propensos .a que n:tda se ln
dizer ao nobre senador que nfto se tem cn- , tcrpretc, não querem que Interpretemos este 
tcndldo desta mancirn. o pensamento da Con- )\pouco, por isso que o acto tem muitos deful
stltulçflo. Primcirr,mentc, taes decisões do 

1 
tos, c que nfw se pódc concilbr com a sna 

tribunal supremo o:io apenas em regra pela 1 base; o nosso tlc.-cr, porém, é trabalh:tr ilOl' 
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cJndli:<r as ~!.-;po~ir:ües dc::;;e acto com a sua cripta, pelos defeilos que ella tem não rc-
l>:tSt~ c !'ante, quanto ser possa. · presenta só o que diz o legisl_ador.' 

. Ora, a rcspci to da app!icação ao artigo, Nós sabemos que, comquanto a nossa !ln-
ou acho que o que se faz por clle é app!lcar guagcm seja o g~·ande instrumento da razão 
uma espccie de interpretação restrictiva: esta c faça o principal apanagio do genero huma
i::tcn>rct.'l.ção tem lugar quando 0 espirita da no, por ser uma linguagem convencional e 
!ai parece não ser tão amplo como a sua articulada, muitas vezes ufma palavra. que se 
!ettr.a Inculca, assim como cm outros casos emprega não correspou1!e bem â Intenção; 
tem l11gar a lnterpretaçflO amplativa, ou a por isso, f preciso remediar os defeitos da 

111 ,muncnte declaratoria. linguagem, restringindo a classe que é geral 
a termos menos geracs, ou vlcc-versa. 

Um nobre senador, que tem combatido 
Ora, isto mesmo 6 o que fez o nobre se

oste primeiro artigo, recorreu a um principio 
que me parece ser um verdadeiro sophism.a, nadar nessa interprctaçüo que propôz, e que 

. . . já foi aqui Indicada a respeito da palavra -
r~orque disse elle que mterprctar restrictiva ' · . . . I todos - pois que, dizendo o acto addicional 
ou amplHltlvamente só pertencia áquelle que t . 8 d b'd . . . rruc, enao o . ena o rece 1 o as actas de to-
tmha poder ele fazer a lei que mterpreta, por- d 11 . 1 1 -. . os os co egws para a e c cao do regente do 
qnc mtcrprctar rcstnctlva ou ampllatlva- 1 . d' b " d mperw, tsse o no re sena or nessa occa-
mente ·era alterar; parece-me que o nobre se- .. 1 . · swo que essa pa avra - todos - nflO devia 
nadar <!stá perfeitamente enganado, tanto ser entendida como alguem se podia pcrsu~
mais quanto confessa que n interpretação dir, mas que naquelle caso devia ser restrin-
restrlctiva é uma espccie de interpretação, 
4SSim como o é a interpretação ampli,ativa. 
Não obstante isso, o nobre senador exclama, 
quando se Interpreta restrlctivamente: -Se 
f.a.zeis Isso, reformais a lei. 

gida a menos que todos; e porque fez o no
bre senador isto? Foi porque qu!z altera.r o 
acto addicional? Nfto, foi porque desejou que 
o povo entendesse o neto nddicional segundo 
o seu espirita, isto é, que o cilladão escolhido 
para regente da nação fosse aquclle que ti-
vcsEe o maior numero de votos dos eleitores, 
representante~ então d_a vontade da sobera
nia nacional. Na verdade, quando, quando 

Eu entendo que a interpretação não é 

outra cousa senão a explicação ou manlfes
t.a~fLO do modo por que a lei deve ser entcn- · 
didn. explicn~fto ou fixação do real e verda
deiro pensamento do legislador; e, sendo feita faltassem as actn~ de alguns colleg!os, sem 
conforme as regras, importa pouco que seja· que essas actas não pud-essem já de maneira 
desta ou daquclla fórma. O nobre senador alguma alterar ou fazer differença na elel
está sempre com a antecipação de que a in- 6io, claro era que o voto da nação estava jã 

terprctação do artigo em discussüo é uma rc- sufficientementc declar.ado a faYor daquelle 
forma, só porque elle se interpreta restr!cti- que tiYesse essa maioria de votos; e, portanto, 
\':tmcnte, -e nfto percebe a contradicção nos o nobre senador justamente tomou a liberdade 
termos cm que está laborando. A querer ser de propôr a interpretação restrictiva da pa
coherente, cnt~o devera dizer que nunc.a se lana - todos. 
pôde interpretar restrictiva ou . ampliativa- Or.a, se o nobre senador tinha admlttido 
mente; que toda a interpretação deve ser me- 1 o principio de que a interpretaçfto pôde ser 
r:tmente declaratorla_ ou litter:l; mas,. :ogo 1 restrictiva, n.ssim como pôde ser ampliatlva 
que admitte que a Jnterpretaçao extenstva e ou declaratorm, tanto que em uma materla de 
re;;trict!Ya sfto cspecies daqueliR mesma classe eYiclcncb mathematica e sendo pertencente 
ch:unada interpretação, ni'to pôde j{t dizer que ao acto addicional, cm que se não podia al
a !ntcrpretaçfto rcstrictiYa é uma rcformR ou 

1 
tcrar, ofr~reccu uma lntrrprctaçfto restrictiva, 

Rltcra~:1o; a interpretação não tem por oh- [ para restringi!' a classe de todos, que é uma 
jc~to nltPrar, e sim fazer ver o que a cousa é [ c1assc numeriea, como é ~uc quer agora, so
em si. Qun.udo o interprete restringe, é po~- j bre o~ject~s que aliás sft~ de .outra ordem o 

q"" reconh~ccndo o que o legislador qutz 1 que nao tem a mesma cv1drncm n seu favor, 
~L ... ' • I 

m:mdH no subdito, vê que a linguagem os- ' tomar a classe - paliei~ - rm toda a sua. 
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gencralic.l~tlo, c aüo qu.;r <!Ut.! se rcstrmp, 
quando pda lettra do artigo se podia tomar 
maior quantidade de - policia - do que 
aquella que o legislador quiz conceder ás as· 
sembléas provinclaes? 

Portanto, eu me persuado que niio ha 
motivo algum para se combater a interpre
tação que se discute; ella se acha b.aseada 
nas regra.s geraes da hcrmeneutica; e nem 
se diga, como disse o nobre senador, que entre 
nós, quando antigamente se interpretava e 
er.a preciso restringir ou ampliar, ia-se logo 
ao rei. Não é assim, e eu via a cada passo 
interpretarem-se as leis para mais ou para 
menos, sem se recorrer a essa fonte do so
ber.ano. Nem a ordenação do reino, nem a lei 
de 18 de Agosto de 1769 diz que não se po. 
desse Interpretar pelas differentes especles da 
interpretn~ão. Regando-se nessa collecção dos 

tulçii.o e pela lei do 1" de Outubro de 1S28, 

essas corpora~ões administrativas não têm 
nada com o systcma judlc!.ario, ainda mesmo 
com esse judiciaria relativo ás suas posturas, 
porque ellas são executadas pelos juizes elo 
paz e outros officiacs de Justiça que entram 
no cod!go, o que nós queremos é que as ca
mar.as munlcipaes e provlnclaes não tenham 
arbitrio para alterar a organisa~ão judicia· 
ria que está consignada no codlgo; aliás, po
derão formar um novo r·eglmento para os 
juizes de p.az, o que não convém, porque o 
poder judiciarlo é unlco no Imperlo. 

Acho, pois, que desta maneira o artigo 
que se discute não excede os limites de uma 
Interpretação: é restrictivo da classe, porque 
a classe é muito ampla; e Montesquieu, esac 
homem grande em todos os seculos, embora 
já passe por _autor velho, diz, fallando a res

assentos, ha de se ver que algumas vezes de- peito das leis que regulavam a fórma dos pro
rum-se-lhes interpretações ~elas d!fferentes I cessos, que ellas eram as mais Importantes 
especies, restr!ng!nclo, ampliando ou decla.. para garantia dos cidadãos, e que o cidadão 
rando. mais obscuro de um juiz, onde a ordem do 

A policia judiciaria sempre foi conslde- processo estivesse estabelecida, é mais livre 
rada como uma materla de direito publico, do que 0 m:tior pachá da Turquia, porque este 
e multo importante, ligada ao systema geral não está certo de como 0 Gran-Scubor o pôcle 
do poder judiciaria, em cuja independenc!a julgar. 
consiste uma principal garantia da liberdade 

Portanto, todas as na~ões mais civlllsadas 
têm dado a necessa.ria !mportanc!a a essas 

civil dos cidadãos. 
Nós não queremos que as eamaras mu

nlclpaes tenahm mais do que tiveram sem· 
pre, assim como tambem não queremos que 
tenham menos do que lhes dão a Constituição 
e a lei organica de 28. ·Elias nunca legisla-
ram sobre os regimentos dos juizes almota· 
cés, etc., nem sobre o regimento de outros 
seus offlclaes; estes er.am dados pelas leis 
gcraes; unicamente faziam posturas pollclaes. 
quero dizer, declaravam certos actos com.? 
criminosos, como contrarias á tranqulllidad~ 

e segurança de seus municlplos, e estabele
ciam as suas penas. Verdade é que antiga· 
mente ellas tambem julgavam certas causas, 
como .as de Injurias verbaes, as appella~ões 
dos nlmotacés, etc., mas isto é o que a Con
stltui~ão não lhes quiz conceder; e a lei ar· 
p;an!ca, que desenvolveu este artigo da Con
st!tulçfto, diz que as camaras munlcipaes são 
cori)OB meramente administrativos, que não 
julgam nada. 

Portanto, se nós vemos que, pela Constl-

legislações judiciarias; e par.:1 que havemos 
nós agora estabelecer um arbítrio, pelo qual 
se poderá alterar esse systema judiciaria? 
Contentemo-nos com o que está determinado 
no codigo; e quando as camaras julgarem ue
cessaria algum.a reforma no systcma judicia
ri, reclamem no corpo legislativo geral: isto 
é o que julgo ser mais prud ênte. 

Parece-me que tenho demonstrado que o 
art. 1• do projecto não excede as raias de uma 
verdadelr.a Interpr-etação; e, como estou per
suadido que só o voto de uma assemblêa pro
vincial é que tem representado contra esta 
proposta, quando nós temos 18 provincia~; 

como vejo que uma max!ma maioria não tem 
atacado -esta interpretação, contlnúo a votar 
pelo artigo em dlscussfto. 

0 Sn. A. ALnUQt:ERQt:E: -Sr. Presidente, 
principiare! declarando que não sou daquelles 
que não querem lntcrpretaçiio alguma ao acto 
addiclonal; creio mesmo que nesta casa nüo 
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ll:t ningucm que se recuse a isto, tanto que 1 quero a que fôr necessaria e conforme ao 
na discussfto do Yoto de :;raças deste :mno, I neto acldic!onal, Que diz que, quando houver 
cu mo pronunciei claramente a ta! respeito./ algum artigo duvidoso, li. assembléa geral 

Bu, senhores, quero intcrpret.ação, porém I comp~tc interpretai-o. O Senado, cm um dos 
aqn~lla que. fôr ncccssaria c nilo esta que é a~nos P.assados, creou uma comm!ssão espc. 
dc:oneccs.garw. c absurda. O nobre senador que I cm! pcrn:ancntc, para se occupar destas in
:wil.bon tle f:tllar lembrou-se do que j[L foi dito . terpretaçoes; mas nf:o se quiz que as com. 
eu1 outra occas!fto pelo nobre ex-Ministro da i missões noYas, que s,liJ3tituiram as antigas, 
.Tnsl:iça c do Imperio, que este projecto tinha j cntrnssem no ex.amc das duYidas, c fizessem 
tido origem nos differentes relator!os apre. , a intel']>retação necessaria, e só se disse: -
sentados pelos Srs. ministros, seus antceesso-/ Vamos interpretar a nosso modo, c deixemos 
res, c mesmo nas instrucções dadas por esses 

1 

o m~is.- E' o que cu nfto admitto. 
Srs. ministros. Ora, eu tenho a notar (como .Tli. no outro dia mostrei que este proje
isto é .reproduzido agora) que .a commissfto da ! cto e::plicava o que nilo merece explicação, 
C?.mna dos Deputados, que apresenton este I porque desnecessario é explicar o que é eco
pi'Ojccto, não quiz honrar esses Srs. minis-1 nomi.a municipal, ou policia municipal; eu 
tro~. fazendo menção dos seus relatarias; te- creio que todo o mundo sabe que economia é 
nho pr0sentc o parecer dessa commlssf!o, .que I o goYcrno relativo aos bens e propriedades, e 
n:io falia cm semelhante cousa, e peço licenç!l 1 policia é o governo sobre a segurança c com
ao Senado para ler. (Lê.) 1 modidade dos cidadilos; municipal é relativo 

Po:l?. 18itura desse parecer, Yl:-se clara· l .ao rnunicipio. Portanto, podem as camaras le
mcnt,: que o qt:8 1110\'CU a coinmisofw apre- ; gislar sobre o governo dos bens que pcrten
r,entar este, projecto foi o exame que fez !los ! cem ao munlcipio, c sobre o governo relativo 
differcntes actos legislativos provino!aes. O ! üs commorlidrrclcs c segurança dos cidadãos 
nobre senador ex-ministro, que acolheu o daquelle municip!o; logo, escusado é dizer 
prn•:nmento da commiss:io, ou que foi o au- isto que está no projecto, porque, até cm si, 
tor desse pensamento, parece que devia hon- o artigo do acto addicional é muito simples, 
r~ r os ministros que representaram sobre a I c niio prccis:t ele explicar,:1o alguma. 
ncr.e,sicladc da interpretação, nos seus rela- Eu pedi ao nobre senador qnc me fizesse 
torios, fazendo mcnçfto das requisições que ! o favor de explicar (por isso que o artigo cm 
clles faziam. Ora., é tambem muito de notar I discussilo, explicando o que nfto era necessa. 
que o nobre scn~dor ex-ministro, pod2ndo i rio, deixou o que merecia ser explicado) o que 
poup~r-nos o trabalho cm que estamos, qui- I queriam dizer estas paln.vr.as - precedendo 
zess 0 fazer isso; acha cllc muita forea nessas I propostas tias cumaras.- O nobre senador, 
instrucções: pois nfto tinha nas su::ts mãos l que de certo devia ser o interprete verdadeiro 
<1a1· outras instl'!lcgões c prevenir assim esta I neste negocio, por isso mesmo Que pnrtilhou 
interpretação? !\:to podia tomar a pcnna c Í o pensamento elos membros da commissfto da 
csr.rc,·er: -O regente, cm nome do impera-,· Camara dos Deputados, disse-me que isto se 
dor, ha por bem declarar que a intcl!igencia rPfr:rin. ás JlOsturas das camaras, porque, como 
do artigo tal é esta?... 1 as posturas das cr.maras eram sujeitas aos 

O Su. V.\scoxcEr.r.os: -.Tá estrxa isto ele-! conselhos geraes, c .as attribuiçõcs desses con. 
cln.raclo. I solhas passaram para as asscmbléas proYin-

0 Su. .1 .• 1 r.uuQUl~!:Qt:E: -Não o declarou I ciacs, queria-se dizer que essas propostas eram 
pela 111aneira qu~ está no projecto; e se o as posturas das camaras. Com cffeito, mara
th·csse feito, tinha acabado com o trabalho vi!lwu-mc muito fazer-se propostas synonirno 
que <Jccupa as camaras; mas, corno nfto qnlz de posturas; isto é para mim cousa noYa. Ora. 
fazcl-o, nfto ha remedia senfto discutirmos '1 note o nobre s~natlor que as camaras podiam 
intc1•prctação. fazer suas posturas, c as faziam com direito 

Este projecto, emquanto a mim, C! inad- I plr:no, para serem executadas clcnlro do anno: 
miss!n:l: m:w, n.ntes rle o demonstrar, rcpe- 1 c [}UCrendo.se que vir;nrasscm por mais tempo, 
tirei que n:ul nP opponho (t iiJterpr2tnção, mas I era preciso que os cnn~clhos gcrncs ou o go-
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v cru o ns upprovasse. Veja o nobre senador a o nn ico cu:Jlll~tentc p~ra ncmut:· juiz"a do 
diflerença lmmensa que h.a entre uma cousa direito; é muito natural que o governo geral 
e outra; as camaras faziam as sua~ posturas, gostasse que se puzessc isto em duvida, a 
e as punham logo em execucão dentro do por isso estabeleceu-se logo que a policia ju
auno; o que faziam os conselhos ger.aes? Era diciaria não pertencia ás .assembléas provin· 
receberem-n'a.s como propostas e accrescen- ciaes. 
l.al-a.s 011 diwiuuil·a.s, ou mesmo approval-as Senhores, o nobre senador que acabou de 
taes e quu~d; .LLIOI;:! alio ad rejeitavam, embora fazor um discurso tão longo e tão brilhante, 
dias niío :Prt:t~í.~~ill.. L'Íddte sentido, as pro- na fórma do seu costume, trouxe a autori
postas ·níio síio v m~IIU,,J I{U~ posturas; as ca- dade de l\Iontesquieu, que entendia que a 
maras niio ddili.h,l'<>i.U -·"'"'· Ul.~~lll as suas fôrma do processo era absolutamente neces-
propo:ttas, u <JLL'O!iJl? .:..·~ il.ddelllbléas proviu- saria para segur.ança e independencia dos 
ciaes, as quaes resolvem como entendem, re. ci!lrtdãos; creio que todos concordamos nisto; 
jcitando, emendando, ou approvando. Como, mas o nobre senador não será capaz de mo 
pois, póde-se entender que isto tenha .analo. mostrar em l\Iontesquieu tal opinião a res
gia com as posturas? O que o nobre senador peito da nomeação dos juizes; pelo contrario, 
póde perguntar é quem approvarll. estas pos- ha de .achar nelle uma opinião inteiramente 
turas, depois de passado um anno; isto é que contraria, isto é, que é preciso descentralisar 
é necessario explicar, porque, tendo-se extin. cssr.s nomeações de juizes, fazei-os mais In
guida os conselhos geraes, não se disse que;n I d';pendemes; e se o nobre senador consultar 
havi.a de sanccionar as posturas passado o J Jsé Reis, ha de achar um lugar em que diz 
nnno: mas nfLO se confunda posturas com que as idéas de Montesquieu siío muito em
propostas. Portanto, o que me pareceu noutro geradas, e que é nccessario chamar á côrte a 
dia foi que o nobre senador não estava multo nomeação dos juizes. Portanto, tenha pacien
lembrado da Constituição, nem mesmo das ela o nobre senador; quando quizcr trazer 
leis que citou; se tivesse pensado bem, hav!.a estas .autoridades, diga o pró e contra, por
de Yer que eu tinha razão no que disse, que que ha nesta casa muita gente que tem lido 
havia na materia verdadeira confusão, que essas obras. 
era preciso explicai-a, e não dizer-se que a Ora, Sr. Presidente, tendo eu demonstrado 
palavra - municipal - do acto addic!onal que este 1 • artigo é explicativo daquillo que 
se re.fere á policia e economia. n~o precisa de cxpllcaçfLO alguma, digo que 

Ora, ha\'endo, pois, artigos de tanta im- elle é .ampliativo, porque o que veio fazer o 
portancia, cuja intelligencia é muito duvi- accresccntamento de policia judiciaria e não 
dosa, por que razão se ha de largar tudo isto judiciaria? Se o artigo dissesse que as cama
de mão, e ha de se unicamente tratar se essa r~s nfto têm jurisdiccão contenciosa, bem; 
policia 6 ou não judiciaria? Eu desejara que mas este projecto é contradictorio comsig<J 

0 nobre senador me dissesse tambem por que mesmo, porque no art. 5' dll. um poder que 
razüo houve tanto cuidado em dizer neste ar- ninguem m~ndou d.ar, nem P6de dar, âs as. 
tigo que a palavra - policia - comprehende scmbléas provinciaes, salvo se fôr pela rnz1!.o 
a policia municipal e administrativa s6mente, de que - está feito e ha àe se jazer. - E 
(! nfto a policia judiciaria, entretanto que não como eu vejo tantos desejos e tanto afinco 
houve 0 mesmo cuidado a respeito da eco- em querer-se explicar este artigo, desde jll. 
nomla; pois tambem nisto havia que dizer, declaro, como declarei noutro dai(mas, des
porque ha economia judiciaria ·e administra. grnçadamente, não fui entendido nesta occa
tlva, 

0 
assim como se disse que a po!lcla ê sião, tanto que vejo no dlarlo da casa o con

admlnlstratlva e não judlci.arla, porque se trario do que disse). que, se o Senado reco
não havia de dizer 0 mesmo a respeito da nhecer a necessidade de explicar as palavra~ 
ec'lnomla, Isto é, que a economia é adm!n!s. - policia e econ()mia municipal, - neste 
trativa e ni\o judiciaria? São cousas que se caso, eu quererei fazer um serviço âs assem
não sabem; unicamente ae faz u Interpreta- bléas provlnciaes (porque creio que esta ln
~ão, porque duvidou-se ae o governo geral era terpretacão é para ellas saberem como ae hão 

A-3!il 



.. 
I .. 

-
"' I 

"J 

... 

i.•l 

2;!2 SessfLD de 17 de Jull1ú 

de dirigir), explicando tambcm o que é po-~ todo o restante do artigo, e nloto se lunàam 
llcia e economia Interna da casa, porque al- para crcarem prefeitos e para legislarem a 
gumas assembléas poderão entender que a respeito do processo. Ora, P.ergunto eu esta 
palavra - interna - não se refere á policia I intc!Jigencla dada pelas assembléas ~ln
e economia. Dir-se-me-ha que isto é uma cx-

1 

ciacs, _é a que se contém neste artigo? c~eio 
travagancia; mas é da mesma ordem da- , Que nao, ao menos eu nunca 0 entendi assim, 
quclla, e não é impossível que as assembléas c até me pareceu sempre que este artigo não 
provinciaes digam:- Eu quero estabelecer no sofir!a duvidas . 
meu regimento uma pol!c!a, não só a respeito Se se quizesse fazer um artigo para dizer 
dos membros da casa e seus empregados, que as assembléas provinclaes tinham direito 
como tambem a respeito dos cidadãos que as- de legislar sobre ,a policia municipal, prece 
sistlrem á discussão e tiverem a ousadill de dcndo propostas das camaras, e sobre eco. 
não respeitar a assembléa.- Portanto, eu hei nomia municipal, precedendo tambem pro 
de fazer uma emenda, explicando esse artigo, postas das m~smas camaras; eu creio que ne. 
assim como, pelo decurso da discussão, offe- nhuma redacção podia ser adoptada senão 
recercl emendas a outros muitos artigos, que esta, salvo se se quizesse usar de uma reda· 
é preciso que sejam ex~licados; ou, depois cçfto a mais erronea e a mais obsoleta posa!. 
que o projecto fôr discutido, accrescentani vel. 
alguns artigos. 

O mais que eu podia dizer tem sido tão 
repetido, que jíi. custa 1i. paciencia ouvir taes 
argumentos; por ora, contento-me em decla
rar que voto contra este artigo 1 ", e, anteci
P.adnmente, que hei de votar contra os ou
tros. 

-· O Sr.. A. BJ:.lXCO: -Como eu, no :mno 
de 1835, propu~ uma lei de organisação da 
policia geral, devo dar as razões por que en
tendi que o governo geral estava autorlsado a 
fazer um;1 semelhante proposta, c mostrar qu~ 
eu nfto podia estar pelo principio que as as
sembléas provinciaes podem estabelecer uma 
policia dentro da provincla, porque eu não 
entendo o que seja pollcla que pertença ás 
assembléas provinci11es dentro de suas pro
vincias, e pollcla que pertença á assembléa 
geral dentro das mesmas. 

O artigo do acto addicional que se pre
tende interpretar é o seguinte: - A's assem
blêas provlnc!;1es podem legislar sobre a po
licia e economia municipal, precedendo pro
postas das camaras.- A razão para Interpre
tar-se este artigo está nos factos praticados 
pel11s assembléas provinclaes, alterando o co· 
digo do processo .em multas partes, creando 
autoridades pollciaês, como sejam prefeitos, 
sub.prefeltos, etc. 

As assembléas provlnciaes têm-se fundado 
para Isto em uma lntelllgcncla particular 
deste artigo; crêm ellas QUe a palavra- po. 
l!cla-deve-ae entender destacadamente de 

Vê-se que a palnna - municipal - com. 
pr8llendc as palavras policia e economia, -
e que a clausula - preeedendo propostas das 
camar.as - rege uma e outra cousa. 

Se acaso o legislador quizesse dizer 
aquillo que dizem que elle qulz dizer, então 
devia adoptar-se esta redacção: - "ls assem
~léas provinciaes podem ~cgislar sobre a po. 
licia, assim como sobre a economia munici 
]Jal, pn?ced~:ndo propostas das camaras.- As
sim ficava mais claro; e mesmo podia redi
gir por outra maneira multo mais precisa, 
isto é: -A.~ asscmblé(tS provinciaes podem 
legislar sobr,e economia mun-icipal, prececlendo 
propostas daa camaras, e sobre policia.- :Su
tão esta palavra - pol!cla - ficava bem des
tac.ada da modificação que está incluida na 
palavra - municipal - e tambem da outra 
lnclulda nas palavras - precedendo propostas 
das camariJ,s. -Mas, não eatando o artigo as
si mredig!do, creio que não pôde haver duvida 
alguma de que a mente do legislador foi 
nquella que se acha na lnterprctaçüo da Ca
m.ara dos Deputados, dada na primeira parte 
do artigo em discussão. 

Agora, quanto â segunda parte que diz 
que a palavra - pol!cla - comprehende a 
poli-ela municipal e administrativa sómente, e 
não a pollcla judiciaria, me parece que não 
se acha na mente do legislador que fez o acto 
addicional, nem é necessnrla para o fim a que 
nos propomos. 

Eu admltto a interpretação restrictiva e 
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ampliat!va, e creio mesmo que são espcc!es 
de !nterju·etução explicativa, que se nflo póde 
dar seJU alguma restricçãn ou ampl!açflo do 
sentido das palavras de qualquer lei ou es
cr!pto. 

Sempre que uma palavra está empregada 
em uma lei ou escr!pto de maneira tal que, 
jdos outro': artigos da mesma lei on cscripto 
>'c conh·'Jec IJUe o legislador, ou seu autor, não 
!jUiz compr,hendcr nelle tanto quanto parece 
indicar, ·lc,ve ell.a !imilu-:!e :1 um sentido res-

mesmas, segundo a Constituição e leis geraes. 
Eis aqui as duas unlc.as restrlcções que eu 
posso descobrir nas leis ao sentido lato da 
palavra - policia ; - não acho outra, nem 
l'cio, como se diz no projecto, que não com
prehenda o que se chama policia judici.ar!a, 
que por nossas leis e Instituições eu não possó 
bcn1 definir, nem devo ir buscai-a em leis po
sitivas ue outros povos que nflo foram nessa 
parte fonte do nosso direito, e nem tal res
tr!cçflo é necessarla para o nosso fim. 

tricto q•.F~ s-eja com~1ati·:·cl co1~ a intenção do I Policia entende-se a collecção de medidas 
leg!siadnr. E ela mes;:w maneira, quando a necessarias á segurança das pessoas; mas en
palavra apparece no artigo empregada de J tender-se-ha isso de todas as pessoas e de 
mürlo tal que ofl:erece um sentido restricto, e todas as medidas capazes de prevenir estes 
pelos outros artigos se vê que ella deve ser males? Xfto, porque aqui se diz - policia 
toda em um sentido mais amplo, interpreta-se municipal, - isto é, collecção de medidas re
:nnpliath·amr.nte. A razfto disto é que inter- lativas ás pessoas que moram dentro de um 
prc:tar não é outra cousa mais que achar o 
sentido cm que o legislador ou o autor de 
qualquer lei ou escripto empregou tal ou tal 
palavra, embora para isso seja preciso am
piiar ou restringir o sentido das palavras se
;;uudo se justifica por outros artigos. :VIas o 
que cu digo é que a segunda parte do artigo 
~m discussüo envolre uma restricr;fto que se 
n<io pódc justificar por nenhum outro artlg~ 

do acto add!cional nem da Constituição ou 
outras leis; mesmo não é precisa para o fim 
que nós queremos, e eu vou mostrar. 

Quanto a restr!cçfto, diz o acto addlcio
nal que as assembléas provinciaes podem le
;.dslar sobre a IlOlici.a c cconom,ia. Ora, eu 
faço primeiramente observar, que a palavra
policia- entende-se da collecçflo de medidas 
n~cessar!as para manter a boa ordem n.a so
ciedade, referindo-se ordinariamente essas me
didas á segurança pessoal e de propriedade. 
-Qra, nito sendo aqui a palavra - policia -
i?mPrPgada só, mas vindo acompanhada da 
palavra - economia - qnr. diz particular
mente respeito á segurança e desenvolvimento 
da propriedade, nós a devemos entender !Imi
tada rt segurança pessoal sómente. E eis aqui 
a primeira restricção que acho na lei, ao sen
tido lato da palavra - poiicla. - A segunda 
restr!cçflo acha-se na palavra - municipal -
nue se .refere ao lugar, cujas necessidades pe
~u]!ares exigem medidas, e nas palavras pre 
cedendo prozJwtas das cam-aras, que marcam o 

·modo de fazer as propostas e objecto das 

municipio, e não é passivei que seja a col!e
cçào de medidas que digam respeito a todos 
os cidMãos do Imperio, porque isto pertence 
á assembléa geral, ou ao poder legislativo. Eu 
tenho ouvido dizer que .as camaras munici
paes têm o direito de legislar, entendendo-se 
que o direito de fazer posturas envolve a ld8a 
de legislar; eu não entendo assim; o direito 
de legislar compete ao -poder Ieglslat!vo gera!; 
mas, acontecendo que el!e não possa vence~ 
tudo, nflo se possa occupar de todas as m!nu
ciosirlarl~?:::;, dPixou ás camaras municipaee que 
cllas dentro de seus munic!pios se occupassem 
de cousas de pequena !mportancia, por exem
plo, daquellm; acr;ões nocivas que puuessem 
ser punidas por 8 rlias de cadeia e 30$000 de 
c:ondemnação. Eis aqui definido o direito que 
as camaras têm de fazer posturas; este d!
reit•' que ~ definido pelo pocter legislativo está 
limitado pelas leis geraes, e nflo póde ter urnA. 
amplitude tal que v{t atacar as mesmas leis 
:;eraes. Ora, se Isto é assim, pergunto eu: 
Como é que as a&semhléas prov!nciaes, funda
das neste artigo do acto add!c!onal, podem 
crear autoridades judiciarias e legislarem so
brP- outras cousas estabelecidas por leis ge
raes? Se as camaras mun!clriaes só podem fa
zer posturas sobre aquellas acções e medidas 
que não estão providenciadas por leis geraes 
(como é expresso pelo cod!go penal e outras 
leis), e !las não podem propOr âs assemblêas 
provlnclaes .posturas que não estejam dentro 
da esphera. de suas a.ttrlbulções; e como se 
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pôde Buppôr que dentro desta esphera estft ~~ lllliLUtla ild:L pala\'!'>, municipal, precedendo 
direito de proporem cousas que estejam pro- propostas das c;, ma raR, r. ~:omr, 11:\o vejo QU9 
videncilldas por leis geraes ou contra ellas? d~,, prcpu;;ta,; possa vir o inconvenient~ Cl<: 
Portanto, séudo a~sim t:ntcudidas as palavras alterarém o colligo do processo, por i~AO, en
do acto addicional, não vejo que haja neces- tendendo assim, fiz a minha proposta em 
sidadc de se restringir, dizendo-se que a pa-~1835. Voto, portamo, pel~~o primeira parte do 
lavra - policiiL - comprehcnde sómente a, arti~;o cm discussão e contra a segunda parte, 
policia municipal e administrativa, e não a I que, sendo desnecessaria, tem trazido tanta 
policia judiciaria; para que? Eu vejo que no duvida. 
acto addicional classifiw.-se a policia de que 1'.:' apoiada a seguinte 
se occupam as assembléas provinciaes e c:l-
maras, pela extensão do lugar em que ella 
ha de ser exercida e pelas leis geraes, e não 
trata de excluir por outra alguma qualifica.- ''Proponho a suppressão da segunda parte 
~ão medidas que se incluem na palavra -J do artigo que principia - a palavra policia, 
policia, -cerno as !ncluinas nas palavras -! etc. -até o fim. - dlvcs Branco." 

policia judiciaria, - e agora na !nterprotação ! Dada a hora fica a discussão 
apresenta-se excluindo da policia, de que ' adi~tda. 
fa!la a lei, aquella parte que se diz dos jui- o Sr. Presidente dá para a ordem 

do dia até âs 11 horas 1" e 2' dis
cussão da resolu~ão sobre o arraza
mento do morro do Castello, e depois 
a continua~ão da discussão adiada. 

zes; não vejo a necessidade disto, porque a 
natureza das medidas que p~rtencem âs ca
maras municipaes estão marcadas por lei ge. 
ral; e, desde que se disser que a palavra -~ 
policia - é tambem modificada pela palavra 
- municipal, - e que este direito das ca
maras fazerem propostas está limitado por 
leis geraes, não vejo nas camar.as o direito de 
fazer propostas que alterem as leis geraes, e 
muito menos que as assembléas provinc!aes 
possam approvar taes propostas das camaras, 
sem tomar medidas de policia, sem essas pro
postas, e contra as leis geraes. 

E' necessari" partir do principio que as 
camar.as não podem fazer posturas senfto 
dentro da esphcra que a lei marcou: a Con
stitul~iio diz que Blias podem fazer posturas, 
mas não as definia, deixando Isso â lei. A lei 
diz que todas as mais acções que não estive
rem comprehendid.as no cod!go penal serão 
reguladas pelas camaras municipaes; eis aqui 
o direito das camaras. Ellas podem fazer i 
propostas, por exemplo, sobre a necessidade 
de se crear no municipio uma guarda de po
licia, v. g. serenos para vigiarem a paz pu
blica, não só na guarda das posturas como 
mesmo na guarda das leis geraes, mas essa 
guarda de policia deve ficar debaixo da I 
rccçil.o dos juizes de paz. Ató ahi entendo eu 1 

que chega o direito das camariLS munic!paes, 
dahi por d!a.nte não; c como está estabelecida 
a intell!gencia de que a palavra policia é li-

Levanta-se a sessão íts duns horaa 
da tarde. 

54' SESSãO, EM 18 DE JULHO 

Exped~nte.- Primeira discussão da resolu 
ção sobre o arrazamento do mcrro do 

Oastezzo. --Continuação da seounãa diS
cussão do projecto que interpreta alguns 
artigos do acto addicional. 

PRESIDENCIA DO SR. DIOGO AXTOXIO FEIJO 

Reunido numero suffic!ente de Sra. 
senadores ,abre-se a sessão; e, lida a 
acta da antecedente, é approvad.a. 

São remett!dos â comm!ssão de as
sembléas prov!nc!aes dous off!cios: 
um do presidente da provinc!a da 
Bah!a, de 17 de Junho proximo pas
sado, e outro do presidente da pr'l
vinc!.a do Espirita Santo, de 26 do 
mesmo mez, acompanhando ~xempla
res dos actos legislativos das respe
ctivas assembléas. 

Na primeira -parte da ordem do dia 



I 

----- ------------------
:-;c:~~ito 1il~ iS de ,J ulhu ~:í5 

-----------------------------------------
entra em primeira discussão a re<~u- tiecisüo sobre tal materia senão drvois de ou
lução úa camara dos Srs. Deputado;;, vir a opinião dos homens de profissão, como 
que autOrisa o governo a conceder ~ aquelles que são mais proprios para decidir 
Conrado Jacob de Niemeye.r e Pedro sobre as clrcumstancias da do,mo!ição do 
de Alcantara Bellegarde .a faculdad•1 morro; c havendo no IRo de Janeiro uma 
de organlsar uma companhia para o academia de -medicina, parece prudente qu~ 

!im de arrazar o -morro do CasteliJ o Senado, tendo de dar o seu voro sobre este 
da cidade do Rio de Janeiro, con- objecto, deve antes ouvir a opinião daquella 
junctamente com o parecer das com- corporação. Isto é quanto ao lado da saiu
missões de comtltu1ção e de comme,·. br:t1adr.. 
elo. Vamos ao lado da fazenda. O projecto 

O Sn. ::1-fAl!QUI~Z m~ BAimACEXA: -Nunca, concede aos emprehendedores todos os pro
em minha opinião, veio ao Senado uma rcso- prios nacionaes que existem naquelle morro. 
Juçflo sobre empreza de tanta importancia ~Tas nós não sabemos quantos são, nem qual é 

como esta. Elia pôde, em suas consequencias, o seu valor; e parece-me que só prodlgos cos-
3er, ou util, ou summamente prejudicial aos tumam d.ar a esmo sem saber quanto vale a 
habitantes e ao porto desta cidade. Exige, cousa doada; é esta, pois, outra Informação 
portanto, da nossa parte a maior clrcums- que me parece indispensavel que o Senado 
pec~ão. o mais sisudo ex.ame, para que a noss:l obtenha, antes ode votar sobre o projecto. 
!leci~:io seja dada com pleno conhecimento ;!e. )Jão fa!larei agora sobre .a concessfto de 
causa, com a Intima convicção de que a obra ! 288 contos de réis em moeda que exige a com
projectada é util, é possivel e é segura. São panhia, pois que a tanto monta a prestação 
para isso indlspensaveis certas inform_açõea, mensal que se requer .do thesouro, de tres 
certos conhecimentos, que se não encontram, contos de réis por espaço de oito annos, por
nem na resoluçüo vinda da outra camara, nem que as reflexões que c.abem fazer-se a este 
no requerimento, nem no paroccr da commls- respeito são mais proprlas para quando se 
são. Eu farei algumas observações; bem pou- discutir o artigo que trata de tal concessão: 
cas bastarão para que o Senado se conven~a mas nfto duvidare! emittir a minha opinião de 
de quaes são as informações que julgo indis- que considero tal commlssiio lnopportuna, 
pensavels. aind.a que fo~se justa, porque estamos empc-

Tem p0r fim esta resolução o arraz.amento nhados em uma guúrra dispendiosa, e temos 
do morro do Caste!lo; e a primeira observa- de decretar a dotação da princeza Imperial. 
çílo que lembra a qualquer pessoa é: Será util De outro artigo do projecto vê-se que os 
ou prejudicial fl saude dos habitantes desta emprezarios pretendem fazer uma muralha 
cidade o .arrazamento do morro do Castello? que sustente do lado do mar toda a terra que 
No tempo do Sr. Rei D. Joílo VI houve um fôr demolida no morro; porém, não apresen
semelhante projecto, c então o governo jul- ta:n o plano da obra que têm de fazer. A com
gou neccssario, antes de consentir nessa em- missiio b!'m reconheceu que em negocias desta 
preza, con~ult.ar os medicas desta cidade; nfto 
se! quacs cllcs foram nem o que responderam, 
mas estou lembrado de que o voto do primeiro 
medico da eamara, o Barão de Alvaezore, era 
contrario a esse projecto, que considerava 
como prejudicial â saude publica, pois receava 
que houvesse constipações c pleurlzes fortls
slmos porque, nrra.zado o morro, entrarl.a a 
viração encanada, quando no estado actual 
era dividida pelo morro. 

Eu nfto quero dizer que aqueila opinião 
seja exacta e seja seguida, mas o que sustento 
é que o corpo legislativo não p6dc dar a su'l 

natureza a concessão legislativa -deve ser pre
cedida pela planta da obra e o seu orçamento, 
bem corno da provavel receita, porque s6 da 
combinação destes dados que o poder legis
lativo p6de deduzir a convenlencla ou des
conveniencla dos favores e privl!eglos pedi
dos. Mas a commlssão desculpou essa falta, 
attendendo a que até hoje se tem feito con
C0ssões ldentlcas sem se ter apresentado o 
plano e orçn-mento de taes obras, e por Isso 
o não exlgio. ::\fns, eu pedirei ao Senado que 
ponhamos de parte ess.a pratica Imprudente 
de se concederem taes priv!leglos e favores 



·-

i I" 

-· 
• 

.. 

25() :·Jc~siio de 18 de Julho 

sem que se apresente o plano da obra, mor- de reconhecer a nece6s!dade do conhecimento 
mente quando as obras são hydraullcas, por- do plano da obra, afim de ser examinado por 
que as consequenclas podem ser terrlvcls. p fi - essoas pro sslonaes; e 11s poucas razões que 

Eu formo o melhor conceito da sabedoria t 1 en 10 expendldo bastarão para ser approvad~ 
e caracter dos illustres engenheiros que as- o requerimento que vou mandar á mesa. Sobre 
slgnaram a petição, e estou convenci-do que · o requcl'lmeuto que está aunexo á resolução 
elles merecem toda a confiança; mas, não d d' na a 1rcl por ora, visto que clla pecca na 
obstante Isso, não os julgo Isentos de cn.,.ano, mosma falta de 1 f -o " n ormaçocs, e tem todos o~ 

nem darei o meu parecer consciencioso em · ma1s defeitos que a nobre commissão ponde-
mllter.ia desta natureza, pelo voto unico des- rou. 
sas -duas pessoas, que de mais a mais são in
teressadas na obra; entendo que o plano Ja 

Vem á mesa o seguinte 

obra que pretendem fazer no mar, com o cal
culo do orçamento, deve ser ex.aminado pela 
corporacão dos engenheiros; e, ainda quando 
se diga que a obra é segura e merece appro

HEQUEilUIEXro 

"Requeiro que, pelo intP.rmcdio do go. 
verno, se procure obter os esclarecimentos se
guintes, ficando entretanto adiad.a a discussão: vação, cu pedirei ao Senado para que deixe 

passar dous .annos, para ver se resiste ás 
tempestades, porque as obras hydraul!cas não "1." Qual é a opinião da academia de me-
dão completa segurança senão depois de expe- , dicina sobre o arrazamento do morro do Cas
rlmentadas: nós sabemos da obra projcctad:t te!lo. Será util ou prejudicial á sande dos ha
em Londres de mna abobada subtcrranea por bitantes desta cidade? 
baixo do Tamisa. Ella foi projectada pelo cn- "2·" Qual é o valor dos predlos nacionaes 
genheiro mais celebre, qual o Inventor da m'l.- que estão no morro do Castcllo, e devem ser 
china de fazer moitões; deu-se principio a demolidos, sendo approvatla a presente reso-

essa obra, e ainda ell.a ufto estava em melo, lução. 
quando as aguas a arrombaram; de novo se "3." Qual é a opinião dos lentes de meca-
tentou, e de novo se arrombou, e entretanto o nic:t e hYdraulica sobre a solidez da obra que 
capital da comp11nhia se despendeu, sem que os emprezarios pretendem fazer no mar, cujo 
clla -se realizasse. O parlamento velo em soe- plano e orçamento deve ser e:dgido dos .mes
corro dessa grande obra, ·tem feito duas pres- mos emprezar!os, assim como a declaração das 
tacões; mas a invasão do rio cont!núa, e pro- sondas que houverem feito no morro para co
v.avelmente a obra não se acabará, ou consu- nhecer se cont~m granito no seu Interior; e. 
mirli muitos milhões (L nação ingleza. neste caso, a que distancia se acha da crista 

Ora. all! vemos que todo o mal será a do morro. 
perda de dinheiro, porque a navegação do rio "Paço do Senado, 18 de .Tu lho de 1839. -
não soffrerli prejulzo; mas, nesta obra que Jfarqucz ele Barbacena." 

E' apoiado c approvado. se projecta, talvez não succeda assim, porque, 
se depois de demolido o morro, 11 muralha se 
arruinar, e fôr demolida como foi a do pas
seio publico, o que ha de resultar é que todo 
o entulho Irá para o mar. 

Em todos os paizes ha autori-dades encar
regadas d.a policia dos portos, que não con
sentem que se lancem entulhos nas praias; 
entre nós, supponho que não existe tal poli
ela, porque me lembro de ter visto deitar ao 
mar grande porção de terra, e por alguns 
mezes, na vlslnhança da Gloria, sem que hou
vesse o menor embaraço. 

Entendo, t~ols, que o Senado não deixará 

Passa-se á segunda parte da ordem 
do dl.a. 

Continíta a segunda dlscussfto, a:dla
da pela hora na antecedente sessfto, 
do art. 1" do projecto de lei da outra 
camara, que Interpreta 11lguns artigos 
do acto add!c!onal, com as emendas 
dos Srs. Marquez de Barbacena e Al
ves Branco, apoiadas em as sessões 
antecedentes. 

O Sn. FET.ró: -Principiou hontem um no
bre senador, procurando diminuir a força da 
minha demonstração sobre a nullldadc dG 
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acto addlc!onal, .afflrmando que não podia nistros, c presidentes seus delegados aas pro. 
presumir que a Camara dos Deputados, que vlncias, os quaes, em seu nome, nomeiem os 
declara fundar-se na lei que autorisou a re· empregados dellas, a saber, niio todos, cxce
forma, a excedesse. Senhores, seria o mesmo iJtuados o;; princlpaes; que a assembléa geral 
que se nm juiz dissesse a quem lhe offere- inspeccione e fiscalise os actos das assembl~as 
cesse proYas evidentes de que Pedro €ra Ia- pro1·inciacs, para revogal.os, quando contra
dr<lo: -Não posso presumir que Pedro seja rios {L Constituição e tratados, c o tribunal su
capaz desse crime, não obstante as provas ir- Premo, para desfazer as injustiças praticadas 
refragaveis do facto, porque o tenho em muito Pelos tribun.aes superiores. Esta é a centra!i. 
bom conceito.- Senhores, não duvido que al- saçüo decretada pela Constituição, este é 0 
guns artigos semelhantes fossem julgados re· laço que prende as provlncias ao centro, onde 
l'ormaveis; mas artigos ha onde nunca se des- reside o sobrano qu govrna a na~ão. Tanta 
cobrirá semelhança, e nem se poderá provar un itlo não xis te nos Estdos Unidos, com tudo 
que não fossem reformados arbitrariamente. I se nüo desunem, apezar dos prognosticas dos 

Tambem disseram alguns nobres senado- politicos da &poca em que tal unifw teve Ju
res que eu e os do meu lado rejeit:J.mos a ín- gar, de que lhes resulta tanta gloria e pros
terpreta~ão; nós a queremos, m,as uma inter- peridade. 
prctação leal, franca e verdadeira, e que te- Opportuna occasião de me justificar do 
nha utilidade, esclarecendo as assembléas pro- que hontem disse sobre o ~ribunal supremo 
l"inciaes, para que entendam como devem o . de justiça. Eu rogo ao Senado queira pres. 
acto add!cional. Mas, que ut!l!dade se espera 

1 
tar attencão, porque n.ada tão necessario do 

da interpretação deste artigo? Acaso foi por qtte defio:nder os brasileiros contra o procedi
causa delle QUe se crearam prefeitos, .agentes menta deste tribunal. Senhores, eis aqui a 
de policia, etc.? Desejo que se me aponte a lei que determina que o tribunal supremo de 
leglslaçüo Policial de alguma assembléa pro- justiça proceda contra as autoridades que ti
vinclal? Nesse catalogo denunciado por um Yerem commettido crime de responsabilldade. 
nobrr senador niio encontro uma só; apenas (Lê). H.averú cousa mais clara, -mais termi. 
me lembro de uma lei do Ceará, que mandava nantc? Verdade é que, quando se quer, prin
aos agricultores plantar cada anno certo nu- cipalmente nesta classe, não ha lei clara. Já 
mero de covas de mandioca: e que males pro- ouvi dizer que o tribunal se defende, dizendo 
duzio, ou póde produzir semelhante lei? Ser(l que, com a sua decis:io depende do juizo do 
em consequcnda deste art!g;o que algumas as- tribunal que tem de reformar a sentença, nflo 
scmbléas dispensaram na lei da amortlsaçfto, 
e da. que prohibe loterias? 

póde, por. isso, proceder contra o primeiro que 
commetteu a injustiça. Pois, o tribunal su-

Um argumento, que nüo se cessa de re- premo, quando julga, é pela opinião da rela
produzir, é a necessidade de unidade da le- ção, ou por seu proprio juizo? Que importa 
gislação e da justiça; mas, tantas vezes n:1o ao juiz que c réo diga que nfw commettcu 
se tem destruido esse argumento, mostrando crime, quando este acha-se provado? Proceda 
que sempre houve c ha de haver dh·ersidadc o tribunal contra ambos os tr!bunacs que com. 
de legislaçüo em cada provinc!a 0 até em mettem .a injustiça, embora subsista a sen
cada ·munlcipio? As justiças nüo estilo dividi- tença, que a lei nfto manda o tribunal supre
das pela mesma Constituição, que determina mo reformar. Senhores, eis a cansa por que 
que haja nas províncias relações para julgar ús vezes tenho saudades do governo absoluto: 
em segunda r ultima lnstanc!a? nesse tempo, o cidatlrlo oppr\m.\do tinha re-

0 mesmo poder legislativo não está di· curso ao monarclla, e este providenciava; mas 
vid!do em trPs corporações, a saber: assem. boje elle nada p6de, e o tribunal encarregado 
bléa gcral, assembléas provlnciaes e camaras de castigar os prevaricadores ueixa.os impu. 
municipaes? E que mal resulta de tudo Isto. â Ines. Parece que na _mesma Turquia seria \m. 
união, ao interesse geral do Imper!o? Ne. poss!vel que o sultuo dissesse ao vassalo op
nhum. Para centro da unidade é bastante que pr!m!do: -E' verdade, se vos fez uma lnius
o imperador governe o Estado por seus m!- tlça, mas soffre!.a calado.- Senhores, niio & 
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por este modo que hade a nação .amar as ins- ent o pensamento dominante o declarar o ar. 
tituiçõc~. Quando adoptamos esta fôrma de tigo 81 da Constituição, para que as assem
governo, se nos prometteu que nlnguem, foss8 bié.as provinciaes pudessem legislar, sem er· 
qual fosse a sua graduação, ficaria impune se curso ao imperador e assembléa geral, cm to
nos opprimisse; mas o que observamos nós'! dos os casos que os interesses provlneiaes o 
O que acabo de dizer. Verdade é que o defeito exigissem, como era passive! que por este ar. 
é dos executores, e não da Constituição. tigo se limitasse a attribuição de legislar ao. 

Voltemos á. interpretação. Interpretação é bre policia só mente a municipal? Veja-se ll. 

a declaração do verdadeiro sentido rio autor, lei regulamentar das camaras municlpaes, e 
tudo quanto se dirigir a ampliar ou restringir alli se encontrará que as posturas deviam ir 
este sentido é alterai-o; é verdade que, para receber a ,approvação dos conselhos geraes; 
iJ.CCrtar com o sentido verdadeiro, é necessa- portanto, se o artigo em discussão só isto 
rio tomar a palavra ou expressão na signifi- concedeu ús assembléas provinch~cs, nada lhea 
cação ampla ou restricta, conforme as cir. concedeu, não só porque já os conselhos ge
cumstancias que a arte tem previsto. Por- raes por lei possuiam esta attribuição, como 
tanto, no caso presente, a declaração gram- porque não era necessaria reforma constitu
matical é que o termo municipal póde con- cional para gozarem daquillo que por lei se 
cardar, ou só com economia, ou com esta e lhes podia conceder. 
policia, e que a mais obvia intelligencia é Parece-me, pois, evidente que o fim do 
que concorda com as duas; mas esta intelli· poder reformante foi conceder cousa nova âs 
gencia será a verdadeira? Digo que não, pri. I assernbléas provinciaes, e cousa que multo im. 
meiramente, porque nf10 ha abs~r~o em en-[ porta a seus interesses, e que sem du~id~ _sfl 
tender policia separada de mumctpal, v. g., acha incluida no artigo 81 d.a Constltutçao, 

0 legislador deve ter sen~pre em vista a eq1ti- origem de toda a sua autoridade, c que sem 
r/(!ue e a justiça distribuitiva. São muitos os dul'idii se pretendeu desenvolver pelo acto 
exemplos que poderia apontar, pelos quaes se :tddicional. Logo, só entendo policia destacada 
conhecesse que nem sempre o adjectivo con· d.a palavra - municipal - é que se póde ln
corda com os dous substantivos; mil razões terpreta.r flelntente a mente e vontade do !e
obstam a que abandonemos a interpretação gislador. 
obvia para buscar outra mais desusada, para Demais, Sr. Presidente, eu já mostrei 
assim melhor exprimir a mente, a vont.a.de do noutra sessão que o artigo 167 reconhece nas 
autor. Leia-se os artigos 171 e 145, 176 da caiT'.aras municipaes o governo economico e 
Constituição, e ver.se-ha que a assembléa tem municipal; e não falia-se nelle em policia, 
deixado o sentido obvio para buscar outro porque suppõe incluida n.a palavra economia. 
mais analogo á. natureza do systema repre- Confronte-se, pois, este artigo da Constitui. 
s0 ntativo. (Lê). Nada parece mais claro á Pr~ r,ão com 0 da lei da reforma, e se conhecerá. 
meira vista, mas a Camara dos Deputados, que a policia é outra cousa além da economia 
no:ando que, não t0ndo em suas mãos a vo· municipal. 
ta~f~o annua de força e dos tributos, torna- Tudo quanto tinha dito é relativo á. pri
va.s,. 0 governo apto para adiai-a e disso!- meir.a parte do artigo do projecto em dls
vel·;, quando c como qui~esse, por não de- cussfto. vamos á segunda. Convém primeiro 
pender da assemblé.a; e torcendo aquelles ar- saber 0 que scia policia; ainda nfto estamos 
ti"OS tem declarado que o governo, depois de accôrdo sobre a definiçfto, e muito menos 
d; a~no da lei do orçamento e fixaçfto, nfto sobre o que seja essa policia judiciaria. Jâ 
pôde cobrar impostos nem conservar 0 exer- mostrei noutra sessão que o Senado, ha doze 
cito. Eis aqui estes e outros multas exemplos, annos, entendeu pelo seu regimento que podia 
N» que me fundo para abandonar 0 sentido legislar sobre essa policia judiciaria, segundo 
obvio, e ir procurar outro que, não contendo 0 dcÚnlo um !Ilustre senador. O codlgo crlml
absurdo, exprime melhor a mente c vontade na! a entende de um modo, a lei das camaras 
do legislador. municipaes de outro; c cada um de n6s do 

Ora, se na 6poca em que se fez a reforma outro. Como, pois, queremos interpretar o ar. 
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t!go por melo de um termo tão equivoco 
dm·idoso? Vamos sem duvida augmentar a 
confusão. 

Senhores, h a certas providencias tão ne-
cctisarias e tão importantes, mas difflccis d;; 
prever, que só circumstancias peculiares I!S 

podem indicar. Eis a causa por que a ne. 
nhum governo lembrou legislar sobre a eco· 
nomia ou policia domestica; foi ena delxad3. 
ao chefe .d.a familia, porque só elle poderia 
a proposito regular seu governo domestico. 
Peia mesma razão se deixou aos município~ 
art'anjarem seus governos, emquanto á ce<.·· 
uomiu particular delles. Com maior razão a 
no;sn Constituição reeonheceu a necessidade 
de deixar a.s provincias determinar sua po. 
liciu. Lembrarei algumas circumstanclas par
ticulares, que o legislador nfto podia prever, 
mas que se devia 11cautelar o mal. 

Na minha província, as bexigas fazem 
sempre estrago na população; convinha uma 
lei policial, afi-m de que a vaccina progredisse 
em toda el!a. Os ciganos costumavam entrar 
al!i por arribaçf10: furto, contractos illicitos, 
etc., tinham lugar; convinha que houvesse 
uma policia prol'incial para acautelar os ma
les que resultassem destes homens estaciona
rem-se indistinctamente. Em algumas proviu. 
cias, principalmente do norte, costumam de
nominar os portuguezes de Marotos, ,l!ar-in1wi. 
1·os. etc. Em geral, taes nomes não são inju
riosos; mas, pelas circumstanci.as partícula. 
res, elles produzem desordens que convêm 
evitar por uma lei policiai, c uma provincla 
j(t fez ess:i lei. Muitos outros casos vemos que 
ao legislador nfto lembra, mas que as cir· 
cumstancias peculi.ares das prol'incias fazem 
apparecer, e que cumpre remediar: e quer s;: 
privar as prol'incias de o poder fazer? Pódc 
o homem na sua casa, podem as camaras mu
nicipaes; e nega.se este direito ás província~, 
sendo aliás tão Importante a sua tranqullll

. dade e segurança? 
Senhores, cu estou confrontando as obser. 

varões das assembléas provinciaes com o acto 
adtl icional, para pro pôr na terceira discussão 

11m projecto de interpretação multo mais am
plo, e capaz de remover esses males ou erros 
dasassembléas provinciaes: então conhecer
se-h a se o emi>enho de que passe este projecto 

.. cm discussão nasce do desejo de prestar cego 
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respeito e vassalllgem á Camara dos Depu
tados, c talvez mais a aJguem, ou se é com 
effeito para com elle laaautelar males que 
não existem. O que peço presentemente é que 
ao menos definam as palavras os senhores que 
votam pelo artigo, afim de evitar maior coo. 
fusão. Emquanto a mim, parece-me que, pon
do-se esta semelhante emenda, tudo se evi
tava. Com.tanto que essas leis poruciaes nü<J se 
Qpponltam ou contrari.cm ás ~~is d(J assemõléa 
qcral a ~-YtG• respeito. 

Parece.me que a assembléa geral poderá 
legislar sobre aquella po!ici,a que em todos os 
casos e circumstanclas póde ter lugar, mas 
que as assembléas provinciae<~ possam fazer 
o mesmo nos casos ainda não legislados: e o 
mesmo poderr10 praticar as camaras munici
paes. Lembrarei um exemplo. O codlgo ful
mina penas contra injurias e offens:ts á mo
ral publica; mas as assembléas provinciaes, 
notando que na província ha certa expressfto 
injuriosa, a prohibe tambem debaixo de cer
tas penas; e quando nos municipios apparecer 
tambem este dito ou acção Injuriosa, mas não 
lembrado na lei da assembléa provincial, fará 
igualmente sua postura. Desta fôrma todos 
poderão legislar sobre po!lcia, só com diffe. 
rença de uma legislação abranger mais ou 
menos casos, conforme as particulares cir
cumstancias do lugar. Voto portanto contra o 
artigo, por inutil e mal interpretado. 

O Sn. Awxc.\n: - Sr. Presidente; rcco
·nheço que o lado do Senado, que parece dispas. 
to a appro1•ar o projecto já nflO quer mais dis
cussfto, porque observo que jiL se niio responde 
aos argumentos que se produzem contra e!le; e 
,·cconheco que o projecto 1w. de passar tal qual 
veio d:t outra Camara. c até nfto se ha de ad
mittir uma só em<:nda. e tal vez que um dos mo
tivos que haja para isso seja uma noticia que 
tive, que não sei se d verdadeira, mas sobre a 
:
1
ual o nobre ex-J<I!nistro do Imperio nos pútlc 

!nformar: disseram-me que copias deste proje
cto já foram remettidas para as prov!ncias, cm 
circular a todos ,:s presidentes, par::t que fosse 
servindo de regra na sancção que tem de dar 
ás leis provinciaes. J\'ão sei se isto será verda
de; o nobre Senador ex-Ministro do Imperio no3 
poderá explicar Isto. tirando"'los desta dul'ld~. 
pois cuido que a circular foi dirigida p~lo ~1:-· 
nisterio àe 19 de Setembro. Se assim é. eis mata 
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um moth·o torto para que o projecto ;pa.eae tal 
qual, como me parec!.l que ha de acontccCT. Po
rém, permittam os nobres Senadores," que assim 
pretendem votar, que nós lhes disputaremos o 
teTreno palmo a palmo, e eu me julgarei feliz 
'e pod~r infulr para que a sahida deste projecto 
c a casa se demore por mais alguns dias; nisso 
eu creio que faço um grande s~rviço ao paíz. 
porque retardo que se ponha em execução um 

. projecto que não só é inconstituciooal, como 
fer~. não os direitos de um individuo, mas os di
reitos politicas que a constituição tem concedi
do ãs províncias; procurarei pois, quanto em 
mim couber, impedir o seu andamento; mas, 
Jogo que o projecto passe e se torne lei, não 
:he hei de fazer guerra. hei de lhe obdecer com
quanto cu reconheça que elle offende os direi
tos do meu paiz, e ha de ser a boceta de Pando
ra que ha de levar a perturbação a todas as pro
víncias do Imperio. 

Além destes motivos, ainda me vejo na uc· 
cessidade de fallar sobre a materia, porque, ten
do em outra sessão tomado parte nella uma 
vez, e não tendo meu discurso sido tomado exa· 
ctamcnte, eu me vejo na necessidade de repro· 

. duzir os meus argumentos, aproveitando ao 
:mesmo tempo a occasião para responder a al
guns dos nobres Sooadores que me combate· 
ra:m. Na occasião c:m que fallei pela primeira 
yez. de certo não fui bem entendido, e agora 
vejo-me obrigado a reproduzir :meus argumen
tos, até para dar uma satisfação a dous nobres 
Senadores que se mostraram um pouco offendi· 
dos desse meu primeiro discurso; u:m delies 
foi pela allusão que eu fiz (foi o nobre Senador 
,da .provinda do Piauhy), acerca do art. 61 da 
Constituição; e o outro foi un nobre Senndor 
pela provi'ilcia de :.finas Geraes, o nobre ex-Mi
nistro do Imperio, o qual se :mostrou muito of
íendido, e disse que eu tinha querido excitar 
paixões conrta elle, c fazer·lhe uma opposiçiio 
rancorosa; devo declarar que não til•e intenção 
de offender por tal maneira a ne~hum dos dous 
nobres Senadores. Eu vou exphcar o que .en
tão disse, visto quo o tachygrapho não apa
nhou exactamente. Como o nobre Senador pelo 
Piauhy se mostrou muito indignado contra o 
acto addicional, e disse que elle era nullo, por 
uão ter o Senado tomado parte na sua confe
i!Ção, eu lhe roguei que recebesse esse enteado 
·do Senado, ao menos em attenção ao mesmo 
n.thleta, que cm 1830 havia cooperado como o 
pritneiro p~ra que o Senado reconhecesse um 

filho ato; aque110 tempo reputado espurio, istc. 
8, o art. 61; pois, o acto addicional t!'l'a conse· 
qul'ncia desse reconhecimento, visto que, a niiD 
h·aver a fusão das Cauaras, nunca teria ha\·ido o 
acto addiciooal; que nr:llSe tempo esse athlc-ta 
recebeu as honras do trlumpho, e pondo·se co
mo general á testa dos soldados progressistas, 
dos quaes fui eu um, esmagou os estacionarias 
ou regressistas, como o nobre Senador a quem 
me refiro. e hoje, pondo-se á -testa do 1nesmo 
nobre Senador e outros regressistas, esmaga 
a mim e outros progressistas, rlc sorte qu 0 o 
mesmo general tem servido para capitanear 
dous movimentos oppostos. um a outro, sendo 
para admirar a desigualdade das fortunas hu· 
manas; pois, uns vinham ao mundo para au
da·rem sempre trepados. e outros para servi
rem de escada, parecendo-me que eu c os pro· 
gressistas servimos de escada em 1830 e 1831. 
e o nobre ,senador e os regressistas s~r,·cm 

agora de escada ao mesmo individuo. 
l\ão quiz com isto fazer offens:t ao nobN 

Senador; reconheço que tanto eu como elle 
estivemos e estamos de boa fé; elle quer a 
constituição, mas cuida que ella só póde ser 
sustentada sem o acto addicie1!lai; eu, pelo con . 
trario, ·penso quo sem este ella se não p<ide 
sustentar. 

Tambem não quiz offender ao outr'; nobre 
Senador ex-Ministro do Imperio. que figmou 
de chefe cm dous partidos po!iticos inteira· 
mente oppostos cm idéas, e só quiz offerccer
lhe mais uma occasião de brilhar. dando ra· 
zão plausível a essas mudanças, quo genios 
acanhados como o meu poderão querer ai
eu\1har de inconscquencias, mas que o nobre 
Sc"Jlador sabe sempre colorar com a theoria 
das transacções, de maneira que ainda se lhe 
fica obrigado e muito affeiçoado, como a milll: 
me succede, de certo muito o estimo to aprecio .. 

O SR. VAscoxct;r,ws: - A meu respeito· 
estou muito certo. 

O SR. ALE!I'CAR: - .Passando ã questão sob1'e· 
o 1• art .. cu nessa occasiiio trabalhei por :mos· 
trar que a intelligencia que cu c os do meu 
lado davam ao artigo do acto addicional, que 
se referia ao artigo do projecto, era mais. 
grammatlcal do que aquella que lhe dava a 
Camara dos Deputados. Eu !iguci.me a essas 
regras gram:matlcaes, e nisso fui de accordu· 
com o nobre Senador, que a primeira Yez que 
fallou disse que Isto era uma lntelligencla 
segundo as :mais triv!aes regras de grammatl-
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ca; mas, quatado tratei de mostrar pelos prln
clplos grammaticaes que a lntelllgencia da 
Camara dos Deputados era menos gramma.ti
.cal, por Isso que devia ser entendida figura
damente, que respondeu o nobre Senador? Fez 
uma especie de mofa, disse que não vinha pre
parado para essas sublimes questões de gram
matica, etc., não podendo comtudo negar que 
.aquella intelligencia é toda conforme aos ·tri
v!aes princ!p!os de grammatlca, pois não póde 
.duvidar que o adjectivo deve concordar com o 
substantivo que está mais longe, é preciso fi. 
gurar. Mas, o nobre Senador, que não podia 
contrariar Isto, disse que não vinha preparado 
para tão sublimes questões, e depois, para me 
combater, velo com sua explicação sobre po
licia, mas teve uma falta; nessa occasifto não 
disse que formavam parte da policia leis pre
ventivas, disse só que policia era a appr<:>hea
são dos criminosos e o adjunto das primeiras 
provas para se entregarem os criminosos ao 
Poder Judiciaria competente; Dilo lhe fazia 
conta dizer que um dos objectos, talvez prin
cipal, da policia era a prevenção dos crimes, 
po·rquanto, tendo as Camaras :IIunic!paes a 
faculdade de fazer posturas po!iciaes. para 
proDIO\'er a scguranGa dos habitantes, lflilo lhe 
l'ez conta dizer que isto formava objecto de 
policia preventiva, que era para nunca conce
der ás Camaras a policia que diz que é judicia
ria, e consequentemente não conceder ás as
sembléas provinciaes aqui!lo que as Camaras 
:lfunicipaes podem fazer. 

Senhores, por mais que se queira fixar a 
imclligcncia do acto addicional, não posso dei
xar de me convencer desta verdade, que é que 
em 34. quando se fez a reforma da constitui
~ão, o que se teve em vista foi adiantar os 
poderes das prov!ncias, não foi deixar as cou
.sas no mesmo estado, e menos para se tirar o 
que as provindas já gozavam, isto é, tratarem 
de seus negocias peculiares, inclusive a poli
cia, por meio dos seus conselhos geracs: e 
como, estabelecendo-se corpos legislativos nas 

•vrovinclas, ha de fazer-se que estes corpos te· 
nham menos attribulções que tinham as Ca
maras Municipaes e os conselhos geraes? Se 
Maso se tivesse em vista só dar os mesmos 
poderes a estes corpos que antes tinham, des
necessario era dizer o acto addicional que le
gislassem sobre policia, precedendo ~ropostas 
·das camaras; nii.o me posso persuadir que a 
.mente do legislador fosse oucra senflo dar 

mais attribu!ções ás assem!Jiéas provlnciaes; 
primo, legislando sobre policia; segU'lldo, !e. 
gislando sobre economia municipal, sobre pro
postas das Camaras; cuido que aquillo que atG 
ali! podiam fazer as Camaras podiam fazer 
as assembléas provinciaes das respecLivas pro
víncias, uniformisando a policia de todos os 
mun!cipios, e por isso julgo que as assembléas 
provinciaes podem legislar sobre policia e so
bre economia. precedendo propostas das Ca
marns; nflo vejo inconveniente, acho Isto mes
mo conforme á indole e natureza do nosso 
governo e situação topographica do nosso Im
pe.rio. O argumento que se fez aqui, de que 
niio era possivel rever-se a volumosa co!lecção 
das leis das 18 provindas, pergunto eu: po~

que então se não tem tambem a collecçflo dao 
posturas das Camaras que existem fiO Imperio? 
Suas questões não podem vir até o tribunal 
supremo de justiça? E nflO será necessario 
que o tribunal vá ver essas col!ecções? Com 
menos trabalho poderá ver as collecções das 
provincias. Eu disse, nessa occasiflo que fallei, 
que sempre se tinha entendido que nas postu
ras dos municipios entrava a policia judicia
ria, e trouxe isto para escorar a opinião a res
pfito das posturas de S. Joflo [J'El-Rei, do 
aobre Senador ex-:VIinistro do Imperio. Elle 
influio nessas posturas. c depois approvou-as 
como chefe do governo: nessas posturas se 
impunham penas aos transgressorcs do socego 
publico, úquel!es que fal!avam contra o gover
no legitimo. Veja o nobre Senador como então 
emendia a po!ici::t que approvou essas postu
ras: em virtude dellas houve processos em que 
um clerig0 foi incluido. Eis mais uma occasiilo 
do tnobre .Senador brilhar, para mostrar a dif
ferença hoje do seu parecer. !lias o nobre Se
nador a isto nada respondeu, e só sim disse 
que a provlncia de :.\finas me devia ficar obri
gada. Eu não quiz offender a província de 
Minas, e sim mostrar o modo de pensar do 
nobre .Senador cm 18:l3, e comparai-o com o 
que agora sustenta. 

Passarei agora, Sr. Presidente, a respou
der a outro nobre Senador, que nflo me p.ôde 
perdoar eu .ter feito a reflexão ó.e QUe u. 
maioria da Cama.ra dos Deputados nilo podia 
ser tida em tanta popularidade, visto que nel
la entravam 43 votos de uma só classe, e eu 
cuido que não foram os meus fracos a~gu

mcntos qu~ incitaram 4 nobres Senadorés a 
que me respondessem; cuido que l'oi só por 
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fsta minha reflexão, pois que, pcrmitta-sc-m.: 1·ençiio ;:ontraria á. classe dos jurisconsültos; 
observar, os nobres Semadores que responde- deve haver A prcsumpção de que são os mais: 
ram eram lodos desta classe, que cu respeito 
colno a mais litterata do meu paiz, c de uma 
impor.tancia a toda a prova. Mas, Sr. Presiden
te, quando cu notei que não devia haver tanta 
força na grande maioria da Camara dos Depu
tados, por causa dos 43 votos, o nobre Sena
dor foi quem me excitou, trazendo essa grande 
maioria como sig•nal de popularidade, e tan
to assim, que disse que a mór parte dos Yo
tantcs era das províncias do norte, que os seus 
·deputados eram os mesmos que YOtavam por 
este projeoto; é o que creio que quiz dizer c 
nobre Senador. Logo, não trouxe, entendo cu, 
o argumento da grande maioria, para mostrar 
o acerto da interprstação, e sim para mostrar 
que essa era pedida pela nação, e foi por isso 
que eu trouxe o argumento contrario. dizendo 
que 43 votos da mesma classe •não se podia 
presumir que representassem bem as necess!
dades da nação, e sim os interesses c desejos 
dessa classe. Se o nobre Senador trouxesse: 
6sso a;·gumento como principio de direito, co· 
mn mais provavel que aquelles que ·têm conhe
cimentos profissionaes de certa faculdade, me· 
Jhor acertaria. não entraria eu nessa questão; 
mas, ainda assim, permitta-sc-me que faça 
uma reflexão: o !llegoeio não é purJmente ju· 
diciario, em que se exijam conhecimentos pro. 
íissionaes; o negocio é uma lei que se osu: 
fa~cndo: a constituiçfw nüo exigiu eircumstan
cias peculiares, ou ·conhecimento de Jnagistra
tura, para ser-se legislador á Constituição; 
pareceu bastante que se chamassem homens 
que tivessem bom senso, conbecinwnto gcraes 
do bm c do mal, e que fossem capazes de co· 
nhccer as verdadeiras nEcessidades do povo: 
isto é o que a constituiçfto exige. Portanto. 
d~ve haver a presumpção a favor dos membros 
do Corpo Legislativo, ainda que não sl·jam ju
l'i;;~onsulios. 

O Sn. VA~coxcr:r.ws: - Apoiado. 
O Su. Au:xc,1n: - Deve entender-se que 

tem intelligeneia suffieiente; algumas ve~es 

acontecerá que um só Corpo Legislativo t1ão 
tenha essa intelligencia. 

ALGU~!AS \'OZI~S: - Não. 

-0 Sn. Au:xcAn: - A presumpção dev0 es
tar sempre a favor da ·totalidade, assim como 
tambem, se apparecer um bacharel formado 
que não tenha os conhecimentos necEssarios de 
jarisprudenein, nem por isso ha de haYer pre· 

bem cntf!l1didos da legislaçfto, embora um ou 
outro se apresente formado falsamente; c o 
mesmo digo eu dos membros do Corpo Let;io
Jativo; se o povo tem errado em um ou outro, 
nem por isso dr1·e haver prevençfw em .~r.raJ· 

contra elles. 
O Sn. V.\~co:-;cr·:I.ws: - Apoiado; é con-· 

tra producente. 
O Sn. Ar.~o::.:c.IR: - Eu mostrei que ·13 \'O

tos de uma s6 classe nfto eram os mais pro
prios para representarem os interesses da 
naçfto. 

Um nobre SC'.1ador querendo combater o 
que eu tinha dilo a respeito da necessidade da 
legislação ser accommodada ás províncias. r 

que essas leio que se haviam feito em algu
mas tinham produzido o socego publico, disse· 
que as províncias de ~Iinas e S. Paulo não 
têm essas leis c rirem em segurança. li'Ia3 o 
n()bre Senador nüo respondeu ao que eu disse: 
eu disse que em Pernambuco não havia segn
ra•nça naquclla oceasiflo, e por isso se fez 
essa lei. do mesmo modo no Cear[,, e o C!ll'~ 

se segue é que nessas prorincias onde houve 
sempre s'gurança não foi neeessario fazer es
sas leis; c daqui se col!ige que, se cada uma 
das lcgislaturas exprime " necessidade do 
paiz na legislação. ella é boa, e que, se cm 
Pernambuco e Cê·ar(t honre essa necessidade, 
e em :>Iinas nüo, talvez se alli se tivesse feito 
essa lei, nfto tivesse produzido bens. 

Tratei de responder ao nobre Senador que 
não pôde soffrcr a asserçfta ·qn·? eu profe:·:. 
que a inteUigencia. do ~ ·1", art. 10, do acto · 
addieional. sendo aquell::t que lhe dfto as as
sembléas prorinciaes. de accordo com os res
!)ectivos presidentes, c sendo essas maiorias 
representantes das pro1·incias, parecia já ter 
o assenso da •aação. 1\Ias, o nobre Senador · 
acha que eu disse uma ·blasphemia; porém,. 
se attender que, desde que uma cousa é se
guida pela maioria da nação, deve entender-se 
que tem o assento da nação, tanto he! de re
petir isto qu~ Irei de acostumar seus ouvidos 
a esta ·expressão. que é yerdadeira. Accres
cen.to mais que a intclligcncia das assembléas 
r.rovinciaes a esse artigo do acto addicional é 
mesmo conforme com a opinião da assembléa 
geral, porque, appareeoodo essas leis, que se 
julgam exorbitarem o neto addicional, nunca 
txatou de as ·revogar, e porque? Já as que 
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foram feitas cru provindas grandes, de quem suas lois particulares, e só com dependencla 
se tem receio, não admira que continuassem ao Rei de Inglaterra; quando houve a revolu
por alguma contemplação; mas o pobre Ceará, ção e rompeu-se aquelle laço, um centro que 
que nfto vale nada, segundo a opinião do Go· representasse a nação se formou: então, cada 
binete de 19 de Setembro... um dos estados tirou u mpouco dos seus po-

0 Sn. VA~coxcEr.LOs: - :-.1ão apoiac:o. deres para se cGnstituir o governo central. 
O Sn. Au,xc,uc - Porque razrw nfto aba· Que comparação, digo eu, .tem isto com o Go

lio essa lei de policia, que servia de thema verno do Brasil, que era um estado indivisi. 
par~ o nobre ex.:\Iinlstro do Imperio, quando vcl, e delle tirou-se um pouco de poder para 
~ra da opposição, 'fazer-mo acct:sações treruen· formar ·Os governos provinciafls? Lá tirou·se 
das na Camara dos Deputados? Porque nfto das provindas para o Gove:rno central, cá 
ee serviu de sua maioria compaG_ta, parlamen. tirou-se do Governo Central para as provin· 
tarmentc organisada, pa.ra a-boli:: ·essa lei? E' c ias: a differença é muito saliente, e nem po· 
porque a assembléa geral reco!lhecia a ne· dem ter comparação os pequenos poderes dos 
cessidade -e legalidade della, e o nobre ex-:!'.1i. govcnnos provinciaes do Brasil com o que 
·nistro tambem reconhecia porquanto o seu têm os estados que formam a união aruerica· 
delegado que foi para aquella província, que na. Se fôra eu que fizesse esta comparação, 
devia ir embuido em seus sentimentos, •nfto estava reputado republicano; como é o nobre 
abolia essa lei, ao ·contrario, oppoz-sc á sua .Senador, tudo lhe é louvado, uma vez que a 
abolição, porquanto a assembléa provincial, maioria do Senado neste negocio está do seu 
reconhecendo que depois essa lei produzia um lado. 
effeito contrario em razão dos agentes de po· Outro requerimento em que firmou o sen 
licia ela nova adruinistraçfto só servirem para raciocínio foi que se devem respeitar os cedi
apoiar assassinos, em vez de os prender, aba. gos, QUe eram uma garantia que a Constitui
lir a lei, e o delegado do nobre Senador megou ção tinha firmado; mas, deixar ás províncias 
a sancção a ·esta medida, e por isso loi que o direito de tratarem negocias mui peculiares 
passou pelos dons terços na asscmbléa, para ás suas localidades é abolir os codigos geraes 
{:ntiio ser executada. da nação? O que cu cuido é que se quer que 

,Passarei a responder a outro nobre Sena· o .acto acldicional ande conforme com os cc
dor que cuido tambem .ter.mo -respondido só· digas que nós temos, e cu acho o contrario, 
mente por ter eu feito 0 reparo dos 43 votos de que devemos fazer codigos em harmonia com 
uma só classe. á qual elle tambem pertence; aquelle: os nobres senadores jurisconsultos é 

então nos disse elle que essa classe. era sobe· que devem apresentar os meios de haver esta 

rana, e lfiÜO sei mesmo o que mais disse n 
esse respeito, mas sei que explicou-nos muito 
o que era policia. c depois ellc mesmo disse 
qu se ,·ia embaraçado, e o que fez foi remon· 
ta r a exemplos da America inglcza: e segura. 
mente o nobre Senador fez elogios taes que. 
Re outras fizessem, talvez fossem taxados de 
muito :r'lpublicanos e federalistas; até nos 
disse que fossemos alli buscar o typo para a 
intelligcncia do aoto addiciooal. Admira que, 
sendo o nobre Senador tão fertil cm argu. 
mentos para sustentar sua opinião a respeito 
da intelllgencia deste artigo, foss e buscar 
exemplos na America ingleza, que nenhuma 
c.omparação póde wr com a organização do 
Govemo do Brasil. A Amcrica lngleza estava 
c~onstituida em estados indt:pendentes, já re· 
~-;idos por suas constituições fin-uernas, com 

harmonia. 
Outro nobre senador pela Bahia trouxe a 

supposição de que uma assembléa provincial 
podia fazer uma lei anti.constitucional, e que 
as outras podiam imitai-a; ·ora, eu não ad
mitto semelhante possibilidade; o nobre se
nador parece crer que só elle e os do seu 
lado são os que podem acertar, e que todo o 
mundo quer anarchlsar o Brasil. Porventura, 
não são as .assembléas provinciaes a flôr de 
cada uma das províncias, e podemos nós con
siderar que as assembléas provinciaes quei. 
ram dissolver a união do Imperio? 

o SR. CASSIANo: -Foi a consequencia que 

tirei do seu argumento. 
o SR. Ar..ENCAR: -Semelhante hYpothese 

não é provavel de acontecer: o nobre senador 
não é só que tem interesse pelo Brasil; pó de· 
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haver um ou outro erro, mas este erro geral 
não pôde nunca dar-se: pelo contrario, desde 
QUe appareceu o acto addicional, as provín
cias, podendo tratar de suas necessid.ades pe· 
culiares, se tornaram mais atincadas ~ união 
do Imperlo. 

O mesmo nobre senador pareceu escanda
lisar.se, porque se fallou em feder.alismo. Ab
solutamente, não quer admittlr este elemento 
no nosso governo, e disse-nos que federação é 
o adjunto de estados independentes ligados 
para a defesa externa; e é porventura sempre 
exacta esta definição? As feder.ações são to
das de uma maneira? A federação da Allema
nl!a ~ de um modo, e dos Estados Unidos de 
outl'o; nós, porém, não tratamos disso, não 
estamos constituindo governos; o que é certo 
é que temos elementos federativos, logo que 
temos corpos legislativos nas províncias. O 
nobre senador admitte o elemento democratico 
e não o federativo, concede o mais e não o 
menos; o nobre senador parece pouco conse
quente neste argumento: veja as divisões que 
appareceram na America ingleza entre feder.a. 
listas e democratas, e não traga para cá essas 
idéas. 

0 Sn. VASCOSCE!.LOS:- Os democratas é 
que er.am federalistas. 

declararem-se nas actas as vota~ões uomin&l
men te, talvez eu me abstivesse de tomar part~ 
nesta discussão; mas, como assim uiio acon
tece, força ê que eu motive o meu voto sobre 
o al'tigo que se acha em discussão, e que de
clare algumas das razões que me l!lijlõem o 
dever de votar contra elle. Para melhor con. 
seguir o fim a que me proponho, é mister que 
eu refira algumas proposições que tenho ou
vido enunciar-se n.a casa a. este respeito, tanto 
nesta sessão como na do anno passado: eu 
estou persuadido, Sr. Presidente, que este 
projecto em alguns dos seus artigos, contém 
uma verdadeira reforma mal acobertada com 
a capa de ln terpretação, e, por Isso, taes ar
tigos eu os supponho revoluclonarlos, porque 
vão ann ullar artigos do acto addlclonal por 
meio de uma lei ordinarla e com desprezo da 
Constituiç~o, que tem marcado os tramites 
pelos quaes deve passar qu.alquer reform,a, 
quando isso se julgue conveniente ao bem do 
Estado. Julgo, portanto, que alguns dos ar
tigos do projecto de que se trata annullam 
!regularmente a Constituição do Estado, da 
qual faz parte o acto addicional. Ora, justa& 
razões eu tenho para pensar que, ao menos 
da parte de alguns nobres senadores, isto se 
pretende fazer acintosamente por algumas das 
circumstancias que vou referir. O Sn. AI.ENCAn:- Disse o nobre senador 

que a lei dos prefeitos fez a segurança de 
Pernambuco, e ao mesmo tempo fez a desor
dem do Maranhão: eis mais um argumento 
para se provar a necessidade d.a legislação ser 
accommodada ás necessidades peculiares das 
províncias; o que em uma póde ser bom não 
servirá para outras. No Ceará muito me ator
nwntaram a cabeça com a imitação dessa lei 
de prefeitos de S. Paulo, e depois com a de 
Pernambuco; mas eu, que presumo conhecer 
as circumstancias peculiares da minha pro
vincia, nunca solicitei da assembléa taes leis, 
c achei melhor a dos agentes de policia, com 
que se fez a segurança da provincia. Quando, 
pois, .as assembléas provinciaes só cuidarem 
ele imitar o que se faz nas outras prov!ncias, 
c não no que fôr de urgente necessidade nas 
suas respectivas, tudo irá mal, e haverâ mui
tos desses actos que agora estão succedendo 

no Maranhão. 

Em uma das sessões do anno passado, 
ouvi dizer a um nobre senador que elle com 
toda a franqueza declarava que, na sua opi. 
nião, o. acto addlcional era nullo e que como 
tal sempre o considerar.a; e que, se alguma 
occasião houvesse, elle assim o declararia com 
o seu voto! Taes proposições enunciadas en
tão me incommodaram bastante; c quando eu 
pretendia pedir a p,alavra para não deixar 
passar livremente ataques taes, feitos á Con
stituição, fui prevenido pelo illustre senador, 

0 Sr. Costa Ferreira, o qual combateu patrlll
ticamente semelhantes proposições, mostrand·J 
quão perigosas ell.as podiam ser ao Estado, ai! 

funestas consequencias que podiam resultar 
de semelhantes expressões; e o mesmo !Ilus
tre senador fez lembrar a f6rma por que tinha 
sido constituído o nosso pacto fundamental, 
isto é, a primitiva Constituição; notou entito 
que, se entrassemos na nnalyse c nos debate; 
da validade ou nul11dade.·do acto nddicional, 
era natural que esta Jyestigação nos levaria 

,·0 Sn. FERRF.IIIA DE MEtr.o:- Sr. Presi. 
dente, se, porventura, fosse estrlo da casa 

I 
.) 
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. insensivelmente a an,a.Jysar t&mbem a valida. 
ce ~u nullidade da Constltuicão pTlmltlva, do 
tJU;e s6 males e males incalculaTeie podiam re
multar. 

Nesta sessão, e quando já se tratava do 
projecto quo hoje nos occupa, disse um outro 
Blu~tre sen.a.dor, cuja nobre tranqueza eu 
muito aprecio, que elle julgava o acto addicio
Dal nullo, e que como tal o reputava, e já que 
o nã~ podia annullaT no todo, ao menos o an
nullava cm parte; e como isto se consegui.:~. 

com o projecto que estava em discussão, por 
leso ''otava por elle. Na sessão de hontem um 
eutro nobre senador, fazendo observações so
bre as nullidades que se tinham notado no 
neto addicion,al, confrontando seus artigos com 
t:. lei que autorisou as reformas dos mesmos 
a.rtigos, disse, mais ou menos, que e!Ie nãc 
estava de accõrdo com tudo quanto se tinha 
dito, mas que por ora se fizesse o que se po. 
!lia, e que por isso votav.a pelo artigo. Ora, 
··sr. Presidente, estas expressões do nobre se
Dador, combinadas com as outras que tenho 
referido, me têm feito recelar que o que se 
pretende não é interpretar o acto addicional, 
mas annu!Ial-o com este pretextG de Interpre
tação. 

0 Sn. CARSEIRO DE CAMPOS: -Eu não 
disse Isso. 

O Sa. FERREIRA DE MEu.o: -0 nobre se
nador, fallando sobre as nullidades, disse: -
Fa.;amos por ora isto, isto ê, approvando o aT
tigo.- Eu não posso avaliar o sentido das pa
la nas senão por aquillo que ellas natural
mente signific~tm; não assevero que seja a 
inten~ão do nobre senador annullar o acto 
addicional; mas, combinando a proposição do 
nobre senador com as outras de dous nobres 
senadores que já referi, parece-me que ê con
F.equenc!a receiar que um proposlto deliberado 
e:~iste de .annullar.se o acto add!c!onal por 
J!artes e com a capa de Interpretação. 

Um nobre senador disse que tornava a 
repetir que o acto addicional era nullo, c que, 
jâ que o não podia declaraT tal no todo, 

11proveita,·a a occas!ão de o annullar em parte, 
e que por isso votava pelo projecto. Outro no
bre senador ta.mbem declarou que o reputava 
nullo e que como tal o declararia com o seu 
voto 'quando tivesse oocasião. Um outro disse, 
.ranando sobre as nullldndes: t.açamos por ora 

esta declaragão a que eu chamo iaterpreta
ção. Parece, pois, que ê consequencla receiar 
ao menos que se pretende por esta maneira 
annullar o acto addlcicmal. 

Sr. Presidente, aqui se tem dito que esta 
reforma ou Interpretação era urgentemente 
reclamada por todas as provlncias, e tanto as
sim que, tendo passado, na e.amara tempora
ria, este projecto ha um anno, unicamente a 
pro\·incia de Pernambuco havia representado 
contra elle, e que todas a;; outr.as províncias, 
com o seu silencio, tinham bem demonstrado 
que acquiesciam á projectada reforma ou in. 
terpretação, e que a opinião de todas estas 
províncias tinham m,ais peso e mereciam mais 
consideração do que uma unica que havia re
presentado contra o projecto. Este argumento 
precisa ser aualysado, e me persuado que elle 
não é exacto. 

Primeiramente, convêm observar que al
gumas províncias do Imper!o não se achavam 
nas circumstancias de poderem representar. 
O Pará, por exemplo, como poderia repre
sentar sobre a conservação dos direitos que 
a Constituição do Estado tem outorgado ao 
palz, quando aquella provlncla ainda se 
acha enlutada pelos horrores da guerra ci
\'il que espalhou a consteTnação e o ~usto em 
todos os pontos do seu territorio? Poder
se-ha prudentemente julgar que a assemblêa 
daquella província pudesse IiVTemente recla
mar direitos de que este projecto vem es
bulhal-a? Eu supponho que não. A província 
da Bahia, que ha pouco acabou de passar 
por um.a revolução horrorosa, que occaslonou 
tantos males tam·bem estará no estado de 
representar sobre questões de direitos pro
,·inciaes? Eu supponho que não. A provín
cia do Rio Grande do ·Sul, toda ella occupada 
pelas armas, uma pnrte de seus f!lhos des
vairados desgraçadamente com o espírito de 
rebel!ião, e por isso privada de sua repre
sentação provincial, como poderia represen
tar sobre o objecto das reform.as ou inter
pretação do acto addiclonal? Ora, já se v e 
que algumas das provinclas do Imperlo se 
acha,·am ·absolutamente !m~slbllltad.as de 
dirigir representações a este rellpeito, ainda 
mesmo quando qulzessem fazei-o. Quanto ãs 
outras provinclas. no meu modo de pensar 
obrar,am com bastante prudencia e de:llca-
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dcza, uão dirigindo ao Senado nenhuma re- :VIinistro do Imperlo, e não pretendo invl!s· 
presentação a este respeito,· pois que, ainda tigar os pormenores dessa demissão; estoll 
que o projecto tivesse passado em ultima antQS propenso a suppõr que ella seria 1'11n
di;;cussão na camara temperaria, alli mesmo dada em convenienclas publicas, e que não 
elle não se achava definitivamente ultima- feriria os principias de justiça; mas, 0 que 
dr;, pois que ainda peii(Jia da approvaçiio da é verdade, segundo se lê nos papeis publicas, 
rer]nc~,ào para ao depois ser enviado a esta é que o director foi demittido, que elle era 
easa. memb:t·o d,El!quella asscmbMa provincial, e 

As assembléas provinciaes deviam pen- que assignou o parecer da commissão da 
sar, e com razfto, que o ·Senado, por isso que 
é um corpo conservador, é o primeiro guar· 
da da Constituição do Estado; que elle não 
deixaria tocar, nem levemente no nosso P.a
cto fundamental, sem ser pelas formulas 
ma!·cadas na Constituição, e que por isso 
trn.taria de esmerilhar e definir bem o Que 
é interpretação, e o que é reforma, P.ara 
desprezar esta e approvar aquella, emen
dando-a se fosse necessario para a tornar 
bem clara e exequível. Foi pc;r estas razões 
no meu modo de pensar, que ellas prudente· 
mente se dirigiram, nfto representando. Qual 

mesma, em virtude do qual se fez essa re
presentação. Eis, pois, a unica serventia que 
teve essa representação. Sr. Presidente, eu 
tenho prestado toda a attençiio de que sou 
capaz a esta discussão, e confesso ingenua
mente que ainda me niio pude persuadir que 
a interpretação dada no artigo em discussão 
:>eja necessaria; pelo contrario, estou oon
vencido que el!a vai pôr tudo em maior con
fusão, e que annulla uma disposiçfw consti
tucional por meios ordinarios. 

Desde tempos antiquíssimos os brasil3i
ros tQm estado de posse de fazerem leis ou 

foi o resultado da representação que dirigia posturas municipaes por meio de suas ca
!i assemblt'!a geral a asscmbléa provincial rlc maras, e .iámais do exercício desse direito 
Pernambuco? Nós todos o observamos: nfio i tem provindo mal algum á sociedade. Quando 
se quiz que estrr rcprcscmaçfto fosse presente · o Brasil c•ra colonia de Portugal, as suas 
;í. c:as:! antes de se principim· na discussão, camaras faziam posturas sobre os negocias 
que nfto sei para que se queria aecelerar. peculiares de seu município. Quando foi elc
Dopois, foi rejeitado o requerimento que pe- vado .a reino unido ao de Portugal, continuou 
dia que clla fosse a uma commissão conjun- no exercicio dos mesmos direitos, colhendo 
ct.:.!monte com o projecto, de sorte que aquclla 

1
1 desse exercício muitos bens, e não resul

reprcsenração apenas foi lida na casa a ins- tando nunca algum prejuízo {t causa publica. 
tancias de alguns nobres senadores, e, ii I Constituía-se, finalmente, o Brasil em naçfto 
vista !ln pouca consideraçfto que ella mere- independente, c na Constituiçfto do Estado 
ceu, melhor seria que ella não tivesse exis- foi garantido o direito que já os brasileiros 
tido, porque a unica cousa para que ella ser
via foi para dar motivo a algumas intrigas 
que circulam por esta capital. 

Eu tenho om·ido dizer a algumas pes
soas que um dos membros dessa assembléa 
provincial de Pernambuco, o Sr. Lopes Ga
ma, cidadfto probo e litterato, e que alli bem 
servia l1a cinco annos, mais ou menos, o 
emprego dr. director do curso de sciencias 
sociacs c jurídicas, fôra demittido do seu 
pmprego pelo motivo de ser um dos mem
bro> que assignaram o parecer da commissão 
que scrvio de base ft rcpresentaçfto da as
·"embléa provincial de Pernambuco. Eu não 

tinham de intervir no governo economico e 
municipal, cons.a,grandoile esse dire.ito mui 
explicitamente uos artigos 167, 168 e 169 do 
capitulo. 2", da Constituição. 

Ult!mamente, fez-se a lei das camaras 
municipaes, e ahi se lhes incumbia muito 
explicitamente tratarem dos objectos peculia
res .aos seus munieipios, c até se definira!ll 
alguns dos objectos sobre as camaras pode
riam legislar ou fazer suas posturas, a res
peito da tranquill!dade publica, dos melho
ramentos materl.aes de seus municípios, etc., 
etc.: ao depois, o acto addieional, que sem 
duvida foi feito, como já muito bem se tem 

posso persuadir-me que isto asslm seja, pelo dito, para ampliar alguma 
hom conceito que formo do caracter do Exm. , !lttribulções dos municípios 

cousa mais aa 
e das provin-
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cias, tam bem Teconhece este direito, e, em 
virtude deste excrcicio, até hoje ainda não 
appareceu um mal ou inconveniente; pelo 
menos, todos os que rejeitam o artigo em 
discuss:io como prejudicial, têm pedido aos 
que o defendem que apresentem alguns ma
les ou Inconvenientes que tenham resultado 
deste exerciclo: mas nenhum ainda se dignou 
apresentar nenhum facto que provasse que 
tal ou tal postura perturhnu a tranquillidadc 
publica e união do Irnperio. Aonde, pois, se 
vai descobrir a necessid.ade desta Interpre
tação? Será esta a promessa que fizemos na 
resposta á falia do throno? Creio que não: 
o Senado, nessa resposta, disse que se oc
cuparia da interpretação de alguns artigos 

e disse que policia judiciaria é policia geral 
de todo o Imperio, que é .aquella que deve 
ficar ao governo geral para prevenir os cri
mes, prender os criminosos e entregai-os á 
autorid:lde competente: um outro nobre se
nador, então, persuadindo-se que todos esta
vam concordes (porque os que contestavam 
o projecto jámais tinham mostrado que que
ri.1m estorvar esta policia do governo geral 
que deve ter inspecção sobre todos os pon
tos do Impcrio, para manter a segurança in
diYidual e da propriedade c para conciliar as 
opiniões), mandou uma .emenda addltiv.a 
para que se accresccntasse no fim do artigo 
a palavra - geral. - Eu cuidei que clle 
pretendia assim definir que essa polici.a ju-

controversos do acto addicional; mas qual é diciaria era geral; mas não foi sem alguma 
o mal que tem provindo do § •1', artigo 10, I arimira•;üo minha que vi immediatamente re
do acto addiclonal? Nenhum se tem apresen- pellida essa emend.a; já então não era essa 
tado. a intelligencia ou definição que se dava de 

Entrou-se na definição do que é polici.a, policia judiciaria; parece que ha mais al
e tem sido esta uma questão tal, que eu, em ;;uma cousa occulta, que eu confesso que ain
lugar de me esclarecer pelo que tenho ouvido da nfw pude atinar com o que seja. 
sobre essas definições, ~onfesso que me acho Tem-se dito que os codigos devem ser 
mais embaraçado. Será talvez pela pequenez conformes em todo o lmperio, e eu não tenho 
de meu entendimento; mas não é de adml- ou\·ido contestar-se este principio, com o 
rar que isto me .aconteça, quando eu vejo · qual me ocnformo. EntfLO, qual é a razão por 
senadores muito 111usrt.rados darem defini- I que: se diz que o codigo deve ser geral para 
çõcs contradictorias sobre este mesmo obje- I todo o Imperio? Se a policia judiciaria nf10, 
cto. Alguns dizem que policia é só aqui!lo ! iic:t bem definida com a emenda que addi
que tem por fim colligir as provas dos cri- I clona a palavra - geral - porque não se 
mes, averiguar quem é o criminoso, e apre- ,

1

· define de outra maneira, isto é, que a pol!cia 
sentai-o á autoridade competente; outros di- judiciaria é aquella que se estende por todo 
zem rJUê nesta palavra - policia - tambem ; o Tmperio para a conservação da paz e tran
se envolve a prevenção dos crimes; e negam j quillidade dos cidadftOs? Mas nada disto se 
uns o que outros affirmam. Ora, se nós 1 quer: quer-se que vá uma interpretação pela 
mesmos nos achamos em um embara~o se- i qu<ti ,1s assembléas provlncia~s, segundo 
me!hante; se nesta casa, aonde cstao as · ju!~:;o, hõto de se achar ainda ma1s embaraça
maiores !llustrações do paiz, nos achamos tão rias, interpretação que vai pôr tudo cm multe 
divididos em opiniões, como podemos pensar maior confusllo; c é debaixo deste ponto de 
que as camaras munlcipaes dos lugares mais vista que eu a acho prejudicLal, além de ou
longinquos fiquem entendendo o que se ex- t.ro que é ella envolver uma reforma com a 
prime nesta Interpretação a que eu chamo capa de interpretação. 
reforma? De certo, novos embaraços hão de Nfto é posslvel, senhores, que, quando o 
.app;lreccr, e talvez vir multo mais amplia- Brasil já tem 18 corpos legislativos, e que 
dos, de sorte que receio multo que tudo se Pm cada u:u delles hfto de apparecer [le 
torne mais duvidoso do que até agora tem certo !llustr.acões que híio de bem examinar 
estudo. a !nterpretaçfto que ora se quer .fazer pelas 

Um nobre senador, que com multo afinco I regras da hcrmeneutlcn, pelo bom senso e 
tem defendido o projecto em discussão, ultl- pelos !lns a que se propõe o legislador; nfto 
ma.mente deflnlo o que é policia jud!clarla, , é posslvel, digo, que, quando encontrarem 

,I- :U 
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disposições contrarias ao acto addicional, dei-
1 

cussão, e desejo que a mesma ldéa se taça a 
xem de repellir, c, quanto a mim, repellem I meu respeito e a respeito dos que o lm.llll"' 
por dever, porque aquelles que juraram a gnam; mu.s é uma verdade que V. Ex. ter4 
Constltulçiio do Estado e o neto addlclonal ) observado, que tem-se pretendido fazer um 
que faz parte dcll.a são fieis e obedientes aos ! monopolio de certas entidades, Isto é, que só 
seus juramentos e obedecem e defndm a Con- i elles é que são monarchistas. Eu creio que 
stituição, quando não consntem que ella seja .

1

. monai:chlstas constituc~on.aes e representatf
atacada, c tcrfto mais o direi to de dizer aos vos sao todos os cidadaos brasileiros (apoia
outros que a têm reformado: -Vós é que dos), e com muita especialidaae os membros 
sois rebeldes, não respeitando a Constituição de5ta casa. (<lpoiados). Qual será o interesse 
do Estado; nós somos legalistas, porque obe- do Sr. senador do Brasil cm querer destruir 
deccmos a ella e a rcspeltamJs. - E ser.\ ns instituições do paiz, instituições que lhe 
com·eniente que apparcçam estas scenas no I concedem tantas honras e prlv!leglos, para 
Brasil? :-<ingucm o dirá. se ligar a especuladores velhacos e tratantes 

Senhores, nós terlamos preenchido me:- 1 que pretendem turbar as aguas afim de pes
lhor nossos deycrcs, se fossemos examinar [ e arem ncllas? E destes eu conheço muitos. 
todas essas leis provinciaes, e fossemos de- ' Estou certo que esta pecba não cabe ao 
clar.ando nu lias as que têm exorbitado das 1

1 Senado: nenhum interesse póde ter em se 
attribulções que lhes deu o acto addicional; ligar a estes especuladores, Pelo contrario, 
mas o conrario disto se tem feito: temos ta- esses monopolistas de monarchlsmo é que po
cltamente consentido em tudo, e depois qu: dem ser suspeltos de nutrir desejos talvez 
deixamos passar cinco annos, vamos agor.a, 
com a capa da interpretação, annullar o acto 
addlcional, se n5.o em tudo no menos em 
parte; c para o anno annullar-sc a outra 
parte. .Tulgo, senhores, que melhor era ser
mos francos, que fizesscmos hoje tudo que 
temos de fazer; sa eu estivesse no lugar dos 
nobres senadores que p,artllham as idéas de 
que o acto addicional é nullo e assim se 
deve declarar, teria substltuldo todo este 
projecto por um unlco artigo que dissesse: 
- F' nullo todo o acto addicional, e como 
tal não obriga a nlnguem.- Talvez Isto fosse 
m.als conveniente ao Brasll do que estar-se 

me nos regrados. 

Sr. Presidente, todos os nobres senadores 
que têm sustentado o artigo em discussão 
me parecem conJlormes nos princípios car
deaes, isto é, todos elles pensam que não é 
conveniente que se estorve essa policia ge
ral que se estende a todo o Imperio, mas da
qui se não segue que cada .assembléa pro
vincial e as camaras municipaes não possam 
iambem estabelecer leis pollelaes que previ
nam inconvenientes e males peculiares nos 
seus munlc1p1os. 

Aponta-se como um ,argumento que se 
nüo póde desfazer a lei provincial de pre-

todos os :mnos armando laços para apanhar feitos de Pernambuco: não é agora occaslão 
os brasl!eiros. Eu não digo que seja este o de se discutir este negocio, mas eu julgo que 
modo de pensar do Senado; roas, quando se I ella não é tão Inconstitucional como se tem 
obra .assim, entendo que armam-se laços para entendido, pelo menos os resultados têm sido 
cahlrem nelle os brasileiros respeitadores optlmos, porque a provlncla de Pernambuco 
sinceros da Constituição do Estado. hoje parece que serve de modelo pel,a paz e 

Eu":""'Sr. Presidente, tenho observado que, tranquillidade cm que se acha, e Deus queira, 
a tempos a esta parte, se tem pretendido fa- como spcro, que todas apresentem o mesmo 
zer um monopollo de monarchlstas, defenso- aspecto. :\1ae, se os nobres senadores acham 
res da religião, etc. Cuido que disto nilo vem que ahl está violada .a Constituição do Es
provelto algum á nação, e cuido que melhor tado, quem os privou do direito que têm de 
é attrlbulrmos sempre boas intenções a to- apresentar um projecto declarando nullos os 
dos quantos emlttem seus juizos, suppondo prefeitos de Pernambuco por eontrnrlos â 
que o razem com a mira no melhor bem do Constituição? Mas não se tem fi!lto Isto. e 
~en palz: P.U assim julgo a todos os meus eu creio que a razão ti por estarem persundi
collegas que sustentam o projecto em dls- , dos, em consc1encla, que o acto é bom, que 
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tem produzido magnificas resultados. Mas se ; um sentido multo contrario aos Interesses do 
este é um dos males, entremos nessa ques- ! paiz! 
tão, seja ella suscitada, diga cada um o que J .Eu por isso julgava, e ainda julgo, que o 
entende, e, segundo a votação, seguramente · Que nós devíamos {azer c~a não tocarmos na 
se fará o que se julgar mais conveniente á Constituição do Estado, e sim revermos a 
união do Imperio. Iegislar,l0 de cada uma das provincias, e ir-

Em uma das sessões passadas disse um I mos cassando aquellas leis que não fossem 
nobre senador, a quem muito respeito, que \ contidas nas attribuições das prov!nclas ou 
se admirava que no fim de sete annos se 

1 
que fossem contrarias ú paz publica; dest'arte 

julgasse conveniente reformar a Constituição cnsinavaroos as províncias a que soubessem 
do Estado, e que agora, depois de passados usar dos seus direitos, isto é, que não flzes
clnco annos, houvesse tanto escrupulo em se sem leis que pudessem perturbar a tranquil
interr>retar o acto addiclonal: aproveito esta !idade dos cidadãos: eu, por minha parte, 
occaslão para, respondendo ao nobre sena- como confio multo na docilidade e lndole 
dor, dlzer-lbe que, em quando se tinham pas- dos brasileiros, creio que disto não resulta
sado esses sete annos, não desejava que se ria desordem alguma, ainda mesmo agor,a. . 
tocasse na Constituição do Estado e só pe- Comquanto se grite contra os actos legisla
Ias circurostancias que foram occorrendo, e ti•:os de algumas provinclas, não vi ainda 
porque essa opinião passou como verdadeira I que de nenhum desses actos p.artisscm os 
é que se Iev.aram a effclto as reformas; males que se têm querido Inculcar. Deviamos 
agora depois de cinco annos havemos de novo tambem ter em consideração que as provia
formar a mesma Constituição, porque eu, cias estflo ainda no seu tlrocinlo, c, por con
como disse e torno a repetir, entendo que sequencla, hão de necessariamente achar em
este projecto é uma reforma do acto arldlclo- bar.aços em bem conceberem o acto addlcio
nal, pelo menos na maior parte de seus .arti- na! para o Irem executando nos seus actos le
gos. Ora, note V. Ex. o respeito que da prl- glslativos: s6 o tempo, só a experiencla. 
mcira vez por tanto tempo se tinha consa- Sr. Presidc·ntc; só a expcriencin dos ln
grado {L Constituição do Estado, respeito tal eom·cnictcns que rsscs actos legislativos po. 
(como já disse em outra sessão) que a maio- dessem ter introduzido é que as hüo de fazer 
ria dos representantes da nação dizia: - nflo cont~r-sc dentro dos limites que lhes for~m 
se toque na Constituição, seja ella respeitada marcados no acto acldicin'llal que faz parte da 
até cm seus pontos e virgulas.- Venceram-se Constituir,fto. E, Senhores. que admira~:io é 

essas difflculdades, acabaram-se esses re- ~ne as assembléas provinciaes .trnham l'xnrbi
celos, e a Constituição foi reformada. Agora tudo c errado em uma ou outt':t cousa. quan
(veja-sc bem) já o espaço não é de sete an- 110 o corpo legislativo gcrnl um anno raz uma 
nos, é de ctnco, e vamos reformar outra vez !r·i c n'outro ano a reforma; cm uma scssiio 
a Constituição. O que acontecerá daqui em está dr um pcnsamooto. e n'outra muda e 
diante? Habituados como estamos a toc.ar na abandona osse pensamento? Ser[L isso por de
lei fundamental do Estado, daqui a dous an- iiberaçi";o decidida ou coro firme proposito de 
nos faremos nova reforma, depois o espaço fazer mal? Creio que nfto. Penso que sempre 
diminuirá, e, passado um anno, tornar-ac-ha que decretamos um acto Iegislath·o 6 com o 
a fazer outra reforma. E' desta maneira, 1i fim que elle vfi produzir o bem a que se pro
com este procedimento que a Constituição põem os legisladores; e que depois, mostrando 
poderli. arra1gar-se entre nós, e produzir os ;t pratica os inconvenientes que têm occorrido, 
fructos necessarlos para a fellcld;tde do Bra-~ nós ou corrlp;imos emendando o acto ou o re
sll? Creio que não; pelo contrario, estou provamos. ·Pois, Soohorcs, porqu~ havemos 
persuadido que nós fomos nos habituando a julgar as provlncias por uma regra rtiversa da 
não guardarmos o respeito devfdo á Constl- nossa& Porque havemos querer julgar as pro· 
tu\çã~, em bem pouco tempo ella será de todo vlncias de uma maneira diversa daquella pol' 
destruida, e Deus sabe se apparecerá .algum que os brasl!eiros nos têm julgado? Por von
ve!hRco que queira fazer Interpretações em wra, já houve algum revolucionaria que gritas-
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se contra uma lei da asscmblêa geral, porque 
ella tenha sido Injusta ou Cilntrarla fi Consti
tuição? Não; e eu p2Io contrario torno a dizei
o, estou persuadido que noohum dos actos le
gislativos provlnclaes tem feito os males que 
se qnerrm inculcar. Era melhor pnis (cu o re
pito) ~uc nós fosst'mos eorrigindo os actos 
legislativos pro,:inciae.s que por ventura podes
sem ter inconvcnicnécs. revalidando mesmo 
aquelles que tivessem exorbitado Inteiramente 
das a:ttrlbuiçü~s das assemblêas pro1•inciaes, 
mas que coo tivessem cousas boas; e se a as
scmb!éa geral as Julgasse de interesse publico 
fizesse-as passar como um acto s~··u: Isto no 
meu modo ue pens~r. era. bastante para que as 
proYincias s~ orientassem e marchassem den
tro dos limites da Constituic;ão c de uma ma
neira conveniente. 

Eu, Sr. Presidente, não tomaria a p:Llavra 
t nem discutiria este n"gocio, se acaso esti
vesse persuadi·do que csw,·a ·decretado qu~ este 
proj(cto havia de passar com todos os seus 

(pois ·que não me achava na ·casa), o :Ministro 
então dizia que o :Senado carregn.rla com a 
cnormc responsabilidade de tudo quanto a.con· 
tecesse por falta dessa lei. No meu modo de eD· 
tonder, esta argumentação era Inteiramente so
]}hlstic~, porque o Governo tinha ·lei de fixll!lão 
de forças é• 1el de orçamento até o '1" de .Julho 
deste anno; mas, emflm, ·o Senado julgou que 
não devia dar pretex.to c ·concedeu ao Governo 
todos os meios que pediu, c ·ainda mais alguons 
dos que pediu, para conseguir os fins do resta
belecimento da ordem. na provincia do Rio 
Grande. Jfas qual foi a satisfar,ão de suas pro
messas? Eu ·digo que elle de maneira alguma 
satisfez ao que prometteu, porque o Rio Gran
de do Sul, de 19 de Setembro em dlantl', peio
ron muito em circumstancias. Foi, portanto, 
como disse. esta a razão porque o Senado an
nuiu a essas exigencias do :Vlinistro, E·xigcncias 
na verdade exageradas e pouco dignas para o 
Senado. Ora, não acreditando cu nisto, ·tambcm 
não acredito agora que o actual proj0cto ha de 

artigos, pontos e virgulas; mas está longe dr. passar como se acha redigido. conforme disse 
mim tal persuação; eu não creio que 0 Senado o nóbr c Senador que era ·:V!inisn·o nesse t•om
haja de se decidir seniio pela sua convicção .. o po; elle disse: -·Como o illnstrc Senador 
~endo em vis~a as convenlencias publicas, po- declarou que havia de votar contra todo o pro
dcr~i muitas vezes nflo estar d~ accordo com a jecto, eu declaro que hei de votar p]r todo 
sua maioria, porque emfim cada um se funda elle como está. V(}te o '!!Obre Senador er.1 fa
no seu modo de pensar, o juizo é ode cada um vor ·do projecto, como está, eu vo:a!'ci contra 

homem; m~s, e~t.r~tanto, é do meu de;e~- sup-j todo elle como está .. 
por que a voraç,w ha de ser pela conv!cç.to de 1 ·Sr. Presidente; J{L s~ most1·nu aqui os mul
ca~a um. Ser.u quizessc me dirigir a ess~ res- / tos. inconven_ien.tes que estas reformas podiam 
peno por alguns factos que têm acontecido e · trazer; cu nao Julgo que as provlncias ob~dec~
por juizos que têm circulado pelo paiz. •'nt~n j rito a ellas, porque ellas elevem ser obedientes 
o r:JP!hor modo ele obrar srria o silencio, dando / fL lei fundamental do Estado, e porque tem 
lllllcamente o meu voto. :-<em mc serve rr.es~n 1 dent:o mesmo desta lei os meios para não dei· 
<lo prova o que passou nesta ·Casa na sessao xar 1r avante n.s ten-tativas sobre as attrlhui
do anno ne 1838, sobre a lei do orçam(•nto, ções que a Coostiuiçüo do Estado lhes tem da
porque ent~o não foram as razões aprcsen.\adas do; já se ~"m apresentado esses meios, e eu es
aqui pelo :O.Hnistr.o desse tempo, niio foram tau persuadido que não mandariio processar as 
todos os meios de que clle lançou mão para assembléas provinrla.es por este respel·!o. por
fazer passar aqumo que rlle tinha como que que não podem. Alguem haverr1 quo qulzcsse 
decretado, que moveu ao Senado a votar como fazer isto; mas eu cuido que não podem, e as 
rntf!o votou; no meu modo de pEnsar, outras asscmbléas provinclaes, dentro das suas attrl
faram as razões, quero dizer, foram as cir- buiçõcs, hã~ de ir pouco a pouco ficando no 
paiz, e principalmente a rebellião do Rio pleno gozo de todas aquellas garantias que 0 
Grande do .Sul. provlncla que todos tinham to- acto addlclonal lhes tem outorgado. Necessa
mado a peito salvar: foi só isto o QUe fez rlamentc assim ha de acontecer. Como é pos
com que o Senado abandonasse suas emendas sivcl que uma assembléa provincial CJUe··legis
e approvassc a lei como tinha vindo da outra !ou para s~us interesses peculiares, que já viu 
C:1.ma.ra. porque, pelo que lidns as discussões multo bons resultados deste trabalho, que tem 
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€m si trinta. e. tantos ci-da.clõcs rscolhiclos para I O Sr:. AT.Bl"<1GE!:Qn; (.1iini.;:ru): --.. - P"rl' -~ 
velarem na guardn. da Constituição do Imperio palavra, Sr. Presidente, pr.:·a dissi,1;•.;· t:a;~:. 
c nos Jnter~·sses da provinda; como t; passivei, 1 vrl:C<!c.:upuç;ão un qut ::;e n:::h:.t o H3llre S(;n~alcr 
digo, red-uzir esse trinta e tantos rcpresentan- I que acabou de Úl!ar. Disse ollc C!U'' o -Governo 
ites provine!aes a meros espectadores, feitos so. fizcra ha pouco uma nomeação ue dircc:or do 
bre os direitos de suas provlncias? Xão é pos- curso jurrdico ele Olinda, pr~tcri·ndo :10 Sr. 
1;ive!: porta•ntn, df'ntro drsas attribuições ellas LQpcs Gaa:a, c-m razito d:· elle sr;r um elos si
tênt meios dr- fazer cons~rvnr ~s suas garnn-1 b~1l!.t.ario.::; t1:1 rep':'csenu.:çfi..o da a.sstinblaé pro
tias; mas o que eu desejava é qur as proviu- I vincial de Pernambuco contra este projecto. 
das não se vissem forçadas a entnr no uso Crdo que conseguir:! facilmente fazer desvu
desscs meios, não se vissem forçados a discuti- necer toda a suspeitn do nobre Senador a esse 
rt'm se este projecto era uma reforma ou ln- respeito, tanto porque não posso deixar de 
terpretação, e a que fizesse de cer-to nita podia 1 contar com os seus sentimentos para commigo 
ter a. gloria da. initiatiH, porque essa gloria I por ellc mesmo declarados, c com esta tal ou 
cabe _ fL assemb!éa p~ov!ncial ele P'·rna?J!J~r':_o·[ qual confiança que é·lle me parcc_e prcstnr, 
CJUé Jf<. dentro do drrerto que a Consutnrçao 

1 
como porque vejo que eilc mesmo nao se acha 

lhe prescrcn, fez exami-nar por uma commis- : convencido da veracidade desta asserção, por
siLO _de se·ns ~em bras os_ nrtigos deste irntitulad_o I que não teve exactas informações. Espero p~is 
proJecto de mterprct~çao. e mostrou com ev1- 1 que as que vou dar ao nobre Senador bast:r.rao 
dencia (quanto a mim) aque!les dos ar.:i!!"OS : para lhe !.irar a sua preoccupaçf<o a esse res
fil!r. (·J'a!l1 interprctar;íio, os qu~ ~:ran1 uma ve:-- : peltc. 
dadein reforma; e. usando do dir!!ito garnnri- ! _ 

. _ . ·. . · P:·imerramente, o Sr. Lo·pes Gama não era do na oCnstltUIÇ<!o que pernnttc a todos os cr- : 
_ . - • o director daouelle curso juridico: o nobre Se-cladaos, <JUan to mars a corporaçoes desta o r- ! • 

d I • - - 1 - 1 nador sabe muito bem que o director era o em, d rlgtrem represent~~ocs ao corpo eg1s a-
tvo. dirigiu urna a este respeito: e púde-se actual regente; por cooseguinte, não foi tirado 
presumir que uma asembléa legislativa proviu- esse emprego ao Sr. Lopes Ga:na para llnl-o a 

outro. Além disso, esse cidadão, exercendo as eial que tratou, examinou P deliberou sobre es-
ta materia, agora se cale só porque nós assim funcções de vice-director simplesmente, por 
queremos? Eu digo que nós assim queremos, todo o tempo que decorreu até a apresentação 

t dessa re·presentaçfi.o, nunca chegou a ser pro-porque E-ntmdo qué a.inda se não a.presen a-
vnm argumtutas que mostrassem que ·isto não ''ido na effectividade delle. o que prova que o 
ern uma .refo:rma; 0 que eu ouvi é que se ia facto de se prover .agora f.SS3 lugar (o que 
pôr a policia em tal ~stado prlas dE·finiçües afinal s~ havia de ·fazer) nii.o veio delle ter 
que se d~ram. que hoje entendo menos 0 que é assig-nado esta represcntac:õto: ames se d~vr 

policia do que antes desta discussão. 
Concluo votando contra est~ 1" artigo; e 

quando elle passe, estou na regra do nobre Se
nador que foi frai(JCO em clecla.rar o seu vo.:o, 
hei de votar -contra o 2c. 0 afinal hei de votar 
pela reieiç~o do projecto, porque julgo qup a;;
sim estou cnmp:-indo u:-n d~V!":o ::t:l!!rado. qtie 
sou fie.! ao jura:nent.o CJU'' prest,;i; QS nobres 
Senadores estão no mesmo clirfito s:rs<.enta!1-
do o projecto, porque. como el!rs julg-am que 
isso é uma intea-pretar,fto reclamada pelas :re

considerar esse acto do GoveJ'Jo por outro la
do; e estimaréi queo nobre Senador assim o 
considere, isto é, como um ac-to que de alguma 
maneira teve por fim aproveitar o merecimen
to de um cidadão que acabava de prestar ser
viços a.o paiz nas suas altas funcções !le 11inis
tro de Estado. Espero pois que o nol>re Sena
dor ficará convencido de que nesla nomeação 
I(JÜO houve da .partP do Governo UH.Jtivos tão 
-Indignos quaes se lhe quiz emprestar. como 
melo de vingança, etc. Creio que o nobre Se-

cess!dades publicas, estfLo t~mbe:n em muito nadar estará satisfeito nesta par.te. 

boa f~ su~tcn~ando ~ I"Ot:tn<!o pe~o arrigo r:m Tendo sido provocado pelo nohre Senador 
i!iscussãc. e talvez ,:,lo proj,'cto todo; rer.o- para tomar a palavra a esse respeito, aprovel
nheço ne!les €atas intenções; e peço que tam- tarei a occaslão para tambem dizer alguma 
bem julguem boas e puras as minhas. V.oto con- cousa a respe.tto do artigo que se discute. Eu 

tra o artigo. t>ntendo o acto alld!cional talvez de uma ma-
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nelra muito singular: e-ntendo-o em um senti- c·u !llt:: tenho com·encicto della mesmo dentro 
do o mais rcstrloto que é passivei. Para mim, desta casa. Se eu nii.o visse que membros desta. 
ellc não careceria de ·interpretação alguma, por- casa (e membros d8 muito saber) entendem 
que como legislador eu faria (sem me julgar que as assembléas provinciaes podem legislar 
emba.raçado em neullurna dati minhas attribui- sobro a policia em geral, e que este projecto é 
ções), as leis que fossem necessarlas para o uma verdadeira reforma, então diria cu: - é 
audamullo dos negocias, não obsta.ntc as leis escusada a interpretaçfLO; - mas, uma vez qu~ 
que as p.rovincias fizessem; pois não vejo nv lla pessoas que ass!m o cutcndcm, cu a julgo 
acto addicional artigo algum que privr: o po- "oH'CCStiariu. Esw. intcrpretaç}o ,; pois uma no
der legislativo geral de suas attribuiçõcs; iria cessidade de facto c não de d.i.rciw; r. por isso 
(digo) fazendo !<:is que aproveitassem as boas voto. como já votei na Cam::.ra tomporaria. o 
idéas das assernbléas provinciaes, que corri· anno passado, por uma interpretação. 
gissem outras, c mesmo que annullasiJm a.lgu
ma. Como membro do Governo, procederia da 
mesma sorte, ou apresentaria as propostas que 
fossem necessarias para embaraçar ·esses ex· 
cesses que .tem apparecido em algumas provin
das; e assim iria destruindo indirectamente 
o máo cffeito desses excessos. Veio que o acto 
addicional, mesmo pelo que diz respeito ás 
attribuições das assembléas provinciaes, esta
belece, como fundamento dessas attribuições, 
o simples direito de cuidar dos negocies pe
culiares das províncias; designa-lhes os ob
jectos, c diz que cllas nüo poderão legislar fóra 
desses objectos. 

Ora, estes dous princípios, estabelecidos 
no acto addicional, me fazem crer que a Ca· 
mara reformadora quiz dar ás assembléas pro
vinciacs só as attribuições precisas para ellas 
se occuparem desses negocies particulares das 
provincias, sem torpor algum dos poderes po· 
liticos do estado; vejo de mais a mais um ou
tro artigo no mesmo acto addiclonal que indi
ca os objectos sobre que as assembléas provi'fl· 
ciacs podem propor; c ú vista desse artigo, etl 
infiro que as asscmbléas provinciar.s não po
dem estrmder o seu direito de legislar multo 
além de restrictos limites, ainda nos objectos 
<la sua competencla. a cujo respeito se devem 
cingir n.os principies geracs do nosso direito 
publico, quero dizer, á Constituição. Tal é o 
meu modo de entender. 

N'o entanto, Sr. Presidootc, cu tenho visto 
que se tem entendido em varias sentidos o acto 
têm legislado fóra das suas attrlbuições, e a 
assernbléa geral tem -tolerado isto talvez por 
não reflectir ·bem nas consequencias de seme
lhante exorbitancla; o Governo tem tambem 
an'fluido, e afina! estes factos trouxeram a ne
cessidade da interpretação, e esta necessidade 

Agora direi tamb"m francamente qur. esta 
interpr\.'ta<;ão. tal q;wl está nüo lü'.: pare<:c' da
ra c tcr:11inantc. (.-Lpoiculos.) Talv~::z contenha 
illgunta obs(~uricladc. c foi ··sr.e o motivo pelo 
qual votei ontr'ora. contra o acto addicional; 
aclwi o a.ct.o addieio·nal concebido de uma ma
neira tão confusa, que entendi que elle não 
convinha, que era ncccssario ha;•er uma legls· 
lação mais clara e methodica; actualmente di
go o mesmo a respeito desta interpretação; 
acho que não ha nella clareza bastante, ao 
menos em relação com a mi.nha compreh~são; 
tnda'l"ia, como esta Interpretação na sua essen
cia vai de accordo com o meu modo de en
tcnd()r, votarei por ella, porque, ainda que de
feituosa para mim. o melhor é que ella se 
adopte, do que fiquem as cousas como estão: 
e é <le urgencia que clla se faça. 

Este negocio, Senhores, ni'Lo é propriamen
te negocio do Governo; elle perwnce e interes
sa a todos os poderes poJi.ticos do estado, e 
muito principalmente ao poder legislativo ge
ral; PI> r isso, nfLo é como membro do Governo 
que eu fallo, fallo como membro do corpo le
gislativo. 

Acho-me, pois, na neces~idade de votar 
J}or esta interpretação, não só, como já. disse, 
porque se conforma com o meu modn de en
tender, como porque se tem querido entender 
muito pelo cO<atrario, tomando-se a palavra. 
pOlicia destacada das outras palavras, e eco
nom.ia munit:ipt!l, precedendo-se proposta da8 
camaras; e eu não posso comprehender outra. 
cousa senão que a palavra municipal se r~fP.re 
á policia e economia, não havendo separaçao 
alguma, nem de virgulas, c estando todas es
tas palavras concebidas c arranjadas de ma
neira que se refer~;m umas ás outras. Como cu 
'!lão tenho uma cxposiçfLo tão clara, que possa 
dilucidar questõ~s na presença de tão distin-
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ttú.:i or~~ü,,r~~::i. 1!:rll!tü-m.~ ao Cii~t: ~cnho c.:r:r :!~1i- pnr.a se impugnar por este lado a necesshla.du 

do, e concluo votando pelo ::rt.lgo em discussão. de Interpretar. Esta necessidade, torno a di
O Se. A. B~~,~:-,-co: - Tomarei outra vez par- zel-o, é reconhecida por um artigo do acto 

te na discussão. Do que tenho ouvido, tenho addlcional, e outro artigo reconheceu tam
f•ntendido que iuversas questões se suscitam bem o direito do poder legislativo geral de 
na casa <t respeito deste artigo; e tendo dado 
atten(;ão tt discu::::são. parece-me que ella se 
reduz áti srgui'll.tés: 

1.• Se ha precisão de interpretar o acto 
addlclonal. 

2.• Se se dá o caso de interpretar. 
3." O que é Interpretar. 
4.• Finalmente, se esta interpretação pro

posta no projecto é boa ou má. 
Ora, emquanto á primeira questão, se ha 

necessidade de interpretar o acto addlclonal, 
eu digo que esta necessidade foi reconhecida 
pelo legislador constituinte (se assim se pôde 
dizer) ou legislador do mesmo acto addiclo
nal, e por conseguinte sobre isto não podia 
haver questão; entendo de mais a mais que 
essa nécessldade ê bem demonstrad,a, á vista 
do principio que deve reger todos os gover
nos que admlttem elemento federativo, isto 
f, evi-tar toclas as occasiõcs clc conf!ictos. 

Se acaso a assembléa geral se limitasse 
sómente a esperar pelos actos legislativos 
das assembléas provinciaes para revogar 
aquelles que lhe parecessem e.'(cesslvos ou 
excederem a orblta das Ruas attrlbuições, 
muitas seriam .as occasiões em que o poder 
legislativo geral se veria em confllcto com 
as assembléas provinciaes, o que certamente 
não poderia trazer bons resultados; em uma 
ou outra occaslão poderiam esses choques 
trazer desordens e até mesmo a desmembra
ção. Nós todos sabemos quaes !oram os mo
tivos das dissenções €ntre a Inglaterra e os 
Estados Unidos; foi o tributo sobre o chá: 
entendiam as assemb!éas da America lngleza 
que a ellas pertencia tributar os Estados, e 
a Inglaterra entendia que podia tambem tri
butar. Dahl nasceu .a separaçfLo da Ameriea, 
e por isso os seus legisladores entenderam, 
quando fizeram a separação, que se devia 
estabelecer uma fóma de governo que cor
tasse para o futuro a possibilidade dos con
tlictos. 

Na consideração que acabo de apresen
ta:" é qu0 se funda a necessldde da interpre
:tacão; entendo, portanto, que nüo ha razão 

revogar os actos que parecessem fóra das at
tribuições das assembléas provlnciaes. 

Quanto á segunda questão, é igualmente 
manifesto que se dá o caso de se Interpretar: 
é verdade que não tem havido duvidas ma
nifestadas sobre a lntelligencia desse artigo 
do acto addicional; mas que tem havido !a
cto~ dos quaes se possam inferir duvidas, é 
para mim multo claro: umas assembléas pro
vinciaes têm tomado medidas a respeito de 
policia, por exemplo, a de Pernambuco, a do 
Ceará, etc., e outras a este respeito nada têm 
feito. Este facto mostra que umas assembléas 
provinclaes entendem o .artigo do acto addl
cional por uma fôrma e outras por :mtra. 
~fas, quando isto assim não acontecesse, per
guntf) eu: seria necessario, para tornar evi
dente a necessidade da interpretação, que 
houvesse estas duvidas entre as assemblêas 
provinciaes? Não bastava que .as houvesse 
entre o poder legislativo provincial e o po
der legislativo geral, poder este que tem a 
attribulção de dar a interpretação, de apre
sentar qual é o verd.adeiro sentido dos arti
gos do acto addiclonal? Basta que esta dlffe
rença se tenha apresentado entre o poder le
gislativo geral e o provincial, para se não 
duvidar que real!sou-se o caso em que o po
der legislativo geral h a de interpretar: o 
QUe é preciso ê I]Ue el!e não Interprete fóra 
do sentido do legislador; mas, quando vê que 
se entende um artigo diversamente do que 
se deve entender, elle o deve interpretar se
gundo a Intenção do legislador: por conse
Quencia, entendo que o caso de duvida está 
dado, caso em que se reallsa o direi to do po· 
der legislativo geral fazer a interpretação. 

Terceira que::tfin: - O llUC 0 i:lts-rprl\tar? 
Entendo que Interpretar é declarar qual ê o 
sentido do autor ou legislador. :\fas, dizem 
alguns senhores, que só se deve admittir a 
respeito do acto addlcional a interpretação 
declarat!va, porque, sendo o acto addlclonal 
uma lei constitucional, e não tendo nós o dl
rW.to de augmentar ou diminuir uma parte 
da Constltulclio do Estado, não podemos ad-
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m~nir ;ntcrJ~retaçiio ext~nsiva IH:m restr~- / a intelligencia tio ar~. lU § _4", do acto aüdi· 
cuva. Eu veJo que o legislador do acto addl- clona!; era necessar10 considerar a palavra 
cion,al deu ao poder legislativo geral a fa. - polrcla - inteiramente destac,ada de todo 
culdade de o interpretar, isto é, de declarar o resto do artigo, o que logicamente se não 
qual era o sentido em que elle legislador deu pôde fazer. 
esta reforma; logo, se lhe deu esta faculda- Eu disse hontem que, considerando-se o 
de, não se p6de negar os meios para elle po- artigo grammaticalmente, me parecia que 
der interpretar; c se isto é .assim, está claro por nenhuma outra maneir!L se podia expri
que, se uma palavra em um artigo offerecer mir o pensamento que está no artigo do acto 
um sentido tal que esteja em manifesta con- addicional senão dizendo-se - leoislar sobre 
tradicção com outros artigos, esta palavra b,a 1)01-icia c econo?nia ?nunicipal, preoedendo 
de ser entendida segundo esses outros arti- propostas das camaras .- isto é, que, quando 
gos, e, por consequenc!a, ou seja necessario 
ampliar o seu sentido ou restringil-o, sempre 
se ha de interpretar. 

Ora, eis ,aqui as questões preliminares 
que me parecia necessario resolvermos, para 
entrarmos na ultima questão, isto é, se no 
projecto offerecido se deu ao acto addicional 
a interpretação que se devia dar; e sobre 
isto é que tem versado principalmente a dis
cussão da casa. 

Eu já disse hontem que entendia que na 
primeira parte do artigo em discussão estava 
a interpretação exacta do artigo do acto addi
cional que se tratou de explicar; e eu re
jeito a segunda parte, porque me parece des
necessar!a, não só para o que nós pretende
mos, como até mesmo para obstarmos a in
-convenientes gr11ves a este respeito. 

O artigo do acto addicional que se quer 
interpretar é este:-'' As assembléas provin
ciaes podem legislar sobre policia e ·economi!t 
municipal, precedendo propostas das cama
r_as ".-Ora, um nobre senador, a quem sou 
n:uito affeiçoado e a quem multo respeito, 

se qulzesse dizer que as assembléas provin
c!aes podiam legislar sobre policia munici
pal e economia municipal, precedendo pro· 
postas das camaras, não se podia usar de 
outra redacção. E' só quando se falla em 
obJectos phys!cos que se póde construir a 
orar;ão de outra maneira, e empregar-se o 
uuJcct-;vo no singular ou no plural; por exem
!>lo, quando se diz- throno e sceptro i mp<.•· 
rial- tamb~:u SL' poderia dizer- throno ,. 
scentro imperiaes- ainda que e.st.c segun
do ~1~orlo de• r.xprnn:r-sc· n:io é i~~tdr.o 

usual. Emfim, deirando de parte esta ques
tão, e admittindo mesmo que se possa usar 
desta redacção, bast.a reflectir no restante do 
artigo para se convencer que a intelligenc!a 
que se lhe deve dar é aquella que enuncie!; c 
até assento que, admittida a Interpretação 
do nobre senador, seguem-se graves absur
dos. 

Eu vejo neste paragrapho uma disposi
ção geral a respeito das mater!as sobre as 
quncs ::ts assembléas provinciaes podem le
gislar, isto é, sobre policia e economia mu-

já concordou que se devia entender que as nicipal; vejo que nos artigos seguintes se 
e~marn: municipaes não podiam exercer es- vão especificando os objectos sobre que el!as 
tes direitos senão dentro dos limites marca- podem legislar, por exemplo, sobre despezas 
rios nas leis geraes, e assim tambem as as- de mun!cipio, o que esttt !nclu!do nas pala
sembléa~ provinciaes; nisto estou de perfeito vras - economia municipal. - Assim como 
accõrclo, e foi o que eu hontem sustentei. estão incluidas nestas palavras as despezas 
Agora a segunda parte da opinião do nobre prov!nc!aes, obras publicas, assim tambem 
senador, cm que eu não concordo, ~ que, so- outros objectos sobre os quaes podem legis
bre tudo quanto as leis geraes não têm pro- lar entendem-se inclu!dos na palavra - po
vldenclado, podem as assembléas prov!nc!aes, J!cia. - Vejo, pois, que nos artigos seguin
por actos seus, providenciar sem precedenc!a tes vão se especificando os casos em que se 
de propostas das camaras. I verifica o direito que têm as assemblé.as pro-

Nesta segunda parte da opinião do nobre v!nc!aes de legislarem sobre pollcia e eco
senador eu não posso concordar, porque, para nomia, separando a palavra - pollc!a -:da 
que ella se real!sasse, era necessar!o forçar pal,aVTa --< eqon-om!a, - -porque eu já disse 
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hontem que, se se usasse da palavra - po- 1 tro elos limites de seus mun!cipios, ma,; clei
i!cia - :::!mplesmente, entendia-se não só a I' xou ao poder legislativo geral o definir sobre 
pol!cl<t l!ecessarla para segurança pesso,al, , que ellas podem fazer su.as posturas, e o po
co::uo tambem para segurança da proprleda- : der legislativo geral o defln!o· por canse
ele; mas, como estas p,alavras vêm juntas, 'I quencia, não exercem o mesm; direito que 
entendo que o legislador empregou uma para exerce o poder legislativo geral e o proviu
tratar ela segurança pessoal e outra para se- cia!. 
gura.nça ela propriedade, e é o que nós vemos [ Agora direi o que entendo a respeito d11 
nos artigos seguintes do acto acldlclonal: não ;egunda parte do artigo em discussão: digo 
vejo em nenhum desses artigos que se lhes que ella é Inteiramente desnecess11.ria para o 
déssc o direito ele reformarem o cocllgo do fim que pretendemos, que é não permittir 
processo, nem mesmo ele crearem autoridades que as assembléas provinciaes ultrapassem a 
geraes. orbita das attribuições que lhes foram mar-

Por consequencia, digo eu, não me pa- cadas pelo .acto adclicional, porque, entend!dQ 
rroce provado por algum artigo do ;LCto add!- o artigo elo acto addicional como estâ na pr .. 
clona! que o legislador quizesse dar a enten- meim parte do artigo deste projecto jâ as 
der que esta palavra - policia - fosse con- ass;,mbléas provinciaes não podem legislar 
siderada destacadamente; e se assim fosse, sobre a polici.a em geral, e sim sobre a po
daria lugar a muitos absurdos. Primeira- !icia, com a modificação ele ser municipal e 
mente, se se considerasse a palavra - poli- com a limitação de preceder propostas elas 
c ia - sep.aradamente, aonde !riam ter os co-~' camaras; e como as camaras não podem fa
cligos? Então as assembléas prov!nc!aes fica- zer propostas senão dentro da orbita que a 
vam senhoras de legislarem sobre o cod!go ~- lei tem marcado, evidente é que as assem
penal, e até mesmo sobre o cocligo civil; e . bléas provinei.aes nüo podem legislar sobre 
entfto estava annnllado o poder legislativo ! a policia em geral. As assembléas provlnciaes 
ger.al. Ora, como nesta inte!l!gencia é que se i exercem o direito ele legislar sobre policia 
fundam os nobres senadores para dizerem sem propostas dns camarns; !'las isto estâ 
que as assembléas prov!nc!aes podem legislar definido nos artigos do .acto addic!onal, e o 
sobre cousas qne não estejam providenciadas que se trata neste paragrapho diz respeito 
por leis geraes, como dahi resultari,nm gran- ! âs posturas das camaras munlclpaes; em ou
eles absurdos, nunca poderei me persuadir I tros paragraphos trata-se das assembléas 
que esta fosse a Intenção do legislador. Eis provinciaes legislarem sobre a policia e eco
aqui por que cu digo que a palavra - poli- ! nomia; quando ellas quizerem, por exemplo, 
ela - nunca póde deix.ar de ser entendida J revogar uma parte elo cod!go do processo re
senão em relação á palavra - municipal - I lntivamentc â formação da culpa, não o po
e ás palavras - precedendo propostas das i dem fazer, porque não têm essa autoridade 
camaras. - E' esta .a razão por qne nflo con- pelo acto addlclonal, nem a podem ter em 
cardo com o nobre senador nesta parte, con- consequencia de propostas das camaras mu
corclando allâs na outra, Isto é, em que o di- nicip.aes. No mesmo caso estão quando quize
reito das camaras fazerem suas posturas estâ rem crear uma autoridade nova; e havendo 
I!mitado pela legislação geral. uma disposição ampla para que ellns possam 

Eu disse aqui tambem a este respeito legislar sobre policia em cousas que nfto es
qne entendia que as camar,as municlpaes não tcjam comprehendldas no acto add!cional, 
tinham direito de legislarem; entendia que não sei como me poderão conteatar que pc
esse direito de legislar era uma delegação d!am crear pessoal, porque a policia tambem 
nacional â assembléa geral e no Imperador, comprehende o pessoal. Como jâ deu a hora. 
e é hoje !ambem delegado a uma parte das concluo votando em favor da primeira parte 
provlnclas, Isto é, âs assembléas provlnciaes do artigo em discussão e contr.a a se!;'Jnda 
e não âs cam.arns municlpaes. A Constitui- parte. 
ção diz que as camnras fazem as posturas que 
tiverem por t!m regular alguns negocies den-

A.- ~5 

Dada 
adiada. 

a hora fica a discussão 
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O Sr. Presidente dá para ordem do 13 da lei de 14 de Junho de 1831, entende 
dia: prjmeira d~scussão da resolu- que, apresentando novamente o dito projecto
cão do Sen.ado, revogando as leis á discussão do Silna.do, procede Inteiramente 
provlnclaes do :Mara:nhão, numeras 54 em conformidade da referida lei; porquanto,. 
e 80, de 1838, e depois a continua- constando offlcl.almente a esta camara que 
~ão da materla adiada hoje. a uma resolução semelhante fOra negada a 

Levanta-se a ses~ão ás duas horas sancção em 1834, e não vindo da camara 
e vinte minutos. que a enunciara proposição ,alguma em que 

se rejeitassem as razões que motivaram essa 
denegação, claro está. que o objecto dessa rr
soJucão pôde ser novament~ proposto na pre-

55• SESSÃO, EM 19 DE JULHO 

Ea;perZiente.- Primeira discussão aa reso!u
çã-a que revoga as Um provinoi.a.es ao 
Maranhão ns. 54 e 80.- Continuação da 

sente sessão por t~r decorrido mu!c.> mais 
do que o tempo dentro do qual .a lei suspende 
a Iniciativa de ambas as eamaras. Em conse
quencia das razões expostas, é a commlssão· 
de parecer que se discut.a o projecto de reso
lução já submettido á deliberação desta oo.-

.~egunda discussão do projecto que inter 
)•reta alguns artigos do acto adtUoional. 

I•JmSIDF:::WrA DO SR. DIOGO A::;"TONIO n:TJÓ 

Reunido numero suff!c!ente de 
Srs. senadores, .abre-se a sessão; e, 
lida a acta da anterior, é approvada. 

O Sr. 1 • Secretario dá. conta do se
guinte expediente: 

Um off!clo do :Ministro Interino do 
Imperlo, pa:rtlcipando haver o pre
sidente da provincll!. de Minas Ge
raes creado na mesma provlncla 
mais quatro distrlctos eleltoraes: á 
commissão de constituição. 

Uma representação dos emp':ega
dos publicas, negociantes e faendel
ros da villa de P.araty, pedindo se 
decrete na futura lei do orçamento 
a continuação da quantia de dous 
contos de réls mensaes, e.pplicada 
privativamente p.ara a obra da nova 
estrada da Serra: ás commlssões de 
fazenda e commerclo. 

Lê-se e fica sobre a mesa o se
guinte 

"A com missão de legisla~ão, a quem foi 
r~mettido o projecto de resolução por !Mia 
o!!erecldo sobre o requerimento elo padre 
José Antonio Cald.as, para lhe dar o anda
mento que julgasse mais conforme ao artigo 

mara. 
"Paço do Senado, 16 de Julho de 1839.

Caetano Maria LopeB Gama. - A. Monteiro. 
- P. J. de Almeida e Silva." 

P11.ssa-se á prl me ira parte da or
dem do dia 

Entra em primeira discussão, para 
passar á segunda, a resolução con
stante do seguinte 

PARECER 

''Foram requisitadas ao governo, pela: 
secretarl.a de estado dos negoclos do impe
rio as leis ns. 54, 62 e 80 da assembléa pro
vincial do Maranhão, com o aviso de 4 de 
Janeiro deste anno, que mandou suspendei-as. 
Igualmente as leis da IJ,ssembléa provincial 
do Ceará, que, em virtude dos avisos de 5 
e 6 de Novembro do anno passado, foram 
mandadas suspender pelo presidente da pro
víncia, depois de postas em execução pelo 
mesmo; e finalmente o .aviso de 20 de Feve
reiro deste anno, que mandou promover a 
revogação da lei provincial acerca de bancos 
e a dita lei. 

"0 mlrnlstro e secretario de estado res
pectivo remetteu as leis ns. 54, 62 e 80 e c6-
pla do .aviso de 20 de Fevereiro, accrescen
tando que na sua secretaria não consta o 
aviso para suspensão das ditas leis, e que· 
se Ignora quaes as leis suspensas em ct>l1~€'

quencla dos av-Isos de 5 e 6 de Novem~rn; e 
que, finalmente, da lei acerca de bancO!! lbu--
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vcra SÓ um exemplar que rõra remetlido I pagos. No artigo 28, que o inspector da al
pat•a a Camara dos Deputados. fandega rel'!letta ao thesouro flrovlnclal reia.-

"A commlssão de constltulcão não se oc- ções dos generos despachados par.& conferir 
cupará em solicitar os avisos pelos quaes se com ellas os que pagaram direitos. 
diz haver-se mandado suspender leis provln- "Nas disposições destes artigos tenden
claes, porque, .a existirem, o seu exame é tes a fiscalisar a renda provincial, não en
.mais proprlo da Camara dos Deputados. j' contra .a ';;ommissão excesso algt:m da parte 

"Emquanto ao aviso de 20 de Fevereiro, da assembiéa provincial que mereça ser cor
que, negando ás assembléas provlnclaes a au-1 rigldo. 
torid.ade de estabelecerem bancos de circula- "Na época da promulgação do acto addi
çfto, nota de menos prudente a sancção de clonai, a administração d,a renda geral e da 
uma lei desta natureza, e recommenda ao provincia estava a cargo dos mesmos empre
presidente que promova a sua revogação; a gados; nem era facil separai-a repentlna
commlssii.o entende que está nas attrlbulções mente; pouco a pouco se tem trabalhado 
do goverino m;mdar promover a revogação de nesta separação, que talvez .ainda não está 
uma lei provincial quando a julgue menos completa em provlncia alguma, sendo abso. 
boa, e multo mais considerando-a inconstltu- lutamente indispensavel que, emquanto não, 
clonai, e Inconstitucional parece á comm!s. 1 estiver compl2ta esta separação, emqu.anto 
sfto a emissão do papel com o uso de modea, · todos os e:apregados geraes não estiverem 
o que é da privativ.a competencla da assem- completamente desonerados da- administra 
bléa geral. ção da renda provincial, obedeçam âs assem-

" A commissão passou a examinar as tres blé.as prov!nc!aes, no que res·peita â sua 
leis da assembléa provincial do aranhão, que renda; e foi sem duvida por estas conslde
lhe foram presentes. 1 rações que o corpo legislativo, reconhecendo 

"A de n. 54 derog.a as leis da amortisa-~ a necessidade de occupar os empregados ge. 
çiio em favor de uma capella, concedendo-lhe 

1 

raes em negocias provinc!aes e vlce-versa, 
poder reter e gozar bens de raiz que já pos- autorlsou para esse fim os presidentes, na 
sue, e adquirir outros até o valor de trinta I lei de :l de Outubro de 1334, artigo 5•, § 7•, 
contos de ré!s. Comquanto a commlssão re- sujeitando assim os empregados geraes ás 
conheça competir âs assembléas provlnciaes assembiéas provinciaes nos negocias de sua 
legislar sobre estabelecimentos religiosos, en- competencia; nem era de esperar que entre 
tende que esta attrlbu!ção não comprehende os empregados geraes e rpovinciaes se esta
a de revogar as leis geraes que por seu obje. belecesse Jogo tal Jlnh.a de separação que não 
cto não se tornaram provinclaes. se admlttisse alguma cooperação entre ~lles 

"Póde a assembléa provincial promover para a mutua fiscalisação dos Impostos. A' 
o augmento do pntr!monio da c,apella, mas viste. do exposto, entende a commlssão que. 
não por meios nem em objectos proh!b!dos devem subsistir as disposições da lei proviu
por leis geraes; assim como não pó de validar ela! em questão, e emquanto estiver em vi
uma doação feita por pessoa Incapaz de doar gor o citado artigo 5•, no § 7g, da lei de 3 
ou não insinuada, do mesmo modo não póde de Outubro, nem descobre razão para elle se 
yaJidar a acquls!ção de bens de raiz, porque revogar . 
rm cada um destes dasos dispensaria leis "A lei provincial n. 80, artigo 11, contém 
geraes que não lhe compete alterar. um favor concedido ás embarcações nacio-

" A lei provincial n. 62 dispõe, no ar- nnes !nd!stlnctamente, ·e outro em rel)l.Çao 
tigo 25, que o Inspector da alfandega re- aos generos nellas carregados para Portugal 
metta ao thesouro provincial clip!a das pau. ou Hespanha, consistindo este favor na 
tas semanar!as dos preços correntes, organl· Isenção de direitos provlnclaes; o que v!s!
zadns para se conhecerem os direitos de ex- velmente se oppõe nos tratados com as nações 
portnção. No artigo 26, que não alfandega estrangeiras. 
não se dê desp.acho a generoe suJeitos a dl- "A comm!ssão, em conclusão do 911e 

. rP.itos provlnclaes sem se mostrarem estar acaba de relatar sobre os documentos sub. 
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mettidos ao seu exame, só tem a propor a 
1 

vejo tambem qu~ no mesmo acto uddiclonal, 
revogação das suas leis mencion.adas, para ' art. 2", se acham marcados quatro casos ~m que-

1

. a assembléa geral pôde revogar as le1s proo 11ue offerece a seguinte 

IIEBOLUÇÁO 

"A assembléa geral legislativa resolva: 
"Art. 1.g Fica revogada a lei provincial 

do ~!aranhão, de 21 de M.a.io de 1838, n. 54, 
que, contra as leis da amortlsação, concedeu 
á confraria da capel!a de N. S. dos Reme
dias reter bens de raiz que já possuia, e 
adquirir outros até o v.alor de um conto de 
ré is. 

"Art. 2.• Fica igualmente revogado o ar

vinciaes, os quaes são, quando ellas offendem 
a Constituição, os tratados, os direitos de ou

' tras prov!ncias c os impostos geracs. 

Ora, os presidcrntes têm a faculdade de 
mandar suspender as leis provinclaes nos dous 
casos por mim mencionados, mas isto é no acto 
em que el!as têm acabado de sahlr da assem
bléa provincial; então o presidente suspénde
as antes de estarem em execução, negando-lhes 
a sancr,ão, e remettoodo-as ao Goyeruu cen·· 
trai; e este tambem as póde fazer contlnuarmu 
~uspensas até a decisão da assembWa geral, e 
não vejo que em algum outro caso possa o tigo 11 da lei provincial do Maranhão, de 27 
Governo mandar suspender leis das asscmbléas de Julho de 1838, n. 80, que, alterando ci 
provinclaes, c multo menos os presidentes das principio de igualdade consagrado nos tr/l.ta-
provinciaes; assim não julgo que fossem legaes dos existentes, isentou de direitos provln-
os avisos que mandaram suspender estas leis do 

ciaes as lenhas e comestiveis para consumo Marwnhfto. Eu entendo. Sr. Presidente, que as 
das embarcações nacionaes, bem como 08 ge- assembl~as provinciaes, no circulo das attrl
neros carregados nell.a.s para Portugal e buições que lhes concedeu o acto addicional, são 
Hespanha, sendo os proprietarios residentes poderes legislativos, como o é a assembléa ge-

na provincia. ral, no grande circulo de suas attribui~ões ge-
·'Paço do Senado, 6 de Julho de 1839.- racs, e, portanto, se não póde conceder ao Go

Jiicoláo Pereira àe Campos Vergueiro.- Vis- verno central a faculdade de suspender a exe
conde de S. Leopoldo.- Marquez dP- Para cução das leis geracs quando entender que 

naouá." e lias offc'lldem a Constituição, parece-me que 
O Sn. ALE:\'C..I.Il:- Sr. Presidente, eu fui tambem 0 nfLo deve fazer acerca das leis pro

o que requeri que viessem estas leis .ao Se- vinciaes; de outra forma, dar-se-la um poder 
nado afim de serem examinadas, bem como ao Governo, peol qual elle se faria arbitro de 
os avisos a el!as relativos; e por isso hoje legislação do paiz, só mandando exocutar a3 
me veio na necessidade de expôr o motivo leis que lhe approuvesscm. 

que tlYe para fazer essa requisição: não foi Pela Constituição, a assem bléa gE:ral é a 
com o fim de ex,a.mlnar a constitucional! da- guarda, a vigia da Constituição; ~ pelo acto 
de ou a Iegal!dade das leis que eu fiz essa addicional, as a.ssembléas provinciaes tambem 
requisição, mas sim para que se decidisse se têm as mesmas attrlbuições, dentro de suas 
o governo central podia mandar sustar a exe- respectivas provinncias; e quando ha qual
cução de leis provinciae3 já. postas em exe- quer duvida sobre a intelligencia de artigos do 
cução, quando entendessem que ellas offen- acto addlciooal, cumpre ao corpo legislativo ge
diam os tratados, ou eram anti-constitucio- ral dccid·ir, e não ao Governo, podendo a as
naes, ou ainda por qualquer outro motivo. sembléa geral derogar as leis provinciaes nos 

Eu veio que no acto addicional se acham quatro casos já ditos; mas suspendei-as o Go· 
designados sómente dous casos em que o presi- verno, nunca tal se deve conceder. 
dente de qualquer provincia Póde suspender a A comm!ssão parece que de algum modo 
execução das leis provinciaes dando parte ao dá a entender que o poder executivo não tem 
Governo central. afim de elle as mandar exe- este poder quando diz que se não occupará com 
cutar se o achar convmiente, ou mandar que soll!citar os avisos pelos quaes s

0 
diz haver-se 

continue a suspensão até decisão da assem- mandado suspender leis provlnclacs, porque, 
bléa geral, os quaes são quando se offendem os a existirem, o seu exame é mais proprlo d<t 
tratados ou Interesses de outras províncias; e 1 Camara dos Deputados. A commissão diz .tal-
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vez isto porque, qwuHio tenlul iu~;at· a a~cu~a
~ão do Ministro, clla deve principiar na Cama· 
ra dos Deputados, a qual, procedendo, tem de 
vir ao Senado, e não quiz assim comprometter 
a opinião do Senado cm um negocio cm que 
póde sor juiz, e por isso talvez não quiz expen
der o seu modo de pensar; porém, eu estou s:t· 
tis!eito porque dá a conhecer que o ~.Iln1stro 
não podia mattdar suspender a execução de tacs 
~is, mórmcnte quando a commissfto faz ver 
que uma das leis mandadas suspender nada 
tem que mereça ser revogada. e por isso só 
propile a revogação de duas; vi pois a comm>s· 
são mostrando quanto o :\Iinil'.tro exorbitou 
mandando suspender leis, e até uma que não 
morece ser revogada pela asscmbléa geral. 
·creio que a commissfto teve escrupulo, ramo 
acima já ponderei de dar uma decisão clara 
contra a competencla do Governo para mandar 
sustar as leis provlnciaes. Como do seu porvir 
bem se colllgc Isso, nada tenho que lhe oppor, 
e nesta parte fico satisfeito. 

Entendo, porém, que eu posso apresentar 

incertezas na squcstões judiclaes; causando 
ainda maior barulho o dizer o presidente, em 
suas ordens que suspendiam a execução das 
leis, que o fazia em virtude dos avisos de 5 e 
G de Novembro, expedidos pelo :\!inlstcrio do 
Imperlo, quando das copias dos ditos avisos, 
que acompanhavam as ordens, se via que elles 
diziam respci·to a outras leis, e não ás que eram 
mandadas suspender; e por isso julguei con· 
veniente que se decidisse se os ?.linistros de 
Estado podiam suspender a execução das leis 
provinciaes, e tambem os preside'!ltes das pro
víncias. 

Com pesar tenho de discordar do parecer 
da commissão em um ponto, e vem a ser no 
que ella chama papel moeda; eu contendo que 
as notas dos bancos não srw papel moeda: a 
commissão nega que a assembléa provincial te
nha autoridade de emiottir papel que, em sua 
opinifto, tem força de moeda; neste ponto esta
mos de accordo; mas nfto é isto o que fez a as
sembléa provincial do Ceará, e exporei o c;,ue 
ha a este respeito. 

a nlinha opinião na casa, porque, quando se ve· No Ceará houve primeiramente um banco 
rifique a accusação, o Ministro me põde dar particular no qual a assembléa provincial niio 
por suspeito, o que eu muito lhe agradecerei. teve acção; depois de existir por mais de um 
E' minha opinião que os :\finlstros não podem anuo esse banco, a assembléa p1·ovincial de
suspender as leis provinciaes quando lhes es- cretou cm uma lei que o Governo provincial 
tão já em cxecuçfLo; e muito mE'!los o podia fosse accionista, e qu 0 as notas fossem rcce· 
fazer o Presidente da minha província, que bidas nas estações pubHcas ao par do papel que 
mandou suspender varias leis que elle mesmo serve de meio circulante do Imperio, mas nesstL 
tinha mandado executar. o que de certo niio lei não se declarava que essas notas serviriam 
foi por e>rdem da côrte, como agora se Yê; como moeda no giro commercial, e nem se 
mas não deixaria de ter dado parte dessa sua obrigava aos pal'ticulares a recebei-as como 
providencia, a qual naturalmente lhe foi ap- moeda; !ogn, a assembléa não lntroduz.Iu papel 
provada; alifts seu successor tinha reparado moeda na circulação, e nem cuido que ultrapas
esse erro, o que só agora foi feito pelo actual I sasse de suas attribulções, mandando que no 
~l:inistcrio, que me ce>nsta ter expedido ordc'!ls 1 cofre Provincial se recebessem as notas do ban
para ficarem em execução essas leis suspensas ' co, assim como me parece que ·podia mandar 
no Ceará, até decisão da assembléa geral. Eu receber bilhetes ou letras de qualquer campa· 
de1•o declarar á casa que a suspensfto dessas nhia, ou mesmo individuo acreditado. Esse ban
leis, especialmente da que fazia os juizes de co já acabou por deliberação da asscmbléa de 
p:tz, municipaes e promotores de nomeação dos seus accionistas. 
eleitores nos resJ'lectivos municípios. ia aca· Na sessão do anno passado, a assembléa 
bando de pôr o Ceará em anarchia, Pe>rque cm dete.rminou em outra lei que se nomeasse uma 
umas villas se observam as ordens do preslden· commissão que l()vasse a effeito dous projectos 
;e para a suspensão da lei, e cm outras co~tt:l- um do banco, e outro de colunlsação, e autori
nuam as autoridades que em virtude dolla se sou o Governo provincial para que fosse accio· 
~hM·iam nomeado, ficando em umas partes em nista de certo numer.0 de acções desse bauco 
vig.or as leis velhas e a ordem do presidente, quando el!e se estabelecesse, srlam recebidas 
e em outras o effeit:o da lP.! nova, c isto ia, nas estações publicas porvinciaes as notas des· 
alfm do mais, causando muitos confllctos e se banco, como se tez com as do outro; mas 
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e,;,;e bane•. creio flll<' 1lllnC~t se l'n.rÍl. porque ' Aocrcscentarei algumas renexões áquel, 
vejo para isso pouco geito agora no Ceará. c I las que já emltti no parecer, c que me occor
portanto fique certo o nobre Senador, ex-Mi- rcram depois que que lavrei o parecer, e são 
nlstro do Imperio, que nfto scr[L necessario pro- ellas relativas ao artigo 2• da resolução que 
mover-se a deroga~ii.o da lei. a comissão offerece, no qual se declara que 

Tenho pois dado os motivos porque pedi fica revogado o artigo 11 da lei provincial 
<Jile se exigissem os avisos que suspenderam do :VIaranhão, de 27 de Julho de 1838, etc. E' 
e~sas leis; nada tenho a dizer contra a resolu- reconhecido, segundo o acto addlclonal, que 
çao que deroga duas del!as. e por isso voto que .as assembléns provinclaes não podem fazer 
passe á segunda discussão. leis que offendam os tratados, e esta lei ue 

O s v· A · - · q R. EllG"C"I~mos - comm1ssao exam1- privilegiava certas nações ia offender os tra-
nou os papeis que se lhe aprese-atara-m, calguns tactos que se tivessem já feito com outras, as 
que ella requisitou n_iio lhe foram presentes; quaes têm direito a exigir <JS mesmas !st>n
mas dahi não se póde colligir que el!a appr..- r,õcs que se fizeram a favor de quaesquer 
va a conducta do Governo, e muito mais quando outras nações; Isto é uma observação que 
ella entende que 0 Go,,erno não está auwri- depende de maior desenvolvimento, e guar
saclo para suspender a execur,fw das leis. Como do-me para o fazer na segunda discussão, 
porém nfw se ministrou á commlssão do-
cummt.o algum CJUe comprovasse ,1uc o GGver-
no tinha dado esse passo, ella não entrou nc·s· 
sa questiw. e disse mesmo qn0. se existisse!ll 
taes avisos, o sru exame era mais proprio da 
outra Camara. A' comm!ssão foi só prrscnte o 

quando se tratar deste artigo. 
0 Sn. CosTA FErmErRA:- Sr. Presidente, 

se n:io tivera em nenhum conceito a opinião 
do nobre senador que se senta ao meu lado 
direito, o Sr. Vergueiro, diria que este para
grapho do parecer da commlssão tinha sido 

aviso de 4 de Janeiro deste anno, que mandou 
suspender as leis ns. 5-1, 62 e SO da asscmbl~n escripto pelo mesmo ministro que expedia 

os avisos cm questão, porque nelle se diz 
provincial do 21-Iaranhão, e nfto os avisos de ;; 
c G de Kovembro do a'nno passado, que man
daram suspender a execução de algumas leis, 
na provinda do Ceará; via porém o aviso de 
20 de Kovcmbro do mesmo anno. e diz que es-
tant nas attribul~õcs do Governo mandar pro· 
mover a revoga~ão da lei que na provinciu cln 
Cear{L estabeleceu um banco. e acha esse passo 
do Governo muito prudente, assim com~ o pro
cedimen-to elo presidente. '!lãn obstante o no
bre Senador dizer q110 ;;e u~.;; mandou esta· 
b'·lecer o curs0 geral dessas notas. mas sim 
que fosserr. ·: ~er.bidas nas esta~õcs publicas pro
vinci-aes; mas eu entendo que, logo QUe o pa
pel é recebido nas estações fiscaes da provín
cia, está inteiramente em circulação, porque 
aquelle a quem elle for dado em pagamento sa
be que ha de ser accelto em outra qualquer par
te; e sondo o papel um grande flagello que sor
fre o Brasil. se fazemos esforços e a assembl1.'a 
geral está empenhada em diminuir a massa do 
papel moeda que flage!la o commerc!o, foi uma 
!mprudencla admlttlr novo papel, c, acceito 
elle nas repartições flscaes, estava na circula
·ção gernl; como porém o nohre s~nador se niio 
oppõc ao resultadv do parecer nada tenho a 
llizcr. 

que a commlssão não se occupou de solicitar 
esses avisos, pelos quaes se diz haver-s~ 

mandado suspender leis provlnclaes, porque, 
a existirem, o seu exame é mais proprlo da 
Camnrn dos Deputados; o paragrapho, por
tanto, parece uma evasiva multo declarada. 
Pois a nobr~ com missão ·não reconheceu que 
era impossivel, por assim dizer, que esses 
avisos lhe fossem transmlttldos pela Secreta
ria do Imperio, que não era esse o canal por 
onde os poderia obter, visto que taes avisos 
foram, como deviam ser, expedidos peln re
partição da fazenda, e que eu vi transcrlpto 
em folhas do Maranhão? 

Portanto, a nobre commlssão devia ex!~ 

gir tnes avisos do Mlnlsterlo d.n Fazenda, e· 
não dizer-nos que os não exige pela razão de 
ser a Camara dos Deputados quem deve to
mar disso conhecimento, porque ê naquella 
camara que tem lugar a accusação dos mi
nistros. Eu vejo na Constituição que pertence 
á assembléa geral velar na guarda da Con
stituição e das leis, e promover o bem gera.! 
da nação; e se isto ê da obrigação da o.ssem
bléa geral, é obrlga~üo de cada uma das ca
maras que n compõem. E entflo, como é QUQ 
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se diz que nos não pertence examinar se a I perio, que facilmente nos poderia tirar da 
Constituição foi ou ~ão feridA? Nem ao me- i duvida. 
no.s podemos examinar o procedimento dos 1 ~ão estou multo conforme com o pare
mmistros para serem censurados? Senhores, é cer: tenho algumas duvidas, mas desejaria 
objecto de pouca monta o sabermos se os que S. Ex. me houvesse de informar ( rUrioin 
ministros podem ou não mandar suspender a do-s.e ao Sr. Vasconcellos) se tacs avisos 
execução de leis provlnciaes? foram expedidos; e se o foram, talvez que o 

.. Bom seria, até par.a credito do mfilistro, nobre ex-ministro por esta vez se ache com
que nos certlffcassemos se o facto não existe, migo nesta questão, o que eu desejaria tivesse 
assim como serve para credito do Ministro lugar não só agora, como multas vezes mais. 
do Imperio a declaração que eu faço de que O Sn. VASCONCELLos:- Não posso fal· 
taes avisos não foram expedidos pela sua re- lar ... 
partição. Entendo, pois, que o parecer devia O SR. HotLANDA CA\'Ar.cA:;Tr: -Póde, pois 
voltar á commissão para ella exigir esses não; eu cedo ... 
avisos pela repartição da fazend.a, e só de- O Sn. V .l.ScoxcEI.LOs (pela ordem) :-O 
pois que ella os examinasse é que nos poderia nobre senador deseja me ouvir sobre este ob
dar o seu parecer com toda a clareza, como jecto: se V. Ex. ( tUrioindo-se ao Sr. Presi 
o caso o exige. Por ora, não faço esse rer1ue- dente) permftte, eu fal!arel... 
rimento; em tempo o farei. O SR. PRESIDENTE: -Tem a palavra. 

O SR. H. CAVALCANTr: -Eu não sei se O Sn. VAscoNCELLOS (movimento ae curio-
me seria permittfdo interpellar a um nobre Biclade): -Quem melhor póde Instruir ao 
senador, que foi :'.rlnlstro do Imperlo no nobre senador sobre a informação que exige 
tempo em que se diz que foram expedidos os é o Sr. 3• Secretario (o Sr ... Hencar), que se 
avisos de que se tem fallado na casa, afim mostr.a multo Instruido nestes objectos, e 
de elle me Informar se com effelto existem até em ordens secretas das repartições a 
ou não esses avisos expedidos d,a parte do que presidi, ou ao menos o Sr. Alves Branco; 
governo... Eu acho que esta questão é de eu arrisco-me mui to em asseverar factos que 
uma importancia consideravel, e até me pa- se passaram ha multo tempo; a mlnh.a me· 
rece que tem relação com o projecto de que moria é multo debl! para dar esclarecimentos 
ba dias nos ·occupamos, e que trata da ln- a tal respeito ... Os nobres senadores que sito 
terpret.ação que se quer dar a alguns artigos parentes, e outros que têm relações com os 
do acto addfcfonal; e por isso muito conve- actu.aes ministros, podem satisfazer ao no
nfente seria que o nobre ex-ministro tomasse bre senador: eu, quando fõr accusado, meu
parte nesta questão. digarel os documentos para formar a minha 

);'ão sei se os estylos da casa permlttem defeza. 
dirigir-me a V. Ex. (o Sr. Presidente), para o nobre senador deseja estar commigo 
que tenha a bondade de convid.ar ao nobre nesta questão, eu tenho-lhe dado todos os 
ex-ministro a declarar se no tempo da sua esclarecimentos que nas actuaes circumstan
adminlstração se expediram ou não taes avi- elas lhe posso ministrar... se não está satis
soa; ou talvez que o nobre senador, actual feito, não lhe posso dar outros. Julgo que o 
Ministro do Imperlo, possa declarar a exfs- nobre senador me entende; e pela maneira 
tencia ou não ex!atencla de taes ordens. que me tenho exprimido, espero que ficará 

O SR. PRESIDENTE:- O regimento não satisfeito, e de .accõrdo commfgo, o que de-
dispõe a tal respeito. sejo multo, e desejarei como sempre: peço. 

, O Sn. H, CAvALCANTI: -Mas não sei se lhe, pois, a sua protecção. 
é estylo J.nterpellar o nobre ex-llllfnlstro sobre • o Sn. HotL.\NDA CAVALCANTI: -Oh! Pois 
tal objecto: desejaria sabei-o, assim como se 1 não! 
com etfeito expedlo ou não o governo taes I o SR. ALVES BRANco (pela ordem): -
avisos, e quaes as razões que o governo teve , Desejava que o nobre senador (o Sr. V as
para isso, e para esije fim ~ que eu solicitava ! concellos) se explicasse melhor, e me dls
c!uas palavras do nobre ex-Ministro do Im- ' sesse como entendeu elle que poderia eu ln-
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formar ao nobre senador por Pernambuco a Liveô;o expedido ord,;ns secretas. De certo> 
respeito de ordens secrct,u.s que elle exjt~- que, se o nobre senador as tivesse expedido 
rlissc como ministro, porque, na verdade 0 teria todo o cuidado em as esconder, e muito 
incidente póde ter expllcações desairosas; mais de mim que sempre mereci toda a sua 
IJUizcra, pois, que o nobre senador se expli- ind:gnaçfLO, durante o tempo do seu m!nis
e«s~e. terio. O que eu disse aqui foi que me tinham 

() SJ:. VAscoxci~LLOS: -o nobre senador contado que o nobre senador tinha expedido, 
pela provincia de Pernambuco me compro- para as provincias, cópia do projecto de in
n~c!te: ~ão s:i pa.ra que pede estas Informa-~ terpretação do acto ;tddlclonal, como circular 
çoes, cuJa ex1genc1a faz que seja Jnterpellado a todos os presidentes, af1m de se irem regu. 
com tanta urgencia e até já com alguma ir- I laudo por elle; e por Isso pediria. ao nobre 
rita.~ão. ! senador que o declarasse, porque essa decla-

0 nobre sanador o Sr. 3" Secretario t~m raç:lo pôde servir de norma para a discussão. 
trazido aqui até ofricios origlnaes das secre· · O Sn. HoLLAXDA CAVALCAXTr: -Eu peço 
tarias de cst.ado... :to nobre senador que seja menos prevenido 

O Sn. -~I.T~XCAn:- Estâ enganado. de ora em diante. Eu desconfio dessa sua 
O SR. VAscoNci~T.LOS: -A mililha vista é prevenção, aguardando-se para 1J. discussão do 

fraca, porém ha melhores olhos que os rrcto addicionr.!; cu penso que essa prevenção 
meus... ~ contra mim: não se previna contra mim; 

O Sn. Ar.llNCAR: -Apresente a testemu- nilo cuide que eu lhe tenho mâ vontade; vou 
nha. lhe <lar agora mesmo uma prova do contra-

O Sn. VAscoxcEr.LOS: -Eu expedi uma rio: não cuide que a minha lnterpellação foi 
ordem secreta, e o nobre senador, o Sr. 3• para o offender, nem para retardar a dis
Rrcretario, sabe dessa ordem; eu jâ não me , cussilo do acto addlclonal; cu só tinha por 
lembrava della; foi-me necessarlo dar tratos i fim ~abcr se tinha existido um acto que m~ 
(L memoria para me recordar desse offlcio I parcela util, para mostrar ao nobre senador 
secreto; nestas c!rcumstancias, querendo o I fJUe alguma vez quere apoiar os seus actos. 
nobre senador ser informado, julguei que o A questão, Sr. Presidente, é multo 1m
devia dirigir âs pessoas que melhor o podiam portante: tratamos de ver se com effelto o 
informar. Peço perdão ao nobre senador pela 
provincia da Bahia; eu não tive Intenções de 
o offender e estou pr()mpto para lhe dar es
tas e outras satisfaçõeB, porque o meu intento 
nfto é atacai-o. Como o nobre senador dese
java informações, e eu não lh'as podia dar 
apontei-lhe as fontes onde elle as podia be
b~r. onde podia .achar tdos os esclarecimen
tos necessarios. 

O Sn. Ar.EXCA8: -Eu esperava que o no
bre senador se declarasse a respeito dessas 
ordens secretas ... 

0 Sn. VASCOXCELLOS: - Qulzera que pas
sassem os a tratar da lnterpretaçfto do acto 

poder executivo tem ou não o direito de sus
pe:nder as leis provinci::e<; em sua execução. 

Pela exposição do relatorlo da C()mmissüo 
parece que sr. conclue que o governo não tem 
esse direito; dl\-se como decidido o negoch 
quando se diz que é objecto cujo conheci
mento rlepende da Cam.ara dos Deputados. 

Eu tambem dou como decidido que o 
poder executivo não tem esse direito; mas 
nem por Isso digo que não é da attrlbuição 
do Senado tomar disto conhecimento, e dis. 
corda nesta parte do parecer da commlssão. 
Se o Senado se occupasse deste negocio e o 
decidisse, entendo que nesse caso, se é essa 

addicional. n razão por que interpellel o nobre senador, 
O Su. AmxcAn: -Quando foi que eu podia dispensar-se a lnterpretMúo do neto 

rallei de ordens secretas expedidas pelo no- adrlidonal. 
bre senador? Desejaria que ·!lle se xpllcasse... Se o acto add!clonal não faz parte da 

O Sn. VAsco~CELLOS: -Eu estou multo Constituição, o poder executivo geral tem o 
luteressado na discussão do .acto addlclonal. direito de suspender a execucil.o das leis pro

. O Sn. Ar.E!I'c\n:- Parece-me que eu não v!nclaes, quando as assembléas provlnclaes 
rlN·ln1·ei aqui Lttle sabia que o nobre senador trnh~m exorbitado de suas attr!bulçêcs, e é 
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esse um meio de trazer em harmonia as as
sembléas provinciaes, um meio, sem duvid<t, 
exequível e capaz de evitar as odiosid;Ldes e 
as indisposições que deve trazer uma inter
pretação tal como a que está em discussão no 
Senado. Eu vou dizer as razões em que me 
fundo para encar,ar esta questão por este 
lado. 

O acto addicional, dando poder ás assem
bléas provinciacs para !c;;islarem sobre taes 
e taes objectos, não derro;;ou 11quella parte 
da Constituição que autorisava os conselhos 
p;cracs para proporem lois particulares a suas 
províncias, além daquellas que tinh,am direito 
de legislar, e ser sanccionadas pelos presi
dentes das províncias; o acto addicional con
sagra esses mesmos principias, e os actos 
P.artlculares das províncias podem muito bem 
comprometter as leis geraes; mas essas leis, 
arnes rlc serem postas em execução, eram re
mettidas á approvação da assembléa geral, c 
quando ella não est.ava reunida, o poder exe
cutivo as s<~.nccionava; c se este poder du
vidava da sua utilidade, appellava para .a as
sembléa geral: daqui se deduz que podem vir 
elas assem bléas provinr.i.<~.es <~.lguns actos ele 
utilidade peculiar das províncias, os quaes 
p'lcle:n ser examinados tão sómente pelo poder 
nxr.cutivo ger~l. por nfto estar na alçada do j 
nresid ente sanccional-os. J 

Segundo as attribuiçõcs que se deram ás • 
asscmbléas provinciaes para <L formação de 

.E', pois, em um objecto de tant.a impor
tancia qt:e eu queria que o nobre senador t.o
musse parte, afim de nfw marcharmos com os 
olhos fechados. 

:·or. Presidente, quanto mais se demora a. 
discussão do projecto interpretativo do ilcto 
!uldicional, tanto maiores difficuldades vou 
descobrindo, tanto mais intempestiva me pa
rece a decistLO desta questão. Eu não estou, 
eomtudo, disposto a pedir o adiamento da 
inti'rpreta~ão; mas 8SPero que a continuaçrto 
tht discussão justificará o meu procedimento, 
e entfto <~.ppellarci para a sabedoria do Se
nado. 

Concluirei, Sr. Presidente, dizendo res· 
[lêitosamente á commlssão que melhor fôm 
Qnr o negocio se lhe devolvesse para dar novo 
rnn·· .. ~eer sobre este objecto. 

0 Sit, VM•Co:\"CEU.OS:- Sinto nttO poder 
satisi::1zer ao nobre senador: trat<~.-se de f<t
etcs r}e que não tenho perfeita lembrança 
~~0~t.e momento; -procurarei esclarecer-me,. e 
em outra occasião terei o prazer de cscliue
cr igualmnte ao nobre senador. 

O Sn. Cosn F~etuu:nu: -Está o Sr. :1-!i
n i:;tro do Tmperio; S. Ex. pó de informar se 
com effeito foram ou nfto exped·idos esses 

avises. 
O Sn. PAL'T..\ At.UUQL'l"tQt!E (Ministro do 

lmperio):- Só poderei dizer o que j:'i disse 
por escripto no officio que dirigi ao Senado, 
c nada mais posso avan~ar a este respeito, 

suus leis, se o poder executivo geral entender assim como nenhuma communicaçfto posso 

que uma assembléa pro,•incial tem exorbitado 
de suas attribuições, poderá suspender a exe
cu~iio dessa lei? 

VnzES: -Não. 

O Su. H. CAYALC.\:\"TI: -A questão é 
summumente melindrosa, e é por isso que eu 
temo to:nto ess<~. interpretação de que nos oc
cupamos! Nós caminhamos por um terreno 
mui escabroso c desconhecido. 

Reflic.a-sc sobre os m<~.les que poderão 
resultar de um<~. interpretação precipitad<L 
que póde reproduzir aquelles que trouxe a 
reforma da Constituição, e que provieram de 
nflo serem attendi-das as difficuldades da sua 

:·a?.c~ a r~speito da repartiçfto da fnzrnrla. 

Dando-se a materia por diseutid<L, 
G approvada a resolução, para passar 
ú segunda discussfto. 

Xa segund<L .parte da ordem do 
dia, continúa a segunda discussfto, 
.adiada p~b hora, na ultima sessão, 
do art. 1 • do projecto de lei, vindo 
da Camara dos Srs. Deputados, in
terpretando alguns artigos do acto 
addicional, eonjunctamente com as 
emendas dos Srs. Marquez de Bar
bacena e Ah•es Bmnco, apoiadas em 

anteriores sessões. 

execução. O que vamos fazer com esta inter- O Sn. FE~mm:A 1>F. MF.r.r.o: -Sr. Presl
pretação? Vamos <~.ind<L mais difricultar a , dente. eu \'OU unicamente explicar o que hon
cxecução de nossas leis. i tem dis cssobre a demissflo do director do 
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da; eu referi o!acto da demissão tal qual o 
tinha ouvido, sem ter intenção de censurar 
o nobre Ministro lnterlno do Imperio, tanto 
assim que declarei que eu suppunha que ou
tras seriam as razões que o governo teve em 
vista quando deu tal demis!ião, porque for-

. mava bom conceito do c,aracter e probidade 
do ex-ministro. Parece, pois, que, assim ex

Jllicado o meu pensamento, está. demonstrado 
que só referi o facto e não fiz censura ai-
guma. 

O Sn. ALvEs BHAxco: -Tendo de conti
nuar o meu discurso de hontem, direi pri
meiro duas palavras ;~.cerca do incidente que 
acaba de ter lugar nesta sessiio. 

O nobre senador, o Sr. Vasconcellos, res. 
pondendo a outro que lhe ·pedia esclareci
mentos sobre feitos de sua administr,ação, 
di5se que, se quizesse, as ordens secretas que 
mandara mesmo no seu original, m'as pe
disse, !aliando até nessa occasiii.o em paren-

tlgos, que nenhuma outra podia ser a sua ia
terpretação, senão ~Sê<~. que lhe d(:n a C;.tma:·a 
tius .:>r;;. Deputado~ na primeira ,11arte do ._,. 
ti;;o ,,m discussão. 1lostrei tambem 'iae J.<~. 

contraria se seguia o .absurdo de suppê.r que 
o legislador constituinte quizera anniquilar o 
poder legislativo geral. Reflectindo, púré;u, 
depois sobre esta parte do meu discurso, <~.clwi 

que se salvava esse absurdo com .a limitação· 
qutl pàz á sua opinião o senador a quem 1m
impugnava, e que se declarasse que as cama
ras municipaes e assembléas provinciaes s6 
podiam legislar em virtude da ,autorlsaci.o 
deste paragrapho, nos casos não providen.cla
dos pelas leis geraes. 

Salvo, porém, esse absurdo, por esta ma
neira não se salv.a comtudo outro que resulta 
da interpretação do nobre senador, combinan
do-se este ~ ·l" com o artigo 13 do mesmo acto 
addicional, em que se diz que as leis feitas 
sobre policia, ou em ·virtude do § 4", não 
precisam de sanccii.o. Com effeito, por esta 
maneira vinha a resultar que as assembléas 

tes, como quem queria dizer que meus p;~.. provinciaes, com 7 ou 8 votos, podiam fazer 
rentes costumavam fornecer-me as ordens se. leis que á. assembléa geral eram vedadas sem 
cretas do seu minlsterio. o assenso da .maioria das duas cam;~.ras e 

Sr. Presidente, nada me causou maior es. sanc~ii.o do imperador, o que sem duvida é 
tranheza e espanto nesta casa do que essa um grande absurdo. Donde é evidente que 
tir.ada do nobre senador: não se! a que or- não podia ter sido a intenção do legislador 
dens secretas se refere, e menos se ellas exls- constituinte dar a esse paragrapho a intelll
tiram em seu mlnisterio; eu nunca aqui apre- gencia que alguns lhe querem dar e acham 
sentei nenhuma, nem em cópia, nem no seu em suas palavras. 
original: talvez o nobre senador se retira ao Entretanto, devo declarar que hontem me 
offic!o que aqui .trouxe ha dias, e que mostra pareceu que, entendido o artigo da maneira 
a opinião que tinha em 1835 o nobre senador que pretende o nobre senador a quem res
a respeito das nomeações e demissões dos pondo, as assembléas provlnciaes tinham 
juizes de direito; mas tal officlo não é se- muito em que exercer esse direito de legis
creto, acha-se até publicado, e eu aqui o lar, sem contravenção das leis geraes. Hoje, 
;\presentei, não no seu original, mas em uma depois de alguma reflexão, estou persuadido 
cópia de leltra minha. de que, admittlda a limitação de não poderem 

Fique certo o nobre senador que nem eu as assembléas provinclaes legislar a esse res
seria capaz de solicitar de meus parentes que peito contra as leis geraes, vem tal direito a 
violassem o seu dever, dando-me offlclos da reduzir-se a nada. De modo que, sendo o re
secretarla, nem elles seriam capazes de o sultndo da minha opinião e da do nobre se
fazer por solicitação minha, ou de qualquer. nndor o mesmo, eu podia votar sem receio 
O nobre senador nos faz a todos uma Injuria pela opinião do nobre senador, e o farta. sem 
gratuita. duvida, sP. elle mandasse sua emenda. 

Continuarei ;~gora na discussão do artigo Eu dig-o que com a !Imitação do nobre 
primeiro do projecto de lnterpretaç!l.o do acto senad~r ficaria o direito que se suppõe nas 
addlclonal, que hontem não SC!rbel. províncias, de leg-Islar sobre po!lcla, reduzido 

Eu tinha provado. pelas palavras do § 4', 1 11 nadn, po~ne creio que nog cod!:;og r,rr:~P.s 

.artigo 10 desse acto, e por todos os seus ar-
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está providenciado tudo quanto ae póde !ma- cr.ativa. - Se loto é assim, então pol!c!a ad- ·· 
ginar a respeito das acções humanas. Elles m!n!stratlva é o mesmo que a lei quiz exprl
se podem considerar o mappa, a historia, a mlr debaixo da palavra - economia. -Don
class!fic,acão de todas essas acções, segundo de se segue que, ou o legislador empregou 
são cm s! ou em seus effeitos boas ou nocl- duas palavras Inteiramente equivalentes em 
vas, pois que não se llmitam ás observações suas aecepções, que não se deve admittir, ou 
de um povo e de um tempo, mas de todos os que os Interpretes limitaram o sentido do ar
povos e de todos os seculos passados. Nelles tigo, tirando ás camaras o direito de tazer 
se achará regra para. tudo, ou em geral ou posturas sobre policia criminal, e isso arbi
com especialidade, como .acontece com os I trariamcnte, porque tal limitação não se acha 
exemplos que hontem apresentou o nobre ser o pensamento do legislador em uma outra 
senador. parte da !e!. 

Finalmente, eu tinha tambem entrado Digo que esta parte do artigo do projecto 
nas considerações, porque rejeitava a segunda labora em obscuridade; porquanto, dos dous 
parte do artigo do projecto; e havia já. pro- nobres senadores que tomaram a .pc!to defi
vado que ella era desnecessaria para 0 e!!clto ni~ estas pa!avras, um disse que pol!cia ju
quc tlnhamos em vista, isto é, impedir que diciar!a era aquella que tratava de prevenir 
as assembléas provinciaes continuassem no c punir os delictos, c policia administrativa a 
seu system.a de revogar as leis geraes e de que se o~~pava de melhoramentos materiaes; 
crear autoridades novas para execução dessas o outro disse que policia judlciari.a. cotnpre. 
leis, tendo o gozo sómente de .mostrar que de hcndia as leis relativas ao processo dos cr!. 
mais a mais, esta segunda parte, não só res- minosos, sendo por conseguinte policia adml
tringe o sentido do artigo de uma maneira nistrativa aquella que se occupava de melho
arbitraria, eomo tambem labora em obscuri- ra.mentos m.ateriaes e de prevenir os delictos. 
dade, e finalmente envolve !déas falsas e Eis aqui definições bem diversas, e que eu 
muito Inconvenientes. nfto sei como possam concorrer para aclarar 

Quanto á. restrlccão arbltrari,a, eu vejo I a materia do artigo. Ora, esta obscuridade 
que o § 4' do art. 10, do acto addicional, diz: torn.ar-se-hia multo maior, se quizessemos re
- Legislar sobre policia e economia, etc.- correr aos autores de direito publico, á. nossa 
Se a palavra - .policia - estivesse aqui só legislação e ti de outros po\"os, para enten
e não .acompanhada da palavra - economia dermos taes palavras e conc!liamol-as com as 
- ·devia entender-se que essa palavra não só dos artigos da lei, obscuridade que de certo 
se referia lis leis relativas á. segurança, como não existiria, entendendo-se a palavra como 
tambem á.s relatlvas a melhoramentos mate- quer a nossa Constituição, as leis das cama. 
r!!l.es, visto que em uma accepção geral tudo ras e o codigo penal. 
Isto significa. Mas, sendo acompanhada da Digo finalmente que esta parte do artigo 
palavra - economia - que diz particular- nas palavras - policia judiciaria - envolve 
mente respeito ás leis relativas ao augmento idéas falsas e muito Inconvenientes, porque 
da riqueza e melhoramentos materiaes, é con- pôde dar a entender que é attribuição lnhe
sequenc!a necessaria que se entenda o sentido rente a juizes essa de prevenir de!ictos, o que 
da palavra - policia - aqui !lmltado ás leis sem duvida é multo lncompativel com o seu 
relativas li segurança pessoal ou mesmo de caracter. O juiz toma conta do facto, depois 
propriedade. de praticado, c sem prevenção alguma exa-

Ora, a segunda parte do artigo diz que mina sua verdade e Imputação, e appl!ca a 
a palavra - policia - deve entender-se da lei. E' Isto o que quer mui sabiamente .a nos~a 
udministrativa sómente, ~ n/lo da judiciaria; Constituição; o mais lhe deve ser inteira
mas o que é policia administrativar Um no- mente estranho. O juiz deve ser considerado 
bre senador que a detln!o nos disse que ella o levita da lei; seu caracter deve estar tão 
só se occupava de melhoramentos materlaes, longe de suspeitas, de prevenções e parclall
o que, em verdade, é a accepção em que mui- dades, como ella mesma; deve ser tal, que te
tas vezas se emprega a palavra - admlnls- nha inteim confiança dos réos; que o povD 
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entenda que os JUizes são a sua maior garan
tin. Eis aqui o juiz. E sendo Isto assim, como 
se entenderá que clles ·devem ou podem exer
cer essa ;tttribuição de vigiar, de spionar, de 
prender suspeitos, QUe são funcções proprias 
de qu2m emprega a força? Um juiz encarre
gado de taes funcçües não podia deixar de ser 
prevenido, não podia merecer a confiança doa 
rEos. Demais, a independencill do juiz não se 
tasa com a qualidade de ser instrumento do 
;Jodcr; nem e!lc os podia querer para tacs 
funcções, nem isso convinha em rcmpos crí
ticos como os nossos. E' uma idéa falsa que 
se d(t dos juizes, e por isso tambem rejeito 
esta segunda parte do artigo. 

O SI:. VF.Iu:t·~:mo. depois de algumas con
siderações cm resposta ao que disseram ou
tros senadores (considerações que não nos foi 
passivei ouvir por causa do muito sussurro 
que havia fóra do recinto) continúa assim: 

Eu sustentarei que a legislatura ardina
ria não tem autoridade de accrescentar nem 
diminuir ao que está estabelecido no acto ad
dicional: foi esta a minha intenr,fto; porém 
alguns nobres sEnadores me impugnaram e 

r,:1o; e os que .permittem l]lW isto se faça pcr
mittem a annlquil.açiio da lei fundamental a 
pretexto de Interpretação, c esta G a I:!:trcb, 
em que caminha este projecto. 

O artigo tem duas partes: quantG ,: :Fi
meu·a, eu disse que n:io me oppunha ::t c!la, 
porque entendo que a assembléa geral está no 
seu direito de interpretar:; eu, porém, como 
atacava o projecto •pelo lado da i!legalidadc, 
não quiz demor.ar-me no que pertencia (L pri
meira parte. Está escripto no acto addicional: 
-policia e economia municipal; - e o qne 
diz a interpretação? :Diz que a palavra -
municipal - refere-se tanto (L policia como á 
,;conomia; e isto é possível, algumas pessoas 
o entendem assim. Porém, se nós attender
mo,; ao estylo em que foi escripto o acto ad
àidonal, parece que não podemos admlttlr 
esn intf:rprctação. Qual é a razão por que 
h;n·in o autor do neto addicional cm muitos 
ont!'OS lugare-s pór o adjectivo no .plural? Por 
exemplo, quando se tr::tta da asscmbléa geral 
e do governo geral, diz: - Assembléa e go
vr:rno geraes e não diz assembléa geral e go
verno !>;era!. Tsto mesmo acho em differentes 
lu!\"ares. Por conseguinte, parece-me que o au-

tendido que devia ter lugar a interpretar;fto tor du redacção do acto foi muito cauteloso, 
disseram que eu ao mesmo tempo tinha en- n;io quiz, para designar o plural, usar do 
tendidn qnc d<'vin t .. r Iug-a~ ~. in::rrpr·'t.nç~:· adjeC'tivo no singular, 'para evitar o equivoco. 
restrictiva de certa palavra; pois bem, ad- Portanto, no caso presente, em que se falia 
mitta-se que se possa restringir a accepçiio de dons substantivos, não estando o .adjectivo 
de uma palavra, quando isto é reclamado pelo · no plural, segue-se que este é relativo ::to ui
sentido obvio d.a lei; mas fique salvo este · timo substantivo e nfto ao .primeiro. :lias, em
pr!ncipio: que na·da se •póde accrescentar nem · fim. quanto a isto, a assembléa est(~ no seu 
diminuir (L essencia da lei. direito de interpretar; porém ultrapass.a esse 

Como é que se pôde ampliar a materi[l i d!reito quando, fallando-se no acto addicional 
sem innovar? Eu julgo que tal ampliação im- ' de - policia municipal - quer exceptuar 
porta innovaç1io, e é o que acontece neste : muito~ ohjeet.os que se comprehendcm nesta 
projecto de interpretação. A interpretação é ! pa!avr~. Senhores, -policia - abrange dif
necessaria quando ha alguma obscuridade; ' fcrentcs cousas: comprehende re.gulamentos, 
quando a expressão nfto est:'i. cm harmonia formulas das execuções c executores policlaes, 
com o pensamento do legislador, então, tendo ' c quem diz - policia - diz todas estas tres 
lug-ar a interpretação, póde-se ampliar a ex- ; co1H<n~; r se os autores do acto addicional 
p~2ssão para fazer a redacção ais conforme : não tivessem assim entendido esta palavra, 
r.om a mente de quem fez a lei; mas nunca I terinm feito as distincçõcs necessarlas para 
se p6de ampliar a matcrin, nunca se póde .ac- que sr t(}'Uasse no sentido que lhe dá esta in

crescentar uma proposiçiio qur nfto se con- terprrta1;fw. 
tenha no texto: póde-se ampliar o sentido da Para se proceder coherentemente, depois 
palavra ou rcstringll-o, par.a o pôr em har- de se ter dito ·na primeira parte do artigo que 
monia com o pensamento <lo legislador, mas a policia era policia municipal e não ontra, 
nnnca. augmentar ou diminuir uma proposi- o QUe ê que se devia fazer! R/estava definir 
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o 'Jue era policia nlltnieipal, o que nfw ::;e ft~z; 

e em vez disto, disse-se: -Policia adminis
trativa não é policia judiCiiLria. Ora, era facil 
definir o que é policia municipal, e esta de
finição, mesmo pelas nossas leis, se tem feito 
muito vulgar: policia municipal é o que per
tence ao bem das povoações; p,arece que até 
assim se exprime a lei de Outubro, que des
envolveu as attribuiQões das camaras muni
dpaes. Nem mesmo era neccssario consultar 
cousa alguma ·para se saber o que é policia 
municipal: e se nenhuma modificação ha {t 

;wtoridade que se dá ás assembléas provin
ciaes para le~islarem sobre a policia, se não 
se limita {L policia municipal, segundo a in
terpretaGão que o projecto dá, está claro que 
é toda a policia que pertence ao município. 
Em to-do o caso, a policia municipal compre
hendc o que eu já apontei; portanto, por 
que raz•lo se quer tirar isso ás assembléas 
J!'O\'inci~Les? Por que razão se quer 11.doptar 
a reforma elo nobre senador, trazendo á as
s;;mbléa geral cousas muito pequenas e per-

nic:ipa 1 par.a que as asscmbléas provinciacs 
não possam legislar, ainda com propostas das 
camuras, sobre o processo criminal; mas, a 
respeito daquelles dellctos que nf1o são pau: 
ciaes, daquelles delictos que estão sujeitos ao
jury, e cuja punição está a cargo dos juizes 
ele clireito, eu não quero que as camaras mu
nicipaes alterem a ordem do processo: eu res
peito a ordem do prceesso estabelecido pelo 
codlgo cri.minal a respeito destes crimes; 
mas, sobre esses pequenos delictos ou con
tr.avenções a respeito dos quaes se reconhece 
a. autoridade das assembléas provinciaes po
derem legislar, .porque se nüo ha de reconhe
cer nellas o direito de estabelecerem a fôrma 
da indagação, e de serem lev11.das as penas 
que se reconhece poderem estabelecer para o 
bem ·peculiar do respectivo município? 

Tem-se fugido inteiramente da questão, 
nnvi longos discursos em que se quiz susten
t:rrr a interpretação, mas todos elles foram 
alheios da materia; parece que os nobres se
nadores que sustentam o artigo têm compre-

tencendo unicamente aos interesses locaes 1 · lenclldo o seu vicio, não acham razões para 
elas províncias?... _ sustentai-o, fogem da discussão. (Jfuitos 

O Sit. CAit:-õEIHO m: CA)!POs: -Eu nao ; IIJJOil!.dos). Pelo menos, não se tem tratado 

quero isso. • ! dc responder ás questões :1presen ta das pelos 
.. O Sn. v EltG~:I:wo_: --:? . illustre senador , que impugnam o artigo. Do que se tem tra-
msse que a policia JudiclarHL é que compre- : t"rlo '• d" 1·nv·erter tudo· . . 1 d 

• • _ • • . 4 c " • por exrmp o, quan o 
!l<'IH!Ja tudo ISSo: e se nao negou Isso as pro- ; r.u fallo do direito -de interpretar o acto ad-
·.-incias, neg~m-o outros. nobres senadores. : cliciona\, digo que nfto se pôde diminuir ou 

Porque e que se vm ~:acurar un;a_ p:la- 1 augmentar aquillo que est[J nelle esta:bele
vm impropria para cxpucar - pol!cm · - ! eido; vem-se com a interpretação restrictiviL 
Por que se quer rejeitar uma palavra clara t . 1. . on ex .~ns1va QUe ( 1z respe!to a palavras. 
por outra obscura que pôde trazer muitas F'allo ele policia go.ral; dizrm: - Estamos d~ 
dt:vidas? !\Tto é isto pôr o negocio em peor 
figura do quP está? Creio que sim. Se passar 
- policia judiciaria - ha de muita gente 
c>ntender, co-mo eu vi j:'l aqui muitos nobres 

accôrdo. - ::>.ras como se entende que policia 
judiciaria é policia geral? A isto não se res
ponde. Quem j~mais affirmou que sfto sYno-
nimas estas expressões - policia geral e po-

!'enadores entenderem, os quacs assim mesmo, licia judiciaria? - Se os illustres senadores, 
nfio podc;ndo absolutamente negar que as ns
r,rmb!éas provinciaes possam qualificar deli
elos sobre certos objectos (porque isto est:'l 
clr accôrdo com as leis anteriores. é um pc

('01110 affirmam. entendem por policia geral a 
policia judiciaria, por que não empregam a 
palavra propria, a palavra - geral - que 
corresponde a- •municipal?- Para que ~;m-

der que vem até da antiga monarchia abso-- . . pre~am a palavra - judici.aTia - que póde 
1uta), n<~o podendo negrrr ISto absolutamente, · . 1 .· 1 , ; • ,. . . or,ca~!Onar < UVIUlS p~r.gosas. 
dizem que a execução pertence fi po.ICia lU· 1 · 
clir.iaria, r. que, ·portanto. fica suje!ta ~s leio i Eu já notei donde veio o erro desta in-
do p!"ocesso geral; nisto é que cu acho g;ra- I t.erp!"etacão; vrio de se consultar os exposi-
1·issimos inconvenientes e patente violar,fto rl'> J ta:-rs do di:-eito francez: lá nfio se chama ju
:!rto addieional. Eu ccncordo de boa m::'n~o [ r~'r-!~ri0 o qu~ i\ e1:-recciom:l; e se nós tives
c~~l" se r~conhcr,a como limitP a policia mu- P·'mo:: t~::r.!Jr·:n já isto assim classifieado, en-
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tão podiamos dizer - policia judiciaria; - to ria! com certo governo local, e tem relaçüo 
mas nós que nüo temos fdto essa class!fir.a- com provincla e nação; municipal é tudo o 
ção, que não temos um codigo em fôrma, como que pertence ao municiplo, assim como pro
haYomos admittir uma palavra que no nosso vincial e nacional é o que pertence á proviu. 
direito nüo exprime fielmente o que se quer cia e á nação. Entendam-se, pois, as :palavras 
exprimir? no sentido natural e technlco, e não vamos 

:\este modo de illudir as questões só se I fazer decomposições dcsnecessarias. )luniclpio 
patenteia a disposiçfLo de votar pelo projecto é uma secção da divisão territorial da nação, 
tal qual, conhecendo-se os absurdos que e!le a que a Constituição deu um governo proprio, 
contém. Quando estes absurdos süo aprcsen- e que não póde existir sem uma policia pro
tactos com evidencia, divag<L-se; lá vem um pria; e a Constituição lh'a concedeu, como a 
pomposo episodio sobre federac;iies: um !c- devia conceder por inteiro, sem !Imitação a.l. 
Y~nta ás nuYC!!S a fedcraçfLO dos r~st~dos L"n!- gurua. Como limitai-a agora a. titulo de !n
dos: outro condcmna toda a fcderaç:1o, como terpretação? 
uma pest2 que até foi condemnada pela Os nobres senadores terão muito boas ra
Frnnça revolucionaria. O illustre senador, que zões, mas ainda as não apresentaram: uin
tanto horror manifesta a federações, expii- guem ainda tem desenvolvido a. materia para 
cou-nos a sua composiçfLO entre Estados in- sustentar o que ·;eio da. Camara dos Dcpu
d-"pendentes, c negou que n nossa Constitui- tados, e querem que passe só porque veio de 
e,ão encerrasse principias de fed8ra!lsmo in- !li sem ter tido discussão; porque h a de no. 
terno; negou os poderes loca.es que constituom tar que este projecte passou naquelia camara. 
esse federalismo, porque, disse elle, as cama- quando uma secção sua. se tlnha imposto si
ras munlClpaes não têm poderes proprios, lenc!o, e agora. quer-se que passe aqui cam
seus poderes são-lhes dados pela lei. Argu- bem sem discussão, porque realmente não se 
mentos taes são bem proprlos para a de- distute, não se procura i!lustrar o povo, não 
monstração que se pretende. Lá estâ .a Con-~ se procura illustr'lr o Senado, procura-se só
stltu!ção que diz o contrario: ella delegou [LS mente confundir e baralhar tudo, trazendo-se 
camaras o governo economlco e municipal, e cousas estranhas e nada de positivo. De que 
aos conselhos geraes poderes provinciaes que é que se trata? E' só de ~;aber o que é policia 
foram ampliados pelo acto addiclonal. Niio municipal; e pergunto: houve já. alguem que 
foi, pois, a lei, foi a Constituição que estabe- dissesse alguma cousa. a este respeito? Nada 
leccu estes poderes locacs, que têm a mesma ouvi ainda. (Aqui o nobre orador olha para. 
fonte que o poder que nós temos de legislar; a. sala toda, e, vendo nella poucos membros, 
é ao complexo destes poderes locaes que os diz: 
publlcistas chamam federalismo interno. Entretanto, supponho que as discussões 

Porém o illustre senador, dominado da se fazem fóra da. casa, e cu temo-me dessas 
~nt!dade entendida ao seu modo, não nttende discussões. (Apo·ia.dos). Todas as vezes que 
oo que está escrlpto na Constituição, e trata se rejeita a discussão da. casa, é porque ellas 
o federalismo interno por um absurdo muito se fazem em outra parte; mas negocias de 
grande: pois se é absurdo, então Impute-o a tanta. importancia não passam sem maduro 
Ronim e a outros, e não me faça. autor delle. exame em publ!co. 
Estas divagações só servem para fallar muito Diz-se que a Constituição só dâ ás cama
r. não tratar da questão. O de que se trata é ras autoridade administrativa, e não autor!. 
de definir a poliria municipal. E para. que dade judiciaria. E' uma. verdade, mas dtl.-lhes 
são estas outras cousas que se tem trazido a autoridade de propõr leis, e tts assembléas 
para a discussão, quando se trata simples- provinclaes de fazerem leis sobre essas pro
mente disto? Para que se vai procurar uma postas: que nos Importa. que as camaras niu> 
phrnse estranha a Isto? Diz-se: -E' admi- tenham autoridade judiciaria? Quem tem a 
nistrativa e não judiciaria.- Isto seria bom I pretenGão de dar-lhes essa a.utoridadt>? A at
para legislar, mas uão para. interpretar. I trlbulção das camaras é sómente propor a. 

Senhores. munlclpio indica divisão terri- lei, para. que sobre as suas propostas as as-
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Scssfi.o de 19 de Julho 

5'~mblf·a~ provindnr·s lr-giRlr:m; i•is aqui o eaRO 1 na maneira ila sua punição. E será poss!vel 
em questão. Mas sobre que podem versar es-/ que na assembléa geral sejam to.madas em 
t~s leis? Podem versar sobre a policia muni. consideração todas essas minuciosas varleda
cipal; e, como esta policia comprehende re- des para appllcar-lhes remedlos apropriados? 
t;ras e execução, essas leis podem conter re- Estou persuadido que não, e que sujeitar a 
gras e execução. Quem ha de executar essas policia municipal lJ.s leis geraes é acabar com 
leis? Hão de ser aquelles que as assembléas ellas. Estas considerações me empenham a 
provlnclaes determinarem sobre proposta das I combater com maior força a reforma que se 
~amaras; portanto, este argumento de que as tenta fazer no acto addlclonal a tltulJ de hr. 
camara~ não têm autoridade judiciaria é um terpretação. 
argumento que se põe assim por enchimento, Tendo-se produzido aqui que a assembléa 
porque ninguem ainda disse que ellas têm provincial de Pernambuco representou contra 
essa autoridade, e nem ellas a pretendem ter. a interpretação do acto addlclonal, disse um 

Sustentam que a policia judiciaria é ge. nobre senador: - dezesete .assembléas provln
ral. Eu não nego que policia judiciaria seja ciaes não representaram; logo, estão de ac
geral, tomada no sentido geral; se se quer côrdo com esta Interpretação do acto addi
entender por policia geral aquella a que per- cional.- Ora, parece-me que este argumento 
tence a punição dos crimes não po!lclaes, eu G pouco logico: o povo do Brasil não está 
concordo, porque reconheço que a qualifica- ainda ness.a marcha de petições com assi
c:fto aos crimes não policlaes pertence â as- gnaturas; não ê como na Inglaterra, onde 
semblêa geral, e a ella -devem pertencer to{]os se apresentam petições com asslgnaturas em 
os meios conducentes á punição desses cri- um rolo de papel, que tem tres pés de dlame
mes; mas os crimes pol!c!aes mun!clpaes hão tro. Mas, porque os povos não dirigem petl
de ser, porque a Constltulção assim 0 quer, ções, segue-se que approvem tudo o que se 
qualificados e punidos pelas leis munic!paes. faz? Eu creio que isto é uma consequencia 

Eu não sustento esta attribuição {]as ca- multo mal tirada, principalmente no Brasil, 
maras e assembléas provinciaes s6mente por onde os povos não estão acostumados a essas 
estar na Constituição, mas porque é de sum- petições. Lançar mão de semelhante argu
.ma importancia e necessidade. Se é necessa- menta é querer apegar-se a tel,as de aranha 
rio que lhes pertença a qualificação dos pe- por não haver mais a que apegar-se. 
quenos dcl!ctos, que, sem atacarem a socie- Eu queria que se examinasse .a repre
dnde em geral, perturbam a boa ordem e eco- sentação da assembléa provincial de Per
nomln dos munlclpios, como uegar-lhes os nambuco não para contar os seus votos, mas 
~e! o~_ d: pu~ ii-os: Deixou-se-lhes esta quali-/ p~ra ver quaes era:m os argumentos exp:n
ucaç"u ~ gr"dunçao ·das penas, porque estes : didos a este respeito, porque, em questoes 
pequenos dcl!ctos variam muito em suas c!r-~1 tão sérias como estas, deve-se at:ender a 
cumstanclas, segundo as localidades; c esta tudo; e, além disto, para dar a devida con
n:esma variedade se dfl sobre os meios de 1 sirlcra~ão a um corpo tão :espeltavel, que 
VIr no conhecimento dos mesmos del!ctos, e ! nos dirige uma representaçao. Parecia-me 
parn fazer effectlva a sua punição. Para com- 1 que devendo n6s ter attenção com a repre
prehender esta variedade. basta reflectir : sentação de qualquer Individuo que se di
quanto a nossa população está desigualmente )' r:ge ã_ o.ssembléa ge!a-1, muito m~i~r con
dlstrlbulda. Não se pôde proceder do mesmo s1deraçao devemos ter com as petlçoes que 
modo nas pequenas povoações que nas gran- nos f{)rem dirigl·®s por corporações tão 
des ddades. O campo tambem não está Igual- respeltav.els como silo as .assembléas pro
mente povoado: em uns lugares os moradores vlnclaes, e PTincipa!mente de uma proviu
distam leguas entre si, em outros estão api- I ela tf1o Importante como Pernambuco. Se as 
nhados. A Isto accresce a variedade de pro- I razões apresentadas por essa assembléa pro
ducções, de usos, de costumes, de c!vllisação, I vinclal fossem fundadas, se attender!am; e, 
de riqueza, etc.; o que tudo deve Influir tanto I se o noi'Lo fossem, seriam desprezadas por
Da qual!f!caçiio desses pequenos dellctos, como , (Jne n!W é faltar â considera~!io quando se 
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:1ão Ü:.!ier.: iJ\"orarclmcllt~ t:ma pcit(;tto, mas . distiuctos c indr~pí~nclenL.::s; llH!S 0l!a mt:sma.. 
'' r::iwr a ell:t quando se nfto quer ver c : deu meJos pam se confundir essa indep<'.:J
cxan!inar essa pctiçiio; quando um cidadüo · dcncia, e vai-se confundindo: cu supponilo 
1.lirif;e um requerimento, c não se quer ler que cm poucos r.nnos o pode:· judiciaria e o 
nem examinar o qu~ se allega nesse reque- poder legislrttivo hão de estar conrund!LüS, 
rimelltú, obra-se com d.~sprezo a respeito do isto L~. os mcm'Jros de um 0 outro poder hüo 
aULor Lio requerimento. Esta é a razão por de ser os mesmos, o qnc é contra o cspiri:o 

ctuc cn exigi a rt:presentação da assetnb1éa da Constit.uiç;ão, contra a bca orde:m e eontru. 
provincial. de Pernambuco; ma·s os nobres os principias proclamados por tcdos os pu-
senadores procuram contrapesos negativos c 
dizem: -uma assembléa prov.inain.l votou 
contra, uezesrt:e nflo votaram nem pró nem 
cJntra; logo, a razüo cs;.á a fnvor das dcze
sete.- Parece que 111~ta l~~ !ogicc est.é rario-

bliC'.i~Las qne t1~m tratado t!a diYis~io e it
clcpeY~liencia elos padc·res. Deste modo, depois 
de exercidas as funcções de um podar L·:J: 

uma sJ.la, vai-sr.: depois p~rn outra s:llJ. 
exercer as funcçiies u.~ outro poder. Oru, csra 

cin10. sepan:ção de~ pod~res creio que nfto é nqueila. 
:\atou-sr. aqui que rste projecto tinha que os publicisws dizem ser neccssaria p:tl'!l 

sido approvado por ·1:> deputados pertencen
tes a um::t cla~~e; creio qne é a e!asse <ln 
:!,ag-h:;tratnra; mas tirou-si~ dartui um argn
nlcnro eontr2rio, nm desses argumr~ntos 

excentricos, que nfw ~rata:n do nc;!;Ocio C'm 
si, e nos qu:1r.s o nobre senador se tem ex
planado muir.o, is~o é. que o projecto devia 
mrrcc~'r grande considcra<:fio por r.cr mere-

.as t;arantias publicas. :\lu~, cu rirei u esses 
qur perv:nc~~m r:. r:3sa classe, fJllc fazem br.m 
em projectarem e quererem o brilho da sun. 
claose; porranto, nüo se lastime o nobt·e se
nador, que isto observou, dn. prcponderancin. 
desta classe; resigne-se, assim como r.u me 
resigno, na vontade de Deus; Deus assim o 
quer; ella ha de preponderar nflo só nrste 

tido a appro\·~r.:"to de -!~ juriscm~sultos. Et: lc-~L;l~:tura., n1as ainda cm alguma::; out.rJs; 
respc!to muito a opinião individua! uc n~.:~·. tem dr. chrgar ~o seu zenirh, e depois tn!1!
um desses Srs. depurndog que vot<!ram por bc:n ha de, r:ahir porque esta ü a sorte das 
rstc projecto. mas parece-me que as rc!'le- cous:\s humanas. :\Ias, n~o é muiro que pre
xões feitas por um nobrc senador, que nc:.ou ponL!~r<lndo na votaçüo essa classe, o pro
SCl'('l!l todos de uma !=(, clnsse, n1ereeern a!- jl~Cto anga~Pntí:' ~ csphera do::; juizes, porque 
;;-uma considcrac;üo. :-\ão pôde ser objecto de eomo nfto lm duvida alguma que ·as assem
duvida, n<:lll (: d.: estranhar que Oo mcm~ros bléas provindacs podem crear empregados 
<h!3 div(lrsas elass·:~ di~sejcm que n. Si.Ja clas~;;c para execu~i"io lbs suas leis tratar dos 
prepondere; ~etualmente a c1assl! Un m~_c;i:..~- s0us neg-ocias. isto 6, dos nt·gocios pecn!i:o.
~r~:·,~r:.t prrp~md0ra e c-.st.ú br!U1nnrlo, c !1:: rQs da provincia, vem-se ele encontro n.rrc. 
de brilhar por alguns annos. Eu nDo censu- batar-ilws a faculdade de fazerem os rc;;u
rn.rei aos indivíduos que compücn: ess:: nc- lamentos para a ex~cuçüo, transferindo-a ao 
b1·e classe o procmarem !e•:ancar o brilho poder .~·3ral com o caprichoso titulo de po
:le\!:1.. j>Drquc eu sei que é da natureza !las licia judiciaria. !\iio se querem deixar as 
eousas que Lodos a1ue1lcs que pcrtence:n a regras, porrtuc as provincias se hftO de re
t:nla r.lnsse ~~P ~:mp(lnhem pelo s2u brilho: gulnr, n l:ssa gentalha elas as.sembléas pro
,.,;;lá-sp nrt ~·.1:1drn de brilhar a classe lia ma- vinciaes; venh~ tudo para o poder geral. 
f.'"istra~ura. dcrr.mo~ •.'stnr muito satisfeito de Eu crei::. qne a causa desta interpreta
~. acompanhar: rl':o vai r,bsorvendo 05 OU· ção tão absurda, crronca despropositada. 
l~os podl'r.:s do E;;; ado. c nisto nlio póde h a- não foi senão a bel!eza da palavra - judi
YPr dnvicb nJ~umn. pcrrp1e o ractn de h:-t\'(li' 1 ei~ria, -- pornne eu n:w af'ho · razão nlg-u:na. 
·13 mPmhros rlcES1 cl~sse na ?amar:\ LI''" I cm scmclhanr.c interpreta~ilo; porém eu m~ 
Deputados mostra nue ella ~nast que trm i resi~;no muito csponrnneamcnte, assim como 
absorvido wn ramo 1.lo poder lcgislar.i\·o. 1 me resigno a :n:los os malfs qu~ não ]J05so 

F.n quizcrn nnê os poderes politicas 1.ln i cvit.rtr: rcconhr·~n a prcpnnclcrnncia cles;:a 
Estado rosscm como quer a ConstituiCiiJ. classe, reconheço que ella vai complptamrnt;; 
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aú:;OJ'I'úl' o PGder legislativo. c ha de absor- 1 mesmo que economia; portanto, dizer-se f\U•) 

ver immedlatamente o poder execmivo, mas as assembléas podem legislar sobre policia 
emfim Isto é da ordem das cousas: tempo administrativa e sobre economia, é 0 mesmo 
virá em que a classe dos lavradores brilhe que dizer que podem legislar sobre economia 
tambem, e eu estimaria que viesse esse e sobre' economia, defraudando-se as provin
tempo para eu figurar alguma cousa; porém cias, c usurpando-se-lhes nm poder que não 
nfto ... disto não tenho esperanr;a; esta classe pôde ser bem exercitaclo pela asscmbléa ge
ha de ser 3empre a classe de carga, nunca ral. Porém se assim o querem, assim o te
ha de preponderar, e eu não sei se é por nham. 
Jlertencer a ella QUe me está parecendo que, O Sn. CosT.\ F'o·:lmEJRA: -Sr. Presld~~te, 
se essa classe c a dos n~;;oci:intcs preponde- se o Brasil todo f6ra presente a esta dis
rassem, as cousas iria:n melhor; nüo direi cussrw, o que diria elle? Diria, segundo me 
mal5 nada sobre este objecto. par~ce, que acintcmente se quer delt.ar abaixo 

Parece-me, pois, Sr. Presidente, que te- uma parte essencial da Constituição do Es
nho demonstrado com muita clareza c evi- tudo, porque ao menos segundo a minha 
dencia CJUe esta interpretação é exorbitante, fraca comprchensão aql'.elles nobres senado
que nüo está em nossas attribuições fazc·r res que pugnaram pelo projecto, mormente 
acerescentamentos ou diminuições ao pensa- o coryphêo ~uc mais o tem defendido, têm 
menta do acto addicional; interpretai-o é cifrado todo o seu argumento nas r.azões 
expôr com clar~za o que nellc se encontra 1 apresentadas na outra camara por um lilus
obscuro; e depois de entendid:t a primeira t~e dc:putado. Combinem-se as razões do Sr. 
parte do artigo como se quer, não resta cb- deputado Paulino com as do nobre senador, 
scurid.adc alguma; municipal é o que con:- e nr-se-ha que este nad.a mais tem feito do 
prehende o que pertence ao município, e o que repetir os argumentos daquelle; e de
que nüo pertence ao município pcJ·tence ao I po!s que os cxpendeu, o que fez? Retirou-~e 

geral. Pódc ser que eu esteja em erro, mas da sala. Apresentaram-se contra o projecto 
como não se mostra isto, cu sou obrigado a muir.as e mui ponderosas objecções, além das 
conservar-me na mesma opinião, sentindo j qu,l já tinham sido offerecidas; c pergunto 
que estas razões que tenho apresentado, e I eu: quaes os argumentos que se têm expen
de cuja evidencia esrou conscienciosamente elido para as deluir? Nenhum; foge-se da 
possuldo, não sejam ouvidas, e muito menos · diseussüo, ·e em outra qualquer parte, ao 
respondidas. A minha convicçüo é que na se-~1 observar-se este silencio, dir-se-hia:- Quem 
.s;unda parte do artigo exorblt:tmos das nos- cala consente, querem que caia o artigo. !\Ias 
sas attribuições; alteramos o acto addlclonal aqui não é assim, retiraram-se, porém, estão 
a titulo de interpreta~ão; depois de rcconhc-, em emboscada, c P.ara o que? Para a maçada 
cermos na primeira parte que as assembléas dos votos. E' assim, senhores, que se espera 
provinclaes podem legislar sobre policia mn- 1 illustrar todo o Brasil c o mesmo Senado em 
nlclpal, exceptuamos na segunda a policia nm:t qucstüo tfto vital como esta! 
judiciaria, quando o que temos de definir é Sr. Presidente, quer-se interpretar; po
o que seja policia municipal que todo o rém, uma das regras princi.paes para isso & 

mundo sabe c ningnem duvida que é a poli- examinar em que tempo fallou o legislador, 
~ia concernente á segurança c bem ser do ou o autor; quaes as ldéas, quacs as opposi
.munlciplo; seja ella judi·ci.aria, seja adml- P,ões, qual o systema que ent:io reinava, etc.; 
nlstrativa, qualquer destas qualidades não e para Isso nfto me é necessario folhear au
lhe tira a qualidade de municipal. Uma ex- tores antigos, porque, como eu fui um dos 
cepção, pois, tüo contraria á lettra e ao es- legisladores, como assisti ao acto ~.ddleional 

plrlto do acto addlclonal. é uma derogaçüo J facil me é saber qu:tl foi a mente que os le
do mesmo, é uma reforma para que não es- 1 gls:adorcs tinham quando escreveram o acto 
estamos autorlsndos, e uma reforma revolu-1 addlclonal: o que acontecl:t então? Queriam 
clonaria, feita com escandaloso absurdo. To- , cs l~~;islatlorcs desse tempo alarl;ar um pouca 
dos entendem que policia administrativa é o' mais .as attrlbuições dos conselhos provln-

/o- ~i 
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claes, convertidos depois em assembléas pro- clona! veio ao Senado em ~3 de Agosto, o 
Tlnclaes, para que estas pudessem legislar, Senado n:io o quiz discutir, aceitou-o no óia 
sem romper o vinculo que atava todas as seguinte, e a nação l:;unlmente o aceitou: 
provinclas em um só feixe, mas que as com- por~anto, não o podemos chamar tllho espu
primi,a simlamente; não se qulz outra cousa rio, antes podemos reputai-o filho kgitimo 
mais do que afrouxar-se um pouco esse vin- do Senado, porque elle o aceitou. 
culo, sem comtudo desatai-o do governo cen- :\1as, senhores, uizem os nobres senado
trai. Houve então varias ajuntamentos; os res que ha Interpretação extensiva e restri
deputados desse tempo reuniram-se já nesta ctiva: quem duvidou disso? Porém pergunto 
e naquella casa, para fazerem suas conferen- eu: como devemos ·entrar no conhecimento 
ci.as, o que é licito, o que eu até louvo, e não do sentido de qualquer autor? Póde alguem 
ba razão para isto se estranhar, como se fez interpretar extnsiva ou restrlctamentc a seu 
aqui, chamando-se clubs a esses ajuntamen- arbltrio? Não, a respeito de uma palavra que 
tos. :\'ão é nsslm, senhores; pessoas multo empregou o autor, nós podemos dizer que 
respeitavcis assistiam a esses ajuntamentos, foi num sentido mais ou menos lato; mns, 
e não se ignor.a que o respeitavel e illustre quando se mostrar qual foi a mente do 
arcebispo da Bahla frequentou e consagrou mesmo autor, já não fica isto ao arbltrlo do 
com a sua presença um desses ajuntamentos. ln:crprcte. Supponhamos, por exemplo, que 
Quem pôde negar que elle de noite deixava um homem, tratando da pena de morte, diga: 
o convento dos Bentos, e ia a uma destas - Quem derramar sangue, morra. Todo o 
casas, par.a conferenciar sobre estes objectos? mundo sabe que um cirurgião que sangra, e 
Foi nE!sse tempo que alguns senhores depu- por consequencla derrama sangue, não deve 
tados, e entre elles o Sr. Rodrigues Torres, por isso soffrer aquella pena. Eis um caso 
divergiam da opinião de outros sen11ores em em que cabe a Interpretação restrictiva. Po
certos pontos, e em consequencia protestou rém, augmentar ou diminuir as palavras c 
votar na Camara contra isto e contra aquillo; o sentido do autor, isto é o que nfto póde 
outros senhores conservaram o mesmo sen- se:-. 
timento dessas conferencias, e depois, quando Senhores, qual é o motivo por que a na
se tratou de legislar sobre certo artigo, arrl- ção lngleza tem caracter? Qual é o motivo 
Jliaram a carreira: outros, como foi o nobre por que, quando Welllngton sobe ao g-overno 
senador ex-Ministro da Justiça, que !o! o au- diz-se: -O systema dos torys vai vogar; -
tor do projecto, ao principio qulzeram dar ás e quando O' Cromwell predomina, dlz-se: -
assembléas provlnclaes largas attrlbulções (e I O llber.allsmo vai gcvernar?- E' porque a 
nqul já nesta cnsa se leu um dos seus offi-, nação lngleza respeita os prlnclplos, e se 
elos a este respeito) : hoje, porém, quer co- Welllngton subisse ao governo e mudasse de 
arctar essns mesmas attrlbuições. E', pois, prlnclplos, em que conceito seria tido? Creio 
assim que nós devemos Interpretar o neto que, se elle cantasse estas palinod•lns que 
addlclonal? aqui estilo da moda, que muitos têm cantado 

Alguns entendem que o acto addlclonal quando dizem: -Estou arrependido!- creio 
tem produzido certos males; se assim !õr, re- digo, que, neste caso, Welllngton não chega
forme-se o acto addlclonal, porém pelos tra- rla tranqulllo á sua casa; ao menos ~m sua 
mltes legaes, porqu·e assim o pedem a s!su- sege seria apedrejado; por certo não se .po
dez e o Interesse da nação. E nem se diga, derla conservar no mlnlsterio. O mesmo 
como aqui se tem dito, que o acto nddlclonal aconteceria a O' Conn~n. se depois de subir 
é nullo; taes proposições podem acarretar a ao go;erno cantasse as taes pnllnodlns: e 
anarchla no Brasil. Todos n6~ sabemos que 1 donde nasce Isto? Da fórma das Instituições 
em virtude do acto nddlc!onal existe o re- j inglezas " ela cautela com que a na~iio na 
gente, todos nós sabemos que em virtude do l entende; como é que esses homens entendem 
acto add!cional estão assent,ados aqui muitos 

1

1 qualquer IPI? Eu n digo: todos nós sabemos 
nobres senadores; e se o julgarmos nullo, que, segundo o 'bill dos direitos, qualquer 
onde Iremos parar? Senhores, o acto addl- : lnglez póde resistir, e resistir por t~es rno-
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dos, j(L requerendo ao governo, j:i requerendo i Hào vi~;;e ao m.::u l~cdo urii nobre senado:· 
ao parlamento, jtí por via das armas. 1 que, quando se fal!ava do neto do grande 

Eu, senhores, multo pugnu.ria por esta 1 Henrique, fundador da monarelrla lusitana, 
raalst8ncla pelas armas se desgraç.udamente desse magnanimo princlpc que regeu os dcs
não visse a a.narchla em que ·csttí o nosso tinos do Brasil, dizia: -Alto !ti! se esse 
paiz: se eu visse, Sr. Presidente, que aquelle I prindp(· em meu tempo fez alguma cousa, eu 
ministro que passasse ordens i!legaes fosse 

1 
sou o responsavel; -se ea não visse a meu 

enforcado... Jlado outro nobre senador que, quando se 
O Sa. OLIVEIJ!A: -Santo breve da marca! queria reformar a Constituição do Estado, 
O Sn. COSTA FEanllmA: - ... se eu visse dizia: - :-;ão se toque na nossa lei !uuda

que aquelles homens que resistissem contra mental! tudo se pôde fazer sem que hajam 
a lei fossem logo castigados, Isto é, que a reformas;- e no mntanto projectos e mais 
pena seguis2e inJmedlatamcnte ao dellcto, eu projectos se faziam... que talvez ainda hoje 
votaria por ella, porque é essa doutrina de pudessem ser apresentados, e apresentado 
reslstencia que produzia a (}arta Magna da com lettras de quem hoje quer figurar; não 
Inglaterra; é essa doutrina de reslstencia que não visse ao meu lado o nobre senador que 
prcduzio o Bill dos DireitOs na Inglaterra; em 1835 oppõz um dique tí anarchla, eu se:u 
é essa doutrina de reslstencia que collocou duvida desanimaria da luta, porque vejo que 
no throno da Inglaterra a casa actualmente os que pugn:tm pelo projecto nada absoluta
reinante; mas, senhores, eu não voto hoje em mente r2spondem aos fortes argumentos que 
dia pela reslstencia, porque vejo a anarchia se t~rn offerccldo nesta casa; só se conten
lavrar na minha provincla, e porque de\·e- ta.m, corno j{L disse, cm expender a opinião de 
mos attender tis clrcumstanclas do paiz. uru i!lu~tre deputado (o Sr. Pa.ulino), dando 

~Ias veia-se como entendem os lnglezes u::na definição toda arbitraria, ou tirada do 
as suas leis. Em virtude desses direitos, codigo fr.ancez. 
acontece passar-se uma ordem de prisão pa.ra Sr. Presidente, o que diria o Brasil se 
que certo cidadão lnglez fosse preso. Creio observasse de perto esta fuga machiave!ica, 
que era um Henrique de tal (não me !em- ou de pavor?! Xão creio, porém, que ella. 
bro bem o nome), elle era barOnet; porém, deva attribuir-se ao pavor. ~essa fuga slmu
a ordem de prisão dizia: - Sertí preso slr !ada vejo o dedo de Tel!eyrand, desse poli
Henrlque, omittindo-se assim o titulo de ba- tico que se jactou de b,aver zombado das na
ronet. Um criado do baronet oppõz resisten- ções, dos reis, dos pontlfices, etc.; e ultima
da tí execução da ordem de prisão, e matou mente qulz zombar do Inferno; porém, eu 
o homem que a levava; foi conduzido aos estou certo que de Deus elle nfLo havia de 
juizes: e como julgararu elles este caso? En- zombar. Este exemplo tem corrorupldo !. 

tenderam que o homem estava no seu di- muitos homens, que se capacitam serem Tal
relto, porque as formulas da lei não tinham e!nands, querendo hoje uma cousa e amanhã 
sido observadas. outra. Deus permitta, Sr. Presidente, que 

Ora, se assim acontece em Inglaterra estes homenE sejam felizes c venturosos; 
tratando-se de um caso peculiar, se com este Deus pern1itta que elles se convertam, porque 
aferro nas leis se decidem as cousas, como eu não quero ver nlnguem condemnado, por
nós, senhores, arbitrariamente, queremos dls- que estou certo que impunes não hão de fl
tlngulr aqul!lo que a lei não distingue? Est,a car os que nesta vida zombam dos povos e 

·interpretação. senhores, só podia ter origem de tudo quanto ha de mais sagrado: taes ho
e passar no tempo em que a opposlção da Ca- mens não morrerão tranqulllos. Na escuridão 
mara dos Deputados estava muda, quando da noite, no socegado silencio da solidão, o 
havia esse systema da rolb,a, que desgraça- remorso roedor despedaça o coração do per
damente se quer Introduzir no Senado, por- verso, por mais calejado que elle esteja, por
que jâ V. Ex. hoje vlo cümo esse cocyphêo que o dente do remorso é !arte. 
do lado opposto se retirou, quando !aliavam Sr. Presidente, como deu a hora, não 
grandes oradores da casa. Senhores, se eu quero cancar a paclencla dos nobres senado-
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Tea, porque talvez hoje não se vote, e então , Senhores, é indubftavel que este artigo 
direi alguma cousa mais. I que se pretende Interpretar funda-se no ar-

Dada a hora, fica adiada a dts- ti;;o 81 d:~. Constituição. A camnra reforn~:~
cussão, e o Sr. Presidente dá para dora o qu.; pretendeu foi especificar n:-; cr.s;13 

ordem do dia :1 continuaçfto da de principaes de interesse peculiar das provin
hoje. l elas, nos quaes as assembléas provinciaes 

Levanta-se a sessão {ts duas horas ! pudessem legislar, independentemente de vi~· 
e dez minutos. tomar a sancção na côrte. A íntcrpretaçfto do 

projecto não desempenha este fim. Embora o 
sentido ob\'ÍO seja que a palavra - munici-
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1 

pai - con1prehende a policia. mas eu o aban
dono com o mesmo direito com que a assem
bléa geral desprezou o sentido obvio e na

Expediente.- Contimwção da sogunda rlis I tura! dos tres artigos ~a Constituição, que na 
cussrio do projecto que interp.rctn rtlguns sesoao passaria apontei. 
artigos rlo acto nadici.onal. A palavra - policia - deve ser enten-

1 di da destaeadamcn:e da- municipal,- al!ás 

l'Il.F.STJlF.;>(CJ..\ !lO SI:. !JTOGO AX'rDXIO n;r,J6 1 a palavra é supcrflua. Compare-se o art. 167 
l d:t Consrituiçfto com o art. 1• § 4•, do acto 

Reunido sufficicnte nun1ero de Srs. I íHldicional, c tornar.se-ha evidente que a.lli 
senadores, abre-se a sessão; e, lida a : só se falia em economia municipal, porque 
acta da anterior, é approvada. ; comprehende a pol!cia interna do munic!plo, 

E' remettido íts commissões de fa- ; c nfw deve crer-se que o legislador commct
zenda e de marinha c guerra um rr- ! teu pleonasmo ajuntando duas palavras que 
querimento do caval!eiro Luiz Dei' dizem a mesma cousa. Este inconveniente 
Hoste, pedindo a a!l'Jll'Ovação da dr.sappareceu, dcixnndo-se de entender a pa
tença de 220$ que lhe foi concedida lavra - policia - ligada (t - muniC'i_naL 
em remuneraçfto dos seus serviços. Leml.Jrc-se o Senado que o P·~dcr refor-

Na ordem do dia contlnúa a se- mador, pretendendo desenvolver o art. 81.para 
gunda discussão, .adiada pela hora, especificar os casos em que mais convinha 
na ultima sessão, do art. 1" do pro' qu~ as ,nscmbl6as proYincia;~s legislassem 
jecto delei, vind~ da Camara dos 

1 
não podia esquecer-se da policia, que todos 

Srs. Deputados, mterprctando alguns · os i Ilustres senadores reconhecem ser de 
artigos do actoaddicional, conjuncta-

1 

sumnm importancia c utilidade para qualquer 
men'te com as emendas dos Srs. i associação; e como pôde crer-se que, concc
:Marquez de Barbacena e Alves dendo o governo absoluto o poder de legislar 
Branco, apoiadas em anteriores ses- em policia ;ls ca:naras munlc!paes, rcconhe
sões. cendo este direito a Constltulçfto, a mesma 

O Sn. FErJó: -A sorte do artigo está autorisando a Camara rios Deputados, a dos 
decretada; pouca penetraçfto basta para pre- Senadores, os antigos conselllos gernes, a !e
-ver qual o resultado da discussão; mas, per- gislarem sobre sua pol!cla Interna, sendo 
mitta o Senado que eu· imite as crianças que, esta concessão ner:essarin para 11. ex!stencia t' 

quando multo desejam alguma cousa, e se con;;ervar,ão de qualquer associaçfto, como era 
lhes nega, disparam em prautos e gritos. Sou i passivei que disto se esquecessem os legis! ~
homem do instlncto, respeito as inspirações I dores, a respeito das assembléas provlnc!acs? 
ela naturez.a, e por Isso não admirar{t que cu • Basta lembrar o absurdo ou o inconveniente 
procmre Imitar a innocencia, N'fliO chorarei /que resulta do. lnt.ellígcncia contraria. Quem 
nem darei gritos, porque a mlnlla Idade nito · dirá que. podendo a assembléa. provincial do· 
perm!tte, mas continuarei a discutir, em- ; Ceará le;::lslar sobre ne·goc!os d!fficeis e de 
quanto me lembrar um s6 argumento com : gra'·~s conscquencias, não possa comtudo de
que possa reforçar a minha oplnlfto. terminar que os lavradores sejam obr!~ndos 
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a plantar certo numero dr. couves, de man- mar posturas em tudo quanto possa promo
ilioca, para evitar a fome nos annos de secca. i ver a tranqulllidade, segurança, sande e 
mas que apenas se lhe concede propô r esta I commodidadc geral dos habitantes, etc.
medida {L assembléa geral, para obter della I Ora, o mesmo se observa no acto addlclon.al. 
a approvação! Se nem para isto serve a re- Primeiro, declara que podem. as assembléas 
forma, não sei para que serve. Demais, Jem- provinciaes legislar sobre pol1cia, que é o 
bre-se o Senado que, a nüo entender-se a gcnero, e depois passa a algumas espccles em 
palavra - policia - desligada da palavra- pm·ticular. 
municipal- inutil, inteiramente inutll é o Disse mais esse illustre senador que, 
artigo do acto addicional, precedendo propos- quando se entenda a palavra policia sepa
tas das camaras munlelpaes, já estavam para rada de municipal, ainda assim seria inutll, 
isso autorlsados os conselhos geraes pela Jc! porque não se lembrava de caso algum poli
regulamentar dellas. Xi"tO havia nccess!d.1-t!e cial em que houvesse necessidade das assem
de um artigo eanstittw!ona!, p~.ra eoncer!cr o C1léas provinciaes legishLrem. Eu lhe respondo 
que por lei ordirw.ria se podb, c r!ffcctiv.~- qu.; sesa mesma mzfw de não lembrar os 
mente se concedeu. Lngo, para .:~·itar-se o di- casos, que s<i circumstancias fazem appare
Zfr-se que o legislador fez um acto inteira- cer, é que obriga o legislador a deixar as 
mente inutil c ocios~. e até cantrario ao que autoridadés legaes providenciarem, quando 
pretrnllin, deYc inwrprctar-se deste modo:- ta;s cn.sos se derem. Eu já me lembrei de 
.. As ~~ssembléas provinciaes podem, pelo ar- ::tlgnns, v. g., genrralisar a vaccina. na pro
tigo 81 da Constituição propôr, discutir e de- 1·incia, proYidcnciar a entrada e estada dos 
liberar sobre tudo quanto fôr de interesse ciganos na província, afim de que não acon
para suas provineias, c remettcr as suas pro- teça:n os males usuaes em semelhantes occa
postas p.tra a assr:mblb geral; mas pouerão :;iõés. Algumas assembléas j{L se lembraram 
lrg!5-l~a!" soh!"0:1 ~ pclieh provinci~I. í~ ninà3. Ua p~antação da mandioca por todos os ln-
mesmo sobre a economia dPI!a. :1~ns, ncstr natlores da província., e de prohtbir certas 
caso sómentr, sob propo>.:as dn camaras mu- expressões entrr~ naturaes e adoptivos, para 
nicipa•:s, afim de (!llP. n~o fiquem privadns preve-nir as desavenças nascidas por essa 
à~ ;niciativn que lh.:s comp~te prlo arti;;o 167 causa; e quantos casos nfLo podem apparecer, 
dct Cons:ituição. Assim, mais poderão l~gis- qu 0 niio nos lembram agora, c que convirá 
:ar nos outros casos marcatlos no acto addi- providenciar de prom.pto? 
clona!, por terem sido julgados de summo in- Disse mais o mesmo nobre senador que 
~ ere5se !J3ra as províncias. era tempo de fazer-se a interpretação, e quiz 

Lembre-me aqui do' :espontlcr a um ii- provar isto pelo artigo que autorisa a !ntr-r
:mnr.' spnatlor, que dlss8 quõ o poder mun!- pret<!.ção; mas não nota o nobre senador que 
1'ipal era proveniente da lei, e por isso não esse artigo só prova a. possibilidade, e nfto a 
era nacional. :\'fio ente:Jdo nssim. Todo o po. necessidade? 'f1or que não se declaram as 
rler dado c reronhecido pela Co:Jstitui~fto (· duvidas havidas por causa da falsa intelli-
nacional: a lr·i o podcr{t re.~n!ar. mas nnnen. 
opprimi:-o 011 alt2ral-o. 

Outra opinião, disse o ll!ustrc senador. 
(> que nos prrragrnphos do n.rt. 10 da lei das 
:eformas estão es;3ecificados cs casos po;i
ciaes em qur as ass~mbléas provlnciaes po. 

~eacia dada ao art. 1" * •!" do acto ;tdd!cio
nal? Tantas vezes tenho rogado aos nobres 
st:nadorcs que apresentem factos, e elles re
mettem-se ao silencio; pois canr,arei ao Se
nado lendo o catalogo dos desatinos das as
semb!éas provinclaes apresellit.a.do .em prtn-

dcm regular, e nestes sõmente. P:1ra mim nfto cipio por um nobre senador, para ver-se que 
tem força o argumento. Leia o illustre sPna- sobre este pa.ragrapho não houve ainda du
dor a lei re;;nlam~ntar d?.s camaras mnnici- ·:!lia :1em falsa interpretação. (Lê). Contl
paes, c alll observará que, depois do legisla· nuou dizendo:- Digam-me os senhores onde 
dor rcfrir muitos casos policiaes, em que esse pa.r.agrapbo, ou erro que dêsse lugar a 
dias podem tazer posturas, conclue genera- est.a Interpretação?- Persuado-me que a du
lis?.ndo deste modo:- Poderão, em fim, .for- vida foi formada pela commissão da Cama r~. 
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dos Deputads, ou na cabeça dos nobres sena- 
dores. 

Fallou um nobre senador sobre os males 
occaslonados pelos prefeitos do Maranhão. 
Senhores, nada tão diffioil do que asslgnar a 
verdadeira causa de um effeito, e isto nasce 
de haverem causas diversas que produzem 
effeitos semelhantes. E se a allegaçâo dos se- 
diolosos do Maranhão é bom testemunho dos 
males causados pelos prefeitos, seja o nobre 
senador conseqüente, e lendo toda a queixa 
dos sediciosos confesse que a existência do 
presidente na província e a dos portugaezes 
é a causa dos males, pois que os rebeldes pe- 
dem que todos esses sejam expulsos da pro- 
víncia. 

Senhores, eu ignoro essa lei dos prefei- 
tos; pôde ser que contenha disposições pre- 
judlciaes; mas sei, pelo testemunho dos per- 
nambucanos e P^o facto da tranquillidade 
dessa província, sempre inquieta, que tantos 
receios dava, que, depois dessa instituição, 
a paz e tranquillidade se consolidaram, e que 
o mesmo aconteceu no Ceará com a creação 
dos agentes de policia; quem o affirma é o 
facto e o testemunho do illustre senador, que 
alli foi presidente; € nem sei como seja pos- 
sível attender o governo á tranquillidade e 
segurança publica, sem ser por agentes seus, 
por elle mandados, de sua confiança, e não 
por juizes de paz que nem ao menos lhe são 
conhecidos. 

Os prefeitos de S. Paulo não eram auto- 
ridades policiaes, mas sô administrativas; 
eram delegados dos presidentes, para inspec- 
cionarem as autoridades do município, adver- 
til-as, fazel-as responsabillsar, para dar-lhe 
parte do que oceorresse de importância no 
município, para executar as posturas das ca- 
maras e commandar a força policial já crea- 
da por lei; era uma autoridade necessária, 
pois, que, tendo-se repartido o poder legis- 
lativo pela assemblêa geral, pelas assembléas 
provinciaes e Pelas camaras munlcipaes, dei- 
xou-se o governo na côrte, e os presidentes 
nas províncias, sem agontes ou delegados 
seus pelo restante da província, para estar a 
sua acção presente em toda ella. 

Não sei que males produziram os prefei- 
tos em S. Paulo, sei que de sua falta graves 
inconvenientes appareceram. Antes delles. 

houve mortes, e tantas desgraças em seu mu- 
nicípio, que obrigaram todas as autoridades 
a fugirem, e o presidente soube de tanta 
desordem por particulares, depois de passa- 
dos muitos dias, por não haver pessoa encar- 
regada por parte do presidente para dar pro- 
videncias e participar a tempo. O mesmo 
acaba de acontecer na Franca, onde não 
houve nem quem désse parte immediata- 
mente, e menos quem, ajuntando a força po- 
licial e deprecando a nacional, tratasse de 
prendesse Anselmo e os seus e defendesse a 
população de tantos horrores. 

A Constituição, dando ás camaras munl- 
cipaes o governo economico e municipal, 
mandou indirectamente crear um empregado 
que fosse o poder executivo municipal, a não 
querermos que as mesmas camaras legislem 
e executem. 

Direi: os prefeitos em S. Paulo foram 
abolidos, mas saiba-se que não foi porque 
produzissem mal, mas em razão da sua ori- 
gem, e porque as assembléas provinciaes são 
compostas de uma sõ camara, e os presiden- 
tes não têm voto. Nellas, tudo se faz de im- 
proviso, e não ha meios de obter a precipi- 
tação. 

Tratemos da significação da palavra — 
policia — que é outro objecto de interpreta- 
ção. Eu, como muitos nobres senadores, não 
me acordo na sua verdadeira significação. A 
Constituição, a legislação nem o mesmo dic- 
cionario não nos offerecem meios para esta 
solução. A Camara dos Deputados não fez 
mais do que distinguir a policia em adminis- 
trativa e judiciaria; não definlo, e por isso 
somente augmentou a difficuldade. Se olhás- 
semos para a policia, como a parte Já legis- 
lação que tem por fim a prevenção dos cri- 
mes e os melhoramentos materiaes e pes- 
soaes, suppondo que a legislação geral tenha 
providenciado sobre todos estes objectos, já 
disse em outra sessão que, dizendo, como ex- 
plicação, que nem as assembléas provinciaes, 
nem as camaras munlcipaes podiam em sua 
legislação particular embaraçar ou contra- 
riar a legislação geral sobre este objecto, 
tinha-se feito tudo. Não me lembra de ne- 
nhuma outra interpretação que possa apro- 
veitar. 

Sr. Presidente, parece-me haver provada 
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que a palavra — policia — deve ser enten- 
dida separadamente, porque assim se vai de 
accôrdo com o art. 81 da Constituleão, com 
o espirito da lei, com a vontade do legisla- 
dor, bem manifestada, quando teve lugar a 
reforma; põe-se a intelligencia de accôrdo 
com o art. 167 da mesma Constituição, que 
só trata de economia municipal e não de po- 
licia; salva-se a nota de haver feito o legis- 
lador um artigo inteiramente ocioso, conce- 
dendo ás assembléas provinciaes aquillo de 
que já gozavam, e que se lhes concedeu por 
uma lei ordinari,a. 

A interpretação que damos, supprimindo 
a palavra — judiciaria — repõe o artigo em 
seu antigo estado, não dá lugar a duvidas, 
que até hoje ainda não houve; e, quando se 
queira adoptar a emenda que lembro, mas 
que não proponho, evitar-se-hão os inconve- 
nientes que se temem. Lembre-se o Senado 
que, declarando-se que as assembléas provin- 
ciaes não podem legislar sobre a policia mu- 
nicipal, tornamos as províncias inferiores ao 
que eram no governo absoluto. Nesse tempo, 
contra o qual tanto ss tem clamado, as ca- 
maras faziam suas posturas policiaes, e esse 
e esse governo, avaro de poder, creou nas 
províncias, não uma autoridade, mas tantas 
quantas eram as comarcas. Os corregedores 
em suas correições faziam provimentos, já 
sobre negocios do município, já sobre as jus- 
tiças, já sobre objectos da provedoria, pro- 
videnciando deste modo todas as lacunas dei- 
xadas pela legislação geral, e que nem po- 
diam ser previstas. Taes provimentos tinham 
força de lei, e não Iam á côrte para serem 
approvados. Entretanto, nós queremos que as 
assembléas provinciaes apenas proponham as 
medidas policiaes á assembléa geral, que nada 
faz a beneficio das províncias. Bis aqui por 
quo cada dia tenho eu menos affeiçao ao 
actual systema de governo, e appeteço aquelle 
em que se attendia melhor aos interesses dos 
povos. 

deveria fallar 

«bre por,», -e bo. » 

de antemao; como, porem, ^ 
Sição do nobre ^nador qu^ acaJ ^ 
na qual não posso concordar, farei 

algumas reflexões. Disse o nobre senador, a 
quem me refiro, que convinha em que no pro- 
jecto se declarasse que as assembléas pro- 
vinciaes não podem legislar contra o que está 
estabelecido nas leis geraes. Esta proposição 
pede alguma interpretação ou declaração, e 
não pôde ser admittida do modo que foi 
enunciada, porque muito prejudicaria ao acto 
addicional, se passasse. 

Pelo que disse o lllustre senador, se deve 
entender que as leis geraes são feitas pela 
assembléa geral, e só por ella podem ser al- 
teradas. A sua proposição, enunciada neste 
sentido, não é verdadeira, porque as assem- 
bléas provinciaes podem legislar contra algu- 
mas cousas que se acham estabelecidas nas 
leis geraes. 

Entendo que, para nos regularmos nesta 
matéria, é necessário considerarmos que ha 
leis geraes e provinciaes, segundo o objecto 
a que ellas dizem respeito: se o objecto é ge- 
ral, a lei é geral; se provincial, a lei é pro- 
vincial. Portanto, a proposição mencionada, 
sendo entendida ao pé da lettra, suscitaria 
graves duvidas. 

Considerando, pois, as leis geraes e Pro- 
vinciaes neste sentido, é claro que muitas 
cousas estão estabelecidas em leis geraes que 
podem ser alteradas pelas assembléas pro- 
vinciaes, isto é, todas aquellas leis que forem 
relativas a objectos provinciaes. 

Antes da promulgação do acto addicional 
havia um único poder legislativo que exercia 
a autoridade de legislar sobre todos os obio 
ctos em geral, assim como sobre aquelles 
objectos que eram propriamente peculiares 
das províncias. As leis relativas a todas as 
províncias não podem ser alteradas pelas as- 
sembléas provinciaes; mas aquellas leis que 
dizem respeito a cada uma das províncias, 
sobre objectos que pelo acto addicional se 
declararam provinciaes, podem certamente 
ser alteradas; porque, ainda que emanadas 
da assembléa geral, assumiram o caracter de 
leis provinciaes, e como taes podem ser al- 
teradas pelas assembléas das províncias. 

E', pois, no caso em questão que a Con- 
stituição deu ás assembléas provinciaes o po- 
der de legislarem, pelo menos, sobre a policia 
municipal, e alterar as leis geraes que hou- 
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leis nesse caso já são provinciaes. sentando-se uma lei que declare quaes aquel-
E', portanto, perigoso empregar a àm:o- i:!s lds proviuciaes que sahiram da orbita d~ 

minaçüo que fez o nobre senador, sem se dar Acto Addicional, e assim se tirariam todas as 
a neccssaria intelligencia ou definição de leis duvidas e não i riamos dar motivo a no•:; 
geracs e provinciaes; e creio que isso é u embar~tços. 

que wm causado bastantes duvidas e con- Observo qul: os autores deste projecto 
fusão. l:oLào c!ll uma contradicção muito palpavel; 

Direi alguma cousa sobre o objecto, a e!lc•s reconheceram que se não podia revogar 
que me parece ::rue não tem sido estendida a uma !c! pro\'incia! sem um acto especial da 
segunda jJarte do artigo do projecto que '( Assembléa Geral, como se vê do art. s• do 
discute, e mostr.arei o vicio da fórllla da !J,. proiécto. Apczar do que se tem dito contra 
terprewção; o que se quer definir na pri- esta pa.rte do projecto, eu adopto o artigo 8"; 
meira parte do artigo é o que seja poliei:.c j é o melhor que está nesta proposta, porque 
municipal; P na segunda, quer se definir ' por ellc 0 que so: tem de decidir tudo o qu•' 
quai a policia qu~ nessas palavras se com. 
prehendc. Será bom este modo de definir tiu 
artigo que se discute? .Eu quereria que se 
entrasse n.a ana.!Yse destas palavras no seu 
sentido genuino. O que quer dizer policia 
municipal? Municipal é aquillo que pertence 
ao municipio. Creio que é esta a. significaçüo 
grammatical e juridica desta palavra. 

Agora, note-se, as duas P.alavras juntas 
- policia municipal - querem dizer policia 
que cprtence ao municipio; e o que é ruuni
cipio? E' uma divisão de territorio, em qth' 
ha certas autoridades com certo governo. O 
Imperio divide-se em provincias, as provin
das em municipios; c tod:~. a policia que per
tence a esse territorio, constituido com o seu 
g;o•rerno peculiar, é polici11 municipal. Logo, 
policia municipal é aquella que pertence pai'· 
tic,lia~mcnte ao t.erritorio do municipio, con
,:id:.•rada como seu governo peculiar. E', poi•;, 
inadmissivel, parece-me um disparate, qu~> 

quer outra definição opposta c alheia da ac
t:•pçfiO dessa palavra. O artigo cm dlscus~}·l 
1liz: -'·A palavra.- polictia- comprchen'h; 
a policia municipal c artmlnlstrativa sómenté 
, .. ni'10 a polici<L judiciaria." 

Eu não posso de modo algum admit<!:· 
um modo tiLO disparatado e fóra da ordem, 
para demonstrar o que é policia. Não posso 
admittir esse methodo vago e generico r'·· 
interpretar o Acto Addicional; e parece-me 
que o illustrc senartor que mais sustenta o 
projecto tem manifestado a sua lncl!naçüo 
para o me:hndo positivo, especial, mas a res· 
peito desta materia tem-se desviado desse 
seu principio. En julgava melhor que s·~:?:Ú" · 

:-:e lliz nos mais artigos. 
Para que sen·e e:star-se a estabelecer rc

;;-rns :;cm se proc0der ao exame das leis? Télll 
havi1lo duvidas; mas quaes forum? E' ncces
sari:J examinai-as para se tomar uma delibe
raçflo sobre e lias; mas não (: isso o que se 
faz; segue-se um methodo o mais monstruoo~ 
que pôde ser imaginado: resolvem-se cm ;;ic

bo todas as duvidas sem que se saiba qua,,s 
<':!h; :;ejam, e cl iz-:;e afina I que nflo iicam 
>iecididas. Eu creio que nós não devemos appro
,·ar senão o ultimo artigo do projecto: dos 
outros artigos eu nfLo vejo que se tire van
tar.,~.~m alguma, porque este projecto nfto re
,·o;;~ as leis das asscmbléas provlnciacs, que 
lhê sc·jam oppostas; é necessario para isso 
u.cto legislativo exprcs:;o do corpo legislativo. 

Qua! é, pois, a v::tntagcm que se tira d~: 

projcc:o? "\bsolutamente nPnhuma, porque 
wdas as leis que atacam a Constituição ficam 
1'1!1 r!,:or. r:::u digo mais: hoje ainda se ptíri<; 
d LL\'idar da vali,!ade dessas leis; mas, logo 
qur. p1sse este projecto. cllas ficam revali
dadas, tt~m c assento <la a.ssemblóa geral. 
para poderem continuar em vigor, emquanto 
não forr.n~ rspr~ialmente por clla revogadas. 

O que nos cumpria fazer era cxamln::tr 
rssas duvidas, e, :l. vista dcllas, legislarmos, 
darmos as providencias necessarlas; assim 
raziamos um trabalho completo; mas, do 
medo por que obramos. fazemos uma cousa 
m~nstruos:>.mente absurda, porque declara
m·J~ ~uc cm todas as hYpotheses de que tr3 ta 
o projecto têm .as assembl~as pr0\1inciae9 
exorbitado; mas, afinal, dizemos que as 1els 
por ellas feitas continuarão em seu lnteir() 
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vigor. Para que, pois, esta bulha? V.amos re- umH definição de policia judiciaria nesse 
vogar e~sa~ leis, não percamos tempo com • s~ntido? .\'ão: e se nós niio a temos, nada 
cst e projecto, c o tempo que com elle se ten1 mab temos que fazer se não ver o que se 
gasto poderia t(;r sido aproveitado com :• Gntende vulgarmente por estas pa.Javras, o 
<:pp!'OI'ação ou revogação dessas leis. que entende .até aquelle que, como eu, não 

Eu, por parte da commlssão de constitui. I H•lll maiores conhecimentos; e, deste :nodCI, 
~::o, ;:presentei ao Senado u:u parecer rela· elaro fle:m't que a policia judiciaria é que .: 
livo "- tres leis provinciaes; entendeu a com. :! f':;erdda pelos juizes; esta 6 a interpreta· 
JUissi'to que duas dessas leis encontrm·am ac r,üo natural da palavra. :vias é preciso adver
i:cto .'..üllic:ioi!al. e por isso propôz a sua re. tir que aos juizes tambem estão incumbidas 
vogaç:"to; e, Si:ndo e i ias revogadas, já fica en- muitas cousas que pertencem aos pequenos 
teHdit!o que tou.ns as que houver no mesmo c\clictos policiaes; tambem têm o nome d~· 

sentido ficam igualmente revogadas; uma juizes os que fazem executar as posturas po. 
dellas atacava as leis geraes de amortisação. liciaes. Diz-se, porém, que se não falia desses 
Já fica, pois, entendido que as assembléas juizes, c sim de outros; então, dê-se a defi
provinaiaes não podem revoga~ disposições ni~ão authentica do que seja policia judicia. 
de leis ger.acs sobre este objecto, c fica ainda ria; mas .a idéa que se dá da palana é ou
entendido mais alguma cousa, pelo motivo tra, os desejes vão mais adiante, e não se 
qae se dá a essa revogaçüo. 

Deve-se reconhecer que as 
provinclaes não podem legislar 

querem sujeitar á logica, de maneira que nós 
assembléas estamos fazendo definições sem necessidade, 

sobre obje-
ctos de leis ;;eraes, mas podem legislar so
bre associações religiosas, comtanto que com 
essa sua legislação se não ataquem as leis 

e por um modo absurdo; é verdade que este 
absurdo se pôde justificar por ser coherente 
com o absurdo do processo. 

• O Sn. Ar.E):'CAn: - Estâ reconhecida a ta-
geraes, e deste modo se resolvem muitas du- ctica: não se quer mais responder aos dis· 
vidas por um modo posiiivo, de que não re· cursos do meu lado, apezar de haver-se com
sultará inconveniente algum. O mesmo acon- batido o projecto com argumentos de graade 
tec~ a respeito de outras le!s provinclaes; e força c precisão verdadeiramente Iogica, aog 
assim não é necessario revogar todas as leis qunes sõ se qur.r oppõr uma loglca bem es
que tenham atacado a Constituição; basta t~anha, qual é a do silencio. Esta nova ta
revogar uma lei de uma especte, para estar ctlcú parlamentar, desconhecida outr'ora no 
dada a Interpretação das outras. Nós deve- Senado, foi, de certo, introduzida por alguem, 
mos suppõr que as assembléas provinci.aes n~.o h a multo tempo entrado na casa; e !la. 
obram de boa fé, e alguns aberramentos que porém, não é digna da seriedade do Senadc, 
ellas têm feito provêm, ou de se verem for- que sempre foi tão franco e fiel 5 sua mis. 
çadas a dar esse passo pela falta de provi- são, e sempre discutia as ma terias com c i r
dencias da Assembléa Geral, e é esse o motivo cumspecção e sisudez. Creio, pois, que esta. 
por qu~ ellas têm excedido, e não por usnr- nom tactica fôra Importada da Camara dos 
pação; nós devemos estar convencidos da su:t Deputados, na qual a\guem quando era da 
boa fé; devemos considerar que não ha cor- opposiçfio, para fazer que não passasse qual
porações mais interessadas no andamento d~ quer matcrla que não queria, chamava os 
boa ordem e prosperidade publica, elo que n, seus para fóra da ~ala, afim de não ha1•er 
assembléas provinciaes. j casa e não se poder votar. 

Tenho ouvido alguns Srs. senadores, qur: Eu ainda me lembro de ter lido, nos 
sustentam a interpretação, dizerem que ron- : diarios que traziam a discussão das camaras, 

I • 
cardam commigo, quando digo q~c reconheço I os meios que a opposlção de entao empregou 
que as assembléas provlnclaes nao se devem I (creio que foi em 36 ou 37) para que nil.o 
intrometter no que pertence â puniçfoo cl0~ 1 passasse a resolução qur. augmentnva os ar
crimes não pollclaes, e dizem que isso é que ! dcnados dos ministros de estado; tendo en
constitue a policia judiciaria. )Ias oni·~ est5 : t5o n opposlção reconhecido CJUe a malorl3 . 

. essa definição? Temos ·nó~· nas noss~s ·!~)>· qn;;ria approvar ess11 résolução, e não ·que-

''. . ~~ 
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rendo que elln passasse, o que fizeram? Na· nobre senador, ex-Ministro do Imperlo, duas 
orrnsllio cm que se la pôr a votos, sahlr,am cousas: quero que me faça o fnYor de decla
para fóra dn sala, e não !louve casa. Assim, ra.r se com effelto elle rcmctteu aos presi
·por essn estrateglca, fizeram com que não dentes de provlnclas cópia deste projecto, 
passasse essa resolução. E apenas esta mes- para ser observado como norma de seu pro
ma opposição empolgou o poder, fol esta me- ced!mento, na sancção das leis provlncla.es. 
dida a primeira que eJia fez passar na. Ca- O Sn. VASCO:'i'CELLos: :- Satlst.arel ao no-
mara dos Deputados. bre senador. 

Ainda me lembro que um nobre senador O Sn. ALENCAR: -Já catou com melhores 
que foi membro dessa .administração, quando esperanças. A outra cousa que quero pedir 
se achava na opposlção e se discutia aquella. ao nobre senador ê a seguinte: como o no
l'esolução, disse qúe não \'Otaria por tal ar- bre senador sustentou que policia admlnls
gumento, cmquanto se não désse uma. ·nova trativa não podia Incluir a pollcla judicia
fôrma ao mlnisterlo, ~mquanto não houvesse ria, queria que nos dissesse que qualidade 
um primeiro ministro, ou chefe do gabinete; de policia foi aquella que o nobre ex-mln!s
mas. apenas foi para o mlnisterio, nunca tro Insinuou fi. camara de S. João d'EI-Rei, 
mais disso tratou, e sim de procurar que para fazer posturas contra os perturbadores 
passasse o augmento de mais 50 •J• de orde- do socego publico, que em 1833 fizeram uma 
nado. Que helio rasgo de desinteresse! sedição em Minas. Tenho fallado disto já por 

Não admira, pois, que hoje se queiram duas vezes, esta é a terceira. vez, e o nobre 
introduzir estas tactlcas no Senado; mas eu, senador não me responde; eu queria que me 
que tenho a peito sustentar n honra do Se- puzesse em alguma craveira de policia estas 
nado, lastimo que se lance mão de meios taes. posturas, Isto é, esta policia, pela qual o 
Devia haver entre nós toda a franqueza; os nobre senador pretendia obstnr ao progresso 
nobres senadores de,•iam bater-se com seus revoluclonarlo que tinha a,pparecldo nessa 
adYersarios, desfazer seus argumentos; mas época em Minas, approvando como chefe que 
é Isso o que se não quer: .abandona-se o então era do governo estas posturas que elle 
C'ampo, ha quatro dias que não tomam parte havia Insinuado. 
:~a discussão. Do nosso lado mostramos mais Tem-se dlto mil vezes, Sr. Presidente, 
franqueza e rectidão parlamentar. Ha poucos qu 0 a policia, sendo objecto de summa 1m
dias se discutia a resposta á fall.a do throno; portancla, não se podia deixar ás assembléas 
a maior parte dos oradores estava do meu provlnc!aes; este argumento prova de mais, 
lado, e do outro o nobre senador ex-Ministro e por isso nada prova. Se as camaras muni
do Imperio; elle só sustentou a discussão por cipaes têm a seu cargo promover a segu
qu~sl um mez, e nós sempre o acompanha- rnnça e tranqulllldade publica, dentro de 
mos emquanto ellc quiz discutir; e entfto seus municlplos; se tem essa e outras attrl· 
como é que hoje despreza a discussão? :\fio bulções pollciaes, como é posslvel que as as
r, Isto o que de,·lnmos esperar dos grandes sembléas provlnclaes não tenham nenhuma 
talentos do nobre ex-ministro; mas ellc I deste genero? Por que motivo não podem as 
aguarda-se para a força do numero, conta assembléas provlnclaes exercitar essa parto 
com a votação a seu favor, e portanto s6 quer! da policia que as camaras munlclpaes exer-
apressadamente a votação. citam? 

Torno .a dizei-o, os nobres senadores não Em 183·1, quando se tez a reforma da 
de\'lam lançar mão uesta taetlca: o seu de- da Constituição, nlnguem esperava que c !la 
\'er é responder aas argumentos que se t~m deixasse ns cousas no .~tatu quo; todos sup
telto contra este projecto, seu dever é con- punham que ern para dar mais elasterlo an 
Yencer o Senado e o palz Inteiro da com·e- poder das nssemblêas provlnclaes, que sub
nlencla da Importante medida pela qual stltulnm os conselhos geraes, para que e!las 
querem votar. occorress~m tls necessidades de suas locallda-

Porém, o que se quer é fugir da dlscus- des, porque se reconhecia que o que era bom 
IB!io. Entrei.llnto, não posso deixar de pedir ao no Rto de Janeiro nllo o era na Bn'hla, Pnrâ, 
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etc. Assim o têm entendido. as assembléas 
c muitos Srs. senadores, que estão convenci
dos de que a mente do legislador em 34, não 
foi rcostrlnglr, mas antes ampliar as attrl
bu ir;dcs das províncias. 

Os reis da antiga monarchia absoluta 
!lcixa':am que as camaras legislassem para os 
seus municípios, permlttiam que o correge
dor de c~omarca fizesse provimentos com 
for~a rl;, lei, provimentos proprios da auto
riltadc i>Olicial; e eomo se quer agora numa 
monarchia repr~sc:utaLiva, no seculo das lu
zes e das liberdade~. monopolisar as attribui
ções de legislar sobre policia, fazendo-a pri
vativa da Assembléa Geral? De certo, o rei 
.absoluto era menos interesseiro e mais libe
ral. E' absurdo auppOr que só a Assembléa 
Geral tem !n.teresse na união, prevenção esta 
que nenhum senador devia nutrir, porque 
actualmente não devemos ser menos llbcracs 
elo que então e confiar menos nas províncias. 
Um dos argumentos que se tem apresentado 
se cifra em que as assembléns provincines, 
legislando sobre um ponto de policia, atacam 
os cod!gos geraes. ~las os nobres senadores 
fantasiaram, lá na sua cabe~a. um codigo de 
po!lcia bem organisado, cujo centro de mo
vimento está no Rio de Janeiro, e cuja accão 
se estende a todas as provincias, de maneira 
que as assembléas provinciaes, fazendo qual
quer lei 'POlicial, offendem esse codigo. 

se tem feito que vão de encontro aos codi
gos acluaes, G porque a assembléa geral não 
procurou harmonisar os codigos com a Con
stituição reformada. 

O codlgo do processo principia pela di
visito judiciaria; c não é esta uma attribui
çüo da assembléa prol•incial '? Logo, E:sta. e 
outras di::;posiçõcs do codl~;o não são consen
taneas com o Acto Addicional. 

C\6s não temos codigos pollciaes, temos 
algumas disposições pol!ciaes enxertadas nos 
codigos; e quando as assembléas prol'lnciaes 

Portanto, eu creio que, em lugar de 
tratar desta interp're/tação, devíamos tratar 
de harmonisar os nossos codigos com o Acto 
Addicional. e então já as attribui<:ões das 
;:ssembléas provinciaes não prejudicariam as 
da Assembléa Geral. Outro argumento é a 
uniformidade da leg\lslação que exige (di
zem) a fôrma de nosso governo: eu nego 
que ella seja !ndispensavel ao systema que 
nos rege, porque a legislação deve ser con
forme ás circumstanclas do paiz. ~o mesmo 
governo absoluto não havia essa uniformi
dade; a legislaçi'to variava muito, em certos 
casos, na mesma monarchia pura: havia. 
nella posturas das camaras, proYimentos do~ 
corregedores, de que já fallei, que eram pe
quenos reis locaes nos respectivos municí
pios, e posto que não seja versado em di
reito, julgo que a praxe do fôro diversifi
caYa muito de uns lugares para outros. Se 
jâ isto succedia na monarchia pura, só no 
Brasil hoje se ha de negar ás assembléas 
provinciaes o cuidarem da po!lcia peculiar 
de suas respecth·as província~? Entendo qu~ 

não. 
appl\cam ás suas localidades algumas dispo- 1 
sições mais adequadas .a ellas, não effende~J I P~ra ~ostrar_ que a uniformidade da ]e
esses codigos. Oa·be dizer que é necessar10 glslar,ao nao ê tao essencial como se pensa 
tazer um codigo em harmonia com o Acto , ao governo monarchico, lembrarei que a. 
A~diclonal, e não pOr o Acto Addlclonal em 1 França, até a época da revolução de 1789, 

harmonia com os codigos. 
Quando se fez a Constituição, deu-se ás 

camaras municl.paes o goyerno cconomlco dos 
seus munlcipios; porém foi bastante isto? 
Fez-se uma lei regulamentar em harmonia 
com a Constituição, estabelecendo esse exer
ctclo. r.rearam-se os con\Selh~s geraes pela 
·Constituição e fez-se Igualmente uma lei re
gulamentar para pôl-as em marcha, promul
gou-se o Acto Add!cional, e então se dera.m 
mais attribuições á.s camaras mun!cipaes e 

:assembléas provlnclaes: e se algumas cousas 

teve uma legislação tão variada que, segundo 
a expressão de um escriptor, não só as pro
vinclas como os municípios eram estranget
ro.q uns para. com os outros, sem que por isso 
a monarchia est!Yesse falseada ou desnatu

rada. 
Tambem já mostrei que na Inglaterra 

muitos condados ainãa hoje têm legislação 
pecu!lar diversa nuns dos outr<1s, e isto até 
cm materla3 civis, e que essa legislação tem 
sido approvada pelo parlamento; e, com tu
do, a Inglaterra é monarch!a verdadeira e 
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tem muito prosperado com as suas sabias . Appareceu a admlnistrac~o de 19 de ile· 
I 

instltufçõ~s. i tembro, e com um ra~go de penna mudou 
Se uõs temos estes e);emplos, qual ê 0 / tudo. ?om a chegada do adml.nls.trador que 

motivo por que se quer negar ás nossas pro-~ para I.t mandou, os assassinos ~olta:am, .e 
vfnclas legislar sobre esas coWIII8 peque- . em lugar destes toram para as prfsoes c1. 
ninas, sendo indubltavel que seus costumes dadãos honrados que, por terem cooperado 
e cfrcumstanci.as variam multo de umas para para. a sua punição, mereceram o seu odlo: 
outras? Uma lei que põde fazer a segurança tal foi o venerando ancião :11anoel PachecQ 
de uma provlncla não póde fazer a de outra, Pimentel, vlgarfo ha mais de 30 annos, ex
e a prova disto tem-se aqui já produzido. deputado duas vezes á. Assembléa Geral, ef- · 
Eu estou convencido da boa fé dos nobres fP.~tlvo deputado na assemblé.a provincial, na 
senadores; elles pensam que este governo de idade de 72 annos, o qual foi mettfdo na 
rederação faria caminhar as províncias á sua cadela de Sobral, levado por uma escolta á 
indcpendencia, e eu supponho pelo contrario \'illa de Piranhas do Pfauhy, para responder 
que, respeitando-se os direitos das provln- por um supposto crime de morte, quando 
cias, se conservará melhor e por mais tempo assassinos atrozes, protegidos pelos actos do 
o nexo que as enlaça; digo por mais tempo 
porque não sei o que succederâ daqui a cem 
ou duzentos annos; mas, por ora, basta 
para manter a união essa grande faculdade 
que tem o governo central n;t nomeação e 
demissão livre dos presidentes, pela ljual 
p6de fazer de um Instante a outro um trans. 
torno, uma mudança geral. 

Cltar(li um exemplo. A proYincla de 
Cearâ estava pobre e infestada de assassinos, 
Mffr!a um cleficit para suas despezas e ne
cessitava ser soccorrlda por Pernambuco com 
vinte quatro contos de réls annualrnente; to· 
davia, nos annos 35, 36 e 37, o Influxo bem
!:lzejo da assemblêa provincial ligada com 
o presidente remediou esse triste estado da 
proYincia. Reccnhecendo-se a talta de popu
lação, mandou-se vir a colonlsação, esiabe· 
leceu-se um banco que, ainda que pequeno, 
deu um grande Impulso ao commerc!o aca·
nbado pela talta dr. meio circulante; legis
lou-se a bem da segurança publica, com bas
tante proveito; fizeram-se algumas pontes e 
estradas e a capital teve um chafariz. Em 
outro tempo, no Ceará não havia senão dous 
sobrados; nos tres annos ditos fizeram-se 
alguns doze, e a cidade cresceu talYez um 

novo presidente, eram absolvidos escandalo
samente, e festejados com a propr!a musica 
da tropa de 1' Unha da capital; e se não 
fôra a etficaz protecção do multo digno, e 
est!mavel presidente do Plauhy, o Exm. Ba
rDo da Parnahyba, que tomou a seu peito 
proteger a innocencla do venerando ar.clão 
Pacheco, sem duYida teria elle acabado vl
ctlma da barbaridade desses assassinos pro
te,:;ldos pelo circulo que rodeava o presidente 
do Ceará. 

Tae:l demissões appareceram de um modo 
estrondoso: o nobre senador J<llsse que da 
côrte não se decretaram multas demissões, o 
que é verdade; bastaram a do presidente, 
Inspector da thesourarla e Inspector da al
fandega: lá é que se fizeram essas 177, que 
apparecem nas folhas !)Ubllcas, e que têm 
tirado o pão e leYado a consternação a mul
tn;; familias. Em vez de saldo em favor do 
cofre proylncial. apparcceu de 38 para 39 um 
dt~ficit de 40 e tantos contos; os emprega-
do~ publicas não percebem vencimentos ha 
4 ou 5 mezes, e parece estar até paralysado 
o commrrclo: a assembléa provincial pôz-se 
da part,, da malo~la da provlncia, fez-se r.J
gumas Ir-is em favor desta, não for.am sane-

!er~o em edlficlos; o cofre geral chegou a (•iona1!as pelo presidente; e, a!nda passando 
ter em dinheiro cento e quarenta contos, com I pr!os dons terços da a~gembléa, poucas foram 
as letras duzentos, r o corre proYinclal mais mnndadr:s executar, e algumas mesmo, j:1 

pobre tinha, comtudo. de 37 para. 38, um .

1 

mandadas executar, foram d~·pols suspensas; 
Baldo de m.als de clncoenta contos; se ti- no emtnnto. umas vlllas obedeciam ao prc· 
nharn feito multas obras publicas, os em-1 sldente. e outras ~s noYas leis, de f6rma que 
prfp;ados publico~ f:ram pngos em dia, c nada ; para su~tentar o pre~ldente sua nmoridadf! 
se devia. ~m um:~ proYincln qu0 até entiio se acbnya 
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tiio tranqullla, e onde não apparecia o me- 1 !1em se s~h: o Sl'stema representativo e se 
no r vislumbre de ~edição, foi necessaric ;>e- zela n~ uitn a independencia do poder judl
dir c alcançar do goYcrno central um:t em- cia•·:o. os juizes sfto clemittidos, á rr,qulsfção 
barcação de guerra, r1ue ,;! t:stacionon no d:· ambas as r:amaJ'3S do parlamento, e até 
porto du capital; crear-sr' al!l destacamento u;m por vezes sido accusados pela Camara 
da guarda nacionrtl, além da tropa de linha, nos Communs e levados até o cadafalso pel,a 
p ;;or fim até pedir soccorro de tropa {t Pn- Influencia dessa Camara. 
rahyba, de !órma que a provin<:i:-. do C!~ar:\ Xos Ecitr..dos ünldos, tambem os juizes 
pôde-se dizer que foi tratada como conquista I são tlemlttldos á requisição do corpo legis
dr,pois de subir ao poder a administração de. Iativo. O que eu vejo é que no Brasil a ln-
19 de Setembro. Portanto, Sr. Presidente, se depõndencia do poder judiciaria vai sendo 
o goYerno eentral fsco!her para as prov!n- · sinonymo de irresponsabilidade, um.a vez que 
cias homens capazes de sustentar a ordem o :magistrado só póde ser punido perante ou
publica e de mant,·r o respeito nellns, ba de tro magistrado; e como é uma tendencla 
conserYal-as em ·harmonia, cntiio ellas não natural das classes favorecerem-se mutua
hfto de abusar dos deveres que lhes impõe o m~ntc seus individuos, difflcultosa cousa será 
Acto Addlclonal; mas quando ellas exorbitem a punição de um magistrado, bem que não 
de suas attrlbulções, a Aesembléa Geral lm· se possa. deixar de reeonhecer em a'~uns pro
merliatamente p6de revogar seus actos; as- bidade, inteireza e imparcialidade, mas nem 
~im fica remediado tudo, nfto é preciso Que por isso se póde deixar de reoonheeer o GB

nos occupemos de tirar lls provinria~ o f!UC pirlto de classe que, geralmente fallando, se 
lhes compete. ob"erva. 

Quando assim m~ exprimo, niio disputo Sou obrigado ainda a confessar, não ob-
li Assembléa Geral a faculdade que têm de stante o muito respeito que guardo á classe 
interpretar; mas tem-se reconhecido aqui da magistratura, Que essa d!visiio, quP o sYs
que este projecto é contrario ~s regras da in- tema constitucional exige entre os poderes 
t~rpretnção, e muitos !1Qbres senadores têm politicas, va! quasi ficando entre nós trans
mostrado que é uma perfeita reforma, que é tornada, uma Yez que os mesmos individuas 
~ revogaçfto de varias artigos do Acto Addl- que occupam o poder legislativo silo os que 
dnn:tl, e que ne!Ie nf~o sr lrnta dr inrerpre- occupam o judiciaria; fazf·m a lei e depolg 
tnr o ~nr ha do mais olJ;;curo e rluYirln;;1 no · a vila exeeutar, e por Isso é bem de suppõr 
Acto -~ddlclonal. ~u,; ~- far,am sempre bem vantaJosa li sua 

Tem-se igualmente mostrado que, quan- cl:iss-:. Na Inglaterra, eu vejo que os juizes 
do tenham apparecldo excessos nas le!s das sfio ::'·'mbros do corpo legislativo; mas quan
:u;sembléas provlnclaes, são e!les filhos da tos s~0 os juizes na Inglaterra? Doze. E 
intelllgeneln. lata que se tem dado á facnl- '1 nuantos são os membros do corpo legislativo? 
dade de crear e supprimir empregos provin- :'\!ais de seiscentos na Camnra dos Communs. 
ciaes, que isso não diz rcspe!to a este artigo, [ e na dos Lords não tem numero certo. Logo, 
e por isso desneccs~:trio se f::tz intr:rpr~tal-o, I doze juizes não poderão dominar este grande 
p_arPcendo ainda por esta razão com·eniente corpo !egi~lativo; mas no Bras!! a Camara 
r,u·e se supprima este 1" artigo do projecto dos Deputados t."m pouco mais dr cem roem
da Camara dos Depmados. bras, e j~ 1gora cuido que só vinte c tantos 

Tem-se tamb{):n já mostrado qur este n5o são da cla~se da magistratura; no Se
projecto só tende a fayorecer os mag;istra- • nado tambcm creio que a maioria. 11 dessa 
dos, subtrahindo-os á suspens!io e demlss!io I classe, e por isso deve dominar a Ir~lsla~ão. 
que pelo Acto Addlclonal lhrs podiam dar as C'uido mesmo qne, passando r.ste proJe
assembMn.s provlnc!aes por crimes de 1·es- 1 cto, e mais algun~. f)Ue ,parece-me srrem ap. 
ponsabllidade. Tem-se julgado Isto cxtraor- f pendlces delle, a Cnmarn dos Deputados, para 
cllnarlamente perigoso contra a indeprndc·n- 11!. seguinte legislatura. constar{! em sua to
ria do podfr jucl!r!a~!O, E' ~li O :lfto j;J]!!;O ~S- , t:IJidadP dr !ÍlaglstradO~, porque, rspalhn.dog 
~lm, •porque vrjo que na Tnl;'l.aterra, onde I os bncharels por toda a extensfto do Bra~il, 
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occupados em Juizes mun!~!paes, de orphãos 
c promotores, além dos Juizes de direito, não 
haverá eleitor que negue o seu voto ao scti 
juiz, nem juiz que não queira ser deputado. 
E o que eu mais lamento é que, cuidando-se 
tanto cm promover a !ndependencia do poder 
jud!ciario, jtlrando-os !la acção das assem
bléas, fiquem os juizes tão dependentes do 
poder executivo, não só para a sua nomea
ção, como par.a serem conservados em seus 
lugares; pois a vita!!cledade fica de todo 
burlada com a faculdade das remoções, como 
cada dia se vê, equivalendo a uma demis
são a remoção, por exemplo, da côrte para 
o baixo Amazonas, ou sertão do :1-Ia:tto Gros· 
so. E é .por isso que eu temo ver uma ca
mara só composta. de juizes, porque então 
parece-me que muito fac!! será um ministro 
ter maiorias compactas e decididas, não 
obstante a rectidão de ,alguns para resisti
rem âs transacções ou suborno e corrupção; 
mas isto não é o que se deve esperar em ge
neralidade. Queria, pois, q~e os Ju!2:es fos
sem independentes, mas que essa indepen
dencia fosse real, c nfto sómente da parte 
do povo. Desejava tambem que a Camara 
dos Deputados fosse composta de individuos 
de todas as classes, negociantes, agricultores, 
etc., .porque parece-me que assim conheceria 
melhor as necessidades reaes da nação. Con
cluo, pois, votando contra este 1" artigo por 
julgai-o desn!lcessario, quando não refoQr
mante do Acto Addlclonal, esperando que o 
nobre senador ex-:Mlnist!'o do Imperlo não 
rleixará de favorecer-me com as informaçõe_:; 
que no .principio do meu discurso lhe ro
~uei, e qu~ elle me proruetteu dar. 

O Sn. PnEsTuE:x-m: - Xfto havendo l!lJais 
quem tome a ·palavra ... 

O Sn. Ar.J~xc·An:- O nobre Sr. ex-minis
tro tinha promettido dar alguma resposta ao 
que eu lhe pedi. 

e attenç;io do nobre senador. Nutrindo eu 
estes sentimentos a seu respeito, espero que 
approvarâ o adiamento da resposta a aeus 
quesitos para outra occasiilo. Os factos apon
tados são de uma .alta i-mportancia, aconte
ci<los ha tempo; e com uma memoria debil 
corno a minha, faculdade cm mim jâ de todo 
desfallecida, não se pód0 sempre -ter presen
tes factos e suas clrcumstancias para dar 
uma informação que s.a.tls!aça ao nobre ;· 
nador. Parece que me tenho explicado sur
ficientemente. 

O Sit. Ar.I::xcAn:- Sr. Presidente, estou 
muito satisfeito, porque reconheço, com e!
fcito, que c:ousas passadas ha muito tempo, 
podem ter t•scapaclo da memoria do nobre 
senador, e como eu assento que a resposta 
sobre estes dons quesitos que apontei pôde 
orienta.r a ,·otar;ão deste 1" artigo, vejo-me 
obrigado a pedir ao Sonado o adiamento da 
d!scussfto a.tê que o nobre senador esclareça 
esses factos, ·porquanto a circumstanc!a de 
haver sido remettido este projecto para ser
vir de norma .no~ presidentes deve mereco:: 
muita attcnção ao Senado. 

O anno findo passou aqui uma lei de um 
modo singular; o Senado foi forçado a de
sistir rle suas emendas. Quem primeiro figu
rou nisso foi o ex-Ministro do Imperio, e 6 
possivel que, contando com a contiuuacão 
dessa ~ondescendencla, tomasse sobre ·Si a. 
tremenda responsabilidade de mandar esse 
proJ~cto para os presidentes se regularem no 
que diz respeito âs attribuições das assem
bléas prov!nciaes. 

Farei o meu requerimento de adiamento 
por tres dias, tempo que bastará para o no
bre senador nos esclarecer. Tambem é muito 
importante que o nobre senador revolva sua 
imaginação .para nos esclarecer acerca d,a. 

su~ onin!fto, de QUe as camaras nas prov!n
cias de :-nnas podiam fa2:er posturas judl-

O Sn. V.~sco:m;u.os:- Sr. Presidente, c!arias ... 
ninguem pôde duvidar do respeito que o no
bre senador, o Sr. 3" Secretario, merece. Pa
rece que tem alguns sentimentos de indtepo
s!çilo contra mim; mas embora ponha elle 
todo o seu talento e porfie em deslisn.r-me 
da reg.ra da consideraçfto que me tenho im
posto, espero em Deus que hei de r.ontinuar 
a respeitai-o: per,o rm retribuição a estim:~ 

O Sn. V.\RCOXCELr.os:- Não ha tal. 
O Sn. Ar.Exc.\R: -Tomar medidas pre

ventivas contra 1qu!:'m transgredisse a boa 
ordem, não se! o que possa ser. 

O Sn. VARcoxcEr.ws: -0 nobre senador 
estft multo equivocado: a memoria de um 
parall'tico não obedece nem â lei, nem â sna. 
vont·1c..e: eabe-se, segundo o principio 4!' 
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ticíencfa, que a paralysia consiste· em grande 
parte na desobed!encf.a dos musculos A von
tade das faculd!Ldes fntellectuaes; por con
sequenc!a, posto tenha desejos de sa~swer 
:to nobre senador, como posso eu acceítar a 
obrigação que me impõe de lhe mfn!strar 
essas Informações dentro de tres dias? A 
molestfll. terr!vel que me amofina, que pro
mette em breve acabar-me, e tranqu!ll!sar o 
nobre senador, arred~mdo delle a sombra do 
ex-Ministro do Imperio, não me permitte 

em se qiH:rer pedir .essa informacão ao nobre 
senador (o Sr. Vasconcellos): cuido que esta 
requisição podia ser feita .ao actual Ministro 
do Imperfo; o nobre senador ministro não é 
paralytico, estará prompto a dar essa infor
mação. Para que qut:r o nobre senador (o 
Sr. Ah·ncar) dirigir-se ao ex-M!n!atro que a 
não pôde dar, sendo mais conveniente dlrl. 
gir-se logo ao Ministro actual, que estará em 
circumstancfas de o satisfazer? 

O Sn. ALE:'<"CAn: -~•Ião tenho duvida 
acceitar essa obrigação: não cabe isso na es· nisso, ficando, porém, adiada a materla; o 
}hera das minhas forcas. Eu decl;uo que fa. nobre :Ministro do J.mperlo pôde satisfazer, 
rei tudo quanto fõr em meu poder para ln- se qufzer, a esta requisição. 
formar o nobre senador; mas talvez que O Sn. VEnGt:Emo: -Eu julgo que tenho 
nunca o possa informar: quem sabe do tu- mostrado quanto este projecto é digno de 
turo? Posso morrer sem cumprir a pro· ponderação e merece ser tratado com toda 
messa: morrer é o que espero a cada mo- I a madureza; não poderei, pois, prescindir 
mento, e é a razão por que desejarei mais de quaesquer esclarecimentos que orientem o 
depressa reconciliar-me com o nobre senador Senado, tanto mais quando se trata de alte-
3• Secretario; não quero offendel-o, quero rar o que estâ estabelecido na lei fundamen
esquecimento de algumas offensas. Como ha tal. E' com este Intuito que eu tinha apre
de o Senado esperar, eu prometto, juro dar- sentado os requerimentos que ha poucos dias 
lhe todos os esclarecimentos na terceira dls· se discutiram; mas, porque não fossem at. 
cussão, e não hão de ser explicações, hão de tendidos os meus requerimentos, eu não dei
ser respostas. Estou consultando a pessoas xaref de votar agora por este, porque tudo o 
intelllgentes para então satisfazer ao nobre que é colher esclarecimentos sobre a mate
senador. Eu fui o primeiro que pedi o adia- ria. e materfa tão Importante como esta, pa.
mento até a terceira discussão, o meu re- I rece·me digno do Senado, do modo que deve 
querimento deve ser preferido. proceder com circumspecção, mesmo em ne-

0 SJt ALEXCAH:- Não obstante o nobre gocfos menos graves, qu.anto mais a respeito 
senador pôr em duvida se darâ estes escla- dPste, em que se trata de alterar a Consti
rec!mentos dentro de dous ou tres dias, eu tuiç5o do Estado; •portanto, Yoto pelo re
requefro que tique adiada a discussão por I querimento, tanto mais que tres dias de de
tres dias, tempo em que me parece que o no- mora não podem fazer dffferença alguma. 
bre senador poderá informar sobre pontos O Sn. CosTA F'EHHf:mA: -·Eu, Sr. Presf
cuja importancia pôde Influir na votação do dente, tambem votarei pelo adiamento. V. Ex. 
Senado. bem sabe que o nobre senador (o Sr. V as-

Vem A mesa e 6 apoiado o se-
1 

concellos) é multo devoto e muito piedoso; 
guinte elle jurou que havia de satisfazer a requfsf-

1 

ção do nobre senador o Sr. 3• Secretario; e 
nEQ1:Em:o.rENTO podemos nós suppõr que elle queira zombar 

l da divindade, jurando levemente? Quererá 
"·Requet·ro que filque a materfa. adiada I elle cahfr em tão grave peccado? Creio que 

por rres dias. - A.lrnr.ar." não, e que segunda-feira, sem duvida, elle 
o Sn. MAnQtJF.Z DE ;B.umAcE:>.\: -Pare- I fornecerA estes esclarec·imentos; p,arece-m9 

ce-me que o que disse o nobre senador velo 1 me>mo que a razão que produzfo de fraqueza 
od.ar algum peso 11 questão, revelando-nos que I de memoria c fraqueza de pernas não o p6de 
essa Interpretação jfl foi mandada f1s pro- ~mbarn~ar, porque eu tenho ouvido dizer que, 
vfnelas, para servir de regra aos preslden· , quando a paralye!n ataea uma parte do corpo 
tes; mas, no que eu não posso concordar é • noaso, nllo &taca a cabeça, e que, longe de se 
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cnr:aqn~c••r;:ul as faculdade~ lntel!ectuaes, . a mesma. razão dizer aos nobres senadores 
di:.;; s~ ,apuram. i' do lado contrario: -como quereis alterar 

O SH. C,\ssuxo: -A paralysia não está , por força. a Constituição, vamos sa.hlr para 
em discussão. I fóra,- porque, quando um nobre senador, 

O Sn. Cosu FmuumtA: -Agradeço muito I que tem as suas faculdades intel!ectuaes tão 
a advertcncia do uo!Jre senador, que com apurad,as, a ponto de advertir-me da falta 
tanto afl'inco pugna por aqucl!c que jurou de uma palavra, por occasião de eu ler na 
e:;clarecer ao Sr. 3" Secretario; e quem sa!Jc casa um discurso de um membro da outra 
se ... ·emfim, não fal!emos nisso; pôde apoiar camara, que dizia ter o nobre senador vo
ao nobre senador, tem razões para isso. Se- tado contra um artigo deste projecto; quan
nhores, nós devemos suppôr que o nobre se- do é tal a vivacidade da sua memoria, ha de 
nador na segunda-feira, sem duvida, poderá esquecer-se hoje de um negocio tfto saliente? 
recordar-se desse seu acto, porque elle é Não poderft na segunda-feira informar aa 
muito saliente, e que nos informará se man- Senado, mormente tendo elle jurado fazei-o? 
dou ou não cópias deste projecto, para que Não, eu não creio que se esqueça, e em vir. 
se puzesse em discussão. tude disto voto pelo adiamento. 

A cousa é muito séria, no méu modo de O Sn. VASCONCJJ:LLOS: -Sr. Presidente, eu 

pensar: se na realidade o nobre senador 
mandou este projecto, para ser observado 
como lei nas províncias, e elle passar agora 
na casa tal qual se acha, que conceito fará 
o Brasil do Senado? Dirá, sem duvida, que o 
nobre senador é aqui um dictador, mormente 
h,avendo já um precedente terrivel. Todos 
nós sabemos que o anno passado evaporou-se 
a Camara dos Deputados, que os ministros 
forneceram embarcações parla os IJ.eputados 
se retirarem ás suas províncias e que não 
se esperou pelas emendas do Senado a uma 
lei de interesse vital para o Brasil; todos 
nós sabemos quaes foram as funestas con
sequencias desta tactica. 

Uma commis~ão do Senado tinha dito, 

tenho sido muito franco e muito claro; não 
quero responder: em 1" lugar, porque não 
acho a que responder, e depois não vejo con
signada na Constítuição nem no regimento 
da casa a obrigação de responder ou de dar 
Informações ao Senado; m11s por essa devo
ção demasiada com que me ponho a mercê 
no nobre Senador o Sr. 3' Secretario, eu pre
tendia folhear alguns apontamentos para sa
tisfazer na terceir11 discussão deste projecto, 
porque nesta segunda discussão jtí tenho 
feito tenção de não fallar, e eu não sou da
quelles que a cada passo mudam de resolu
ção, embora o nobre senador outra cousa eu. 
tenda, ou affecte entender. Talvez que nesta 
segunda discussão não falle mais, porém n;;. 

no seu parecer, que essa lei era monstruosa, terceira eu esclarecerei ao Sr. 3" Secretario 
~tue nüo podia passar, e no emtanto alie- a este respeito e a outros; mas eu farei Isto 
;;ou-se que não havia Camara dos Depu- por devoção e não por dever, e eu irrogaria 
Lauos; e não obstante afiança.r o nobre se- uma grave Injuria ao nobre senador, o Sr. 3• 
nador, então ministro, que a Camara dos S~cretarlo, âs suas bem conhecidas luzes e 
Deputados não podia trabalhar, o Senado á consideração do Senado, se julgasse que 
trnhalhou e deu ao governo dinheiro e ar. I elle ignorava que o senador que ora falia ne
bitrio. Ora, qual foi o resultado desta con- nln;ma obrigação tem de lhe dar informa
descendencia? Evaporar-se este dinheiro, e a J ções. 
desgraçada tropa do Pará estar durante 20 O Sn. '· Ar.nUQUERQUE: -O nobre sena
mezes sem receber soldo, assim como os em- dor que .acaba de fa!lar não tem obrigacão 
pregauos publicas daquel!a provincia não es- de dar taes Informações, ellas podem sor p~
tarem pagos h a 9 mezes; eis aqui as conse-~ di das ao governo; mas o que me parece é 
quencias de se nfto examinarem com attcn- , que o nobre senador confessou a e::dstenria 
çüo os negocias sérios. I désses actos, e então Julgo que não ha ne-

Parece.me, senhores, que se nós quiz:s- i cessidade de se pedir 1aes Lnformacões: 
semos imitar cst:1 tactlca adoptada de se nao j agora., as r;uõea por que se mandaram essas 
responder aos argumentos, poderíamos com · participações ás provinc!as, é que se não po-
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dcm sal.wr HC:lll CJUC o nobre scn~dor as d.:;. : ~.:G:lccilos QU~ cu r·:tirc o 1ncu rcQncr!lllCnto; 
clare. Eu nunca ~onlJ:: d~!:ilCj f8.ctos, mas ! ::!1 !1íl(_;o ao S~:.:t:u.Io rgte ~c Icrub:~·L: nue nús 
ll_ojc estou c?nre:ncido que_ cl!or; c::iEtern, ns- ~~; :·.:j~[~!nO::i Jcgisln!Hlo ::oUre um objecto- muito 
Sllll CO:llO VCJO fjUC Qi3 pl'OJCCtOS QUC tl!lU sida l :mpn~'WlltC, CJUC S!) ltlll!Jrc dO ]ll'OC.:CS30 que 

apreseJLado:; ní.~ C::!~a 11clo nobre ;:;en.ad.or têm ~cm tldo este nc~ocio n~t c:usn; d[.SllQ r1ue 
JlO'i.' ~~~~.S!:! c·!:'tí:! r1t!C í.~60!'il GC Uiscnt.e, t0!11 pc:· :_:;~e prcjí:c.;to cher~ou a e;:;~a c:U!'!i_í~r~t, O~i men1 .. 

íim (lcsl'az(!r Lu~!o qu~nLo ~c aeha c~jt::tb;;h~· ;ú·~~j qu ·. ::iUSt~nt:G'íl.Jl! qut..: c-llc uüo clc1:ia p~~S· 

c:ill0 ~c~:!'í:a l!n. admi!!is!.ra~·:fw da j:.rsti~:a: srw ::~~1' pctllr:~!a flUe tt !~1ateria fo:~~c mellitndn. 
p~·ojcc·~oJ do r2:;-rc~::o o !n~i::; t.::j(..:c..ndil:oso :~c:u ~!. inaUu:·e:za e eircul~l~pccc.üa, c que va.ra 
po::~!\·e:l, c e:u creio c1ur~ !lOj!:! a !!Etrcha. de.!::~2:".i ::~:io fíj:.:li:iC n:!UCtLillo a unw. couu~~l.=j~~~LO; ufto 
vr.~~~h1e:ttc:.; r: l~re:m 11::1r esta carlilhJ. (mos· .:e qul;; t~;Jnnir a c:.:::Lc v~rlido, pelo que p~t· 

tt"c:nao o Jlrr;jcc~~') q:t~~ tc;n e.c.:!u!lo cm, clis· :·c.:-0 hn:~·er umn vnrn:atlc: absolu~a Ue qui.! C:ijlC 

ti!Sst7r)), c~~!'tilha f!~IC! uia~~ur~m entende; cu ~Jl'O]i;c~o p~~.:.:~;c tG.l qual cstú. Le:nbrc.~0, po. 
pcn~n':a que o ~!cli:.tnH:!l:.o err.. Pl'•::!d~o, !na:~ :·:~·:~:, o SL·nat!o do que ü!s::;c o nobre ::ienaUor 
por Ol!t:·a rn~~~LJ, i~lo é, p:-!.r~ U-r o ü:n1po de :ita tlis::::Js:.:f"t~ c:c~ hontem, quando foi intcr. 
faz,:rmos ont:·o :)!'Gjcc.:to c!c i!ltcrvrc~~t{;fto ~ .·E!!ar.!o pr:i· outro nobre senador sobrG este 
cst:L iHLe::·p:·::t:tc;~tO ~!i;:=:: urda que se tc:n clis. 1:.,jecta. D!.s.sc eH c~:- Pergunte ao Sr. 3o se ... 
CUL!(lU. t"~l·~lal'io e: -~~o Sr . ..:\.. I!runco, que !3abc n.t~ das 

o S::. Y.\. . ..;<:uSC~l.~.os:- D:·elc.ro (lU~ o r)i.'di:!l~ ~;c:c:r··tns dn ~(JVC:ruo.- o St:n~do deve 
no/n·c· ~,.:!!.i.!.llo:· aca:J~L clt: ll!z:-r u::na vt:nl~~llc, \:mhrru·-sc qu0 j,!. a re:lorma U.a ConstituiçfLD 
isto G, qt!C o;; Droje:dc::i f:.J1rc~c~Hi.~t~o:.i !iOl' mim :'ai f•~lL:t só na C~tn~:l:':!. Uos Deputados, jú 

ú Ci1ti:L sob!'8 a ad::ninistra~i~to 1la ju:::ti(;a, são ··~:: ~~:~:ntl~c~~ p:1ra as ;~:··:r:incli.~s cG!11 u!n oJ:. 
1Jnscn(1os i~ê.3ia lei llOliUe:l '!"~ tcn1 cstac!o i'icio secreto elo 1:;.:-)I:~!L~~ro d::> 1miH!rir), p~!l'~t 

en1 d[s<:tL:is:~o; é t:.!:l~t ,·e:n~~~tlc·, c a:~~~·adeco :j::r cntcrHl!U:~ ccmo l~:L O Sc!~~-~tlo cl~'Yc ter 
ao nob!'c SC!l~Hior por s~ tr:r d:Hío ~to trul><t· 
lho de c:-:t~~Ll~r c~;:::cs p!·oj·:cL::>.:; c cL~ os con1. 
bin~~r eo1:~ o qnc :::: dbcnLC' . .:\go!·~, Clll:.l.nto 

~ws otiu·o::; f:!c:to:::, !:·u jú <li.s:;c o rrul! ll:~.rb 

de di:~:-::·; se qt~crcm que sejam vcr:.l~d.ciros, 

11a:-:~ l~·,rw t~ inlliií·.::tente; i.', ri.::J::rra:~üü cu· 
trn~ inio!·!n~u:õcs para. .í1 F-rcei!·a (!iscussfLO, 
declaro (contlido!1~~hncr:.t0, se o nobre sc-!~~l

clar l'(:tira o BC~i r~rrueri!UC:nto) que c::1cc:! 
~odu:j c:~5~:1!:l orU:·:!s, ~lté nu sentido c-111 QUO o 

i:::~o cn1 muita can:::hl-.:ri.~f;~o; c, qu~mto a 
:1~i:!:, isto pro\·:~ Qli(' :,; e!1tCnL1t: que nGgo
~.~;~::5 c!e r·~·lvrm~t üc•."em p~1ssrrr EÜ nu Gamara 
ll1~:i Dcpnc:~clc;;. T~l.l \·;.::z qn::·, se o nob!'e sen:::.
~::-::r então p~~L1cs~2 SUIJll0~· que o S!2n~Uo se 
JUt!i'~ D!1J"J0r u. Ei:LH 1'2iu:·rn:1, c!la ~qui nüo 
·:i~·s3e:; entüo voüi~t sGr que ~c; :m:.:t:c·ntasst: o 
:J,;ns~:l.:.~ClÜO t~C! CJUC, como SÚ :~ C~m.:ua elOS 

DL>pu~=-tclos tinha fc:ito o ..:\.Ct'J ..:\..t!~liciar:.~~l, 

:u:s.;a camJ.:·a t!uie~L!UClltt~ devia ~icr lntcrprc~ 

nob:·e Si~n~ttlor clissr. que clL:~ for::-~a1 cxpc. l:tdo. Por~~nto, o Senado Üê 1.'C av(-r!guar se 
Lllt~n~; e!s ~HJlÜ uma (lec:lar:~c;üo expressa. r:o!n eHeito o cx-::.\!ini.:Jtro llo I!npC!rio m.arr. 

o s1:. ..:\.r.J:xc_.\lt: - Xão e~~c~1 parr .. f:lzcr dou ordens ::~e:cr:~t:.ls Illl'a ser e-ste projecto 
trn.n~aceües. O nollrc s~=natlo!' ti!.lha da.l10 cs- (!XGCut:::.Uo nrt.::i Dl'o•:incLl~; ~ n•:'C:i.:S~~trio que o 
pcran~:~s d~ r:xplicU!' c::;tc ue:goc!c. I .::lc·!l~~u.o (vcrmitta-sc·Inc a CXlH'c~;:;:ic) n~to 

o Si:. Y.\Sl.'OXCI·:~.~.o:-::- X~to clci tn1. sirva üe pü.o tlc cabc:llcira, que n~~o ln.çu. d(! 
o SH. Ar.~-::-:c.\J::- Disse qui} por n1ais ~1.. boa 1\} passa1· vor lei ar1uillo que: jú. o ex. 

gm1s din:.; t!:tria estas c::)J!!car.õE"s, e cu lloi-~ I ministro cnteudi.D. fJUe cm lei. Queira, pois, 
vedi fiUC: a <11scus:·);-~o d1!St:'.. nl~tcrl:t ilc::t:.:se I 0 s~n1ÜO ~üliar c~~tc negado ~ü6 flllC Yênlt~ln 

ndiada no r tres dla!:i p:-.ra que o nobre sena- I J!5 e::lc:larct::inH~ntos tlo 1ninlstro; c neto sõ é 
dor HO~· clésS

1
; css·~s c~cl:treci!neutos. i da tlignitl:Hll~ U~1 Sen1do saber desse negocio, 

Outro nobre senador obsoJ'\'1 qnc o actual f r:o:no é !~~esmo nl!cessarlo parn sua. proprin. 
?\I!nistro do Imperio o:-; lHHlt::rtL fornecer ao f consc:rvar,fw. Olhe o Senado que illgtuna v:::z 
Senado; convC:!lho cn1 fJUC .ao governo se per. ~~ n:'"io se tr.ntc na C:l:l!nra tlos Deputados U.e se 
r,a~l cstaB informnr:ür.s, e isto mes~110 jú cu , :tc:!l):~r cc!n n sua vital!ci8tladc, c que prl:va. 

0 ttnhn. dito. ll'.1 ~:n. o priueip!o ele que st; a Cmua.ra dos 
~\~rorn fill::'r c nobre seundor, o Sr. V!ls- J n~~~1t!~:tll~~J 6 que põdc tri1lar destes objectos. 

~\ -. 38 
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E' nec•::;sario que o :::ienado olhe bem par.a a 
~ua Jli'O!lria exüncncia, a qual ~stú ligada ::i 
cxistcncia da nação; lembre.se que, assim 
como jA o Acro Alldicional passou súmente na 
-Gamara àos Depurados, talvez tambenl se 
quiz0sse que passas;;e este projecto de inte
re:os.~ tiio vital sem a intcrfr:rencia do Se
nado. Xélll outra conclusão se púde tirar tle 
ter c!le sido remettillo para as provlncias 
com ordens secretas; isto ~:ra porque se cu· 
t~~tiderin que, se o Senado não o approYasse, 
havia d~ prevalecer o pensamcnro de que só 
a Camar:t dos Deputados é que de-via tratar 
desta matcria. Portanto, julgo que o iillCU 

requerimr,uto deve ser approvado, que nestas 
grans circumstancias o Scn.ado deve obrar 
com mu!ta circumspecçiio e ;;ó de:pois de ter 
c;t•õS e::cl~recimentos saberá se deve ou não 
l!ar a sua saucr:ito a uma lei que já está ser
vindo de regra na~ provindas. 

O Sr:. FEI.Jú:- Sr. Presidente, depois 
que o nobre senador nos fez a revelaçfto so
bre essa ordem do governo, nfto é possivel 
dcixat· de adiar-se a discussfto até recebc·r. 
mos informações exactas desse facto. Se e!lc 
,:, verdadeiro, -não importa menos do que di
zer o governo: -Pó de executar-se o proje· 
cto da Ca.mam dos Deputados, porque o Se
nado llr, de votar como cu quizer.- Estú 
comp;·omettida a dignidade do Senailo. 53, 
na justiça, quando se declara uma sentenGa 
antes de ser orricialmente publicada é ella 
nulla, que fé, que conceito merecerá a nossa 
deliberação, tendo sido de antemão isso as
se,·erado? As informações que se procuram 
de,·cm muito influir na vota~ão; c, portauto, 
voto pcÍo adiamento. 

Ou,·i do nobre senador (o .Sr. Vascon. 
ceilos) um principio immoral, que nfto ·posso 
t!eixar d·: combater. Diose elle ao nobre se
nador, Sr. Alencar, que promettia dar a ex
plicaGão pédida, e até jurou de assim o fazer; 
entretanto, diz agora que dará a cxplica~ão 
por devoção e não por obrigaGão!! O homem 
se obriga pela palavra, c demais, tendo-lhe 
ajuntado 0 jmamento, não deve ser perjuro. 
E' obrigado a dar a explicação promcttida, 
nfto lhe ~ llne mais recusar-se a clla. 

o St:. Co~T.\ Fm:m:uu: -Perguntarei ao 
Sr. Presidente: O que se perde neste adia
mento? Xada, ali~olutamente, antes a nação 

ganha; ·nós podemos fazer o que hontc!n se 
fez. Já hontém se principiou a interpretar o 
Acto Addicional '' da melhor maneira possi
vel, CJUe é revl·ndo as leis provinciacs e dero. 
gando aquellas que silo contrarias ú paz pu. 
blica. Com este procedimento ~e faz um 
grande serviço á naçfio, c especialmente á 
minha provincia. 

Lembro mais uma razflo para que o 
adiamento seja approvndo, que é ter dito o 
nobre senador (o Sr. Vasconccllos) que os 
projectos que tem offerecido ú casa é jul
gando que este que se discute ha de ser 
.adoptado, c pôde j[t ser considerado como lei, 
cu perguntaria ao nobre senador: Como é 
que elle adivinhou que este que tem estado 
em discussão havia de passar no Senado? 
Como offereceu projectos tendo por base um 
outro que se discute, considerando-o desde 
jü como lei? Seria porque o mandou para as 
proYincias. 

O Sr. Alencar manda ú mesa a se
guinte l'm.:•nda ao requ;;riml:llto por 
elle apresentado: 

DII::\"11.\ 

"Pedindo..se .entretanto informações ao 
governo, se este projecto já foi re:mE:ttido aos 
presidentes das ·provincias para ir servindo 
de regra na sancção das leis provinciacs.
.ttleucar.'' 

Depois de lida, é apobdn e entra 
em discussão. 

O Sn. FEtmEIJ:.\ DE l\!J:r.Lo: -Sr. Presi
dente, ,~ com algum acanbamento que vou 
fallar sobre os requerimentos qne se acham 
em discussão, porque V. Ex. terá notado que 
alguns nobres senadores se incommodam 
quando outros tomam parte na discussão. 
Y. Ex. vio que um nobre senador, o Sr. Vas. 
concellos, querendo •moth·ar .as raziics por 
que agora não podia dar as informações pe. 
didas pelo nobre senador o Sr. Alencar, 
trouxe ú discussão a sua para!ysia, e que 
isto foi ouvido attentamente, como causa ne. 
cessaria para que elle as pudesse demorar. 
Outro nobre senador, o Sr. Costa Ferreira, 
tocando nesta materla, foi censurauo, dlzen· 
do-se-lhe que não se estavam discutindo pn. 
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ra.lyslas, sem se lembrar o nobre senador que 
o censurou que niio foi o nobre senador o Sr. 
Costa Fcrreit·a quem tinha trazido (t casa a 
discuss:1o da paralysia, mas que estava dando 
as razões por que !h~ parecia que n. par~!y. 

sia em muitos casos !Jiío dc!Jilit:wn as ia
culdades intcllectuacs; por isso, digo eu que 
é com algum acanhnmcnto qun vou tomar 
parte na discussfto do adiamento . 

Um nobre senador avan~ou que l!lc con
stava que este .projecto q<tc está em discussão 
tinha sido remettido pam as províncias se· 
t\i'dcuneutc, J>ara. ser obcUr~eido como lei, e 
isto me fez recordar dh·crsos incidentes que 
têm apparcciclo na casa: agora principio a 
enxergar a razfto por que se quiz sustc.ntar 
:10 principio que o projecto devia ser .appro
vado co111 todos os seus pontos e vir,<:nlns; 
a;:;ora t:mJbem vou enxergando o motivo por 
que aqui hontcm se ann~nram algumas p!'O· 
posições, que b~st3!llc incom:nodaram a .al
gmJs membros da casa, c eu supponho que 
com razüo, porqm· a um se attribuio que c!le 
sabia dos ncgocios reservados, passados nas 
;;>Jcrctarias ele estado; a outro sr attribulo a 
mesma cousa, dizcndo.se demais que isto se
ria por causa das relações de parentescos, 
etc.; agora conjecturo ru que estas arguições, 
alij_s orr<:msh·as dn honra c dign!dadc d::t
quelles nobres senadores a quem ellas foram 
f.:rlr, foram enunciadas porque ha um pro
posito deliberado de CJlW o projecro passe tal 
qual, para s:mccion~:· cs;;l' alJmo d c poder, 

Ora, já que a discussão principiou a este 
:·<speito, é de mi~t.er que o Senado scia ca
balmente informado. porque, ele certo, o que 
nós a(]ui dizemos Yai coJTer todas as pro
víncias do Imperio, e se jul;:;ará que, em lu· 
p;ar de estarmos fazendo leis pam o b:-m do 
paiz, estamos, pelo contrario, fazendo leis 
llU!'a servirem rle cap:t nos abusos do go
verno, isto é, que vamos o.pprovar 11m pro. 
ject.o que já o ;::overno mandou executar se- . 
cretamcntc como Jc!; e en nfto duviilo disso, 
porque n:;ora é que acho a r:tzfto do procc· 
climento ele alguns :1:;cntcs elo governo em 
diversas proYinr.ias. Parcce que Jlul' este prin
cipio fica ,;xplicado o comportamento que 
tt~lll tido :tl,<:lõ!lS )J!'C5ÍUê!ltes, COillO O dO 
Cear{t, quando praticou os factos que hoje 

fur.am expendidos pelo nobre senador, o Sr. 
3·• Secretario. 

Ora, se assim é, se ha esta :3USpE'ita, ni.lo 
convem que se examine primeiro este ne
g-ocio, que ilc saiba se é exacto o !acto de 
!J:tc se trata'! Creio que sim, e que é da di
;;nidade do Scnntlo approvar o .adiamento, 
at.(· CJ'cl~ sr.i:lm dadas as informações. Eu não 
cançarei ele repetir que é necessario flUe o 
Senado n!arch,~ de uma maneira que faça 
dt'svaneccr os boatos de que uma. nova enti
dade dirige as suas rlelihcra~ões. Sr. Presi. 
cl~llt,~. muito se tem dito a respeito da dis
~ussfto <i:l lei r.io orçamento no anno passa
do, lei que eu nüo desejava que passasse 
como passou, para se não dizer nas provín
cias, c mesmo nesta côrte, qne ella foi ar
rancada pelas nrgc-ncins de um ministro. Eu 
.iá rlissc aqai que estava per;;uadido CJUe o 
Senado nüo se aterrou, nem mesmo se dei
xon Ic.-ar pelos sopl!ismas que cntiío s·~ apre
sem~:t·am, ·mas que, tendo tomado a peito 
r.,siabeic~cr a o:·dQ!ll cm todo o lmperio, e 
principalmcnLC na província elo Riio Grande 
110 Su1, f!ili?., com a approvaQão da ld do or~ 

~nmcnto, tirar todos os pretextos ao gover
no, dando-lhe tudo quanto tinha pedido, e 
além elo fJUe peclio, porque não queria que 
o goYerno dYcs:;c 111otiro algum que. o pu~ 

desse desculpar: cu assim entendi a votaçrto 
do Senado; mas, cm verdade, o que se tem 
dito é que nüo foi esta a razão, mas sim por
que o ministro aterrou ao Sênnrlo, dizendo 
que clle carreg-arb com uma enorme respon
sabilidade. Tem-se dito mais que a c~iscussfLO 

foi tal, q:tc um nobre. senador, na ;-ehemen
cla de um discurso, no qaal rc.pl'l!ia a au. 
dncia do ministro, sustentando n. rl!.;:tidndc 
da cas~. fura ncommettldo ele um nta(),ue tal 
na sua :::~udc, que nrto pôde sob:-e.~iy·er a 
c !I·~. 

·E eominuarcmos nós na mcsm~ marcha, 
quando al.;ucm parece querer que passe este 
projecto, até com pontos e virgulas? Creio 
qu.~ nüo {, ela tlignirlad~ do Senado t;tt<' ioto 
assim acon!.eça. Ora, Sr. Presidente, o nobrr 
senador qnc promctteu dar ns informar;iics, e 
at6 affirmon com juramento (o 1]1!8, em 
vcrdacl•', cu muito louvo, porque demonstra 
evidentemente o espírito piedoso c christão 
do nobre senador), n:io é possível r,::~ deixe 



310
------------~---_._---

Scssão de 20 de JIIlho

de dar as Ex:pli:::.sç6:ss ilecUd2s; mas, permit- í r.a.ente de dirigir uma relHêsent,ação B.O corpo
!

ta-me o noJtre senador CF!e eu iJossa receiar i legislativo, mostrando (rue isto não é inter_
um pouco da sua promeG~a, se ~ttenGlerlllOsl preta;;i"':.o, n;,as uma verdadeira reformR, e De
.a alguns prêc~·deRtes. !d'inào que a Assembléa Geral tome este ne·

O nobre senador, quando se tratou deste I g;Gcio na sua consideração. Consta-IDe igual
proieeto em p:-üneira discussão, disse que I r,lente que :::.1li se tr,ata deelimiuar da lei do
queria. Que esta materia se diluciàasse, que IJrç:J.rJ:lsuto pr0vlnCÍEl os orden<,.clos dos juL
hOl~T1E.sse uma longa disc'Jssão sob!'e ella. zes de dil~eita, porqu.:; dizem elles que, como
para qUê se deliberas3e ultimamente o que I os j'~i:;es de direito vão ser empre3udos ge
fosse melhor; IDas o nobre sená.dor que tan- I ra,~s, o g'J'V~'rno gen:.l que lhes pagne. Outr?s
t,as luzes tem, e ,por isso nos deve il1u8t~ar: I igua'Õ-s medidas tE.r3,0 de tomai.+ ~" re.Bveito de
o ql!e tem feito ãurante esta discussi'i.a? Con- li' ontl'C>~ em pregados, por e:{emplo, dos paro
demnoll-se a~ silencio, e eu não posso acr8- ,chas, que tambnr. p'Jr este p~oj.ec.t:) parec~

ditar cJue sej:;" por t!m fim mellOS digno. Ar-l que V2.0 ficar cO'í.1sidel"ados cemo eil1pr~g2.d:}s
gULJentcs se têm 2presentado contra o ar- geI"ar:s.

tigo. Q.:'H' me parecem incontestaveis e Que eu I Eu não me posso persuadir que no Se
dêSe-j2.YU ver l+efut8dcs pelo nobre :::'''IBdor; I 112:rrT,) se rretE'nda p':r em pratica 8. tactka
ma,g ell? ná~ Sé ::em dignado illustrar-no~3} i de qne hoje faDou o nobre sen?dor c Sr. 3"
nf,O' se t€::l cHr:;nad::l dih:ir as d:uvicl?;:; (p.e I eecretario, tn.ctica -e;rndda lU o'.1tra C·'em;.-l'.?,

lhe tinham s!:do apresenbdas, e tem presen- i c.n2.nc1o nãl) se aueria qUe "''''S8'''''' a10"'lm"
.. ~ L ., • _ ~~. I. . "'" - k:" ...... ;} ~ .... Io"o...... -~ L W

caaa o reseo da cllSniS'33.0 eI'..1 sllellcw! I leI, e velo entao bem a propczHo, no meu

Ol'a, lleLe o Senado que o il:)bre se:1-S'.do:' ImOGO de pensar, esse adiame~to (me tey", o
nos havia promettido e até desafIe.do I1&fD í P~'o.i'2~:ü de resolur;50 que concedi~ aos ~i
urr.:a discuss3.0, e se eIle já uma vez faltou I n:str~s dE' Estado uma gratíficaçã,o de mais
á sua prome3sa, creio Que, EEm ser prev€nL i 50 por cento nos seus ordenados. O nobre

do, posso. receiar. que a ena falte. zeçund~ I ~e:::lE'..do~. rd~~o as ~azões que s.e .deram para
vez: por ISSO EU Julgo qne é convelllente que Iqne e~j8 p10;ecto llcasse dornllnao nas pas.
ad'iemos o ~~.egocio ?té que elle cumpl"a a st:~ tas ~:"3 c0.m<'.ra8'. Diziam então os oradores
prOmeZ30.. Eu, Sr. Pi.'esidsntc, supponho est-2 I '-:PC m:)~:rgi1avF.m essa dii3pcsiçp.o, e que de~

projecto tão préjudicia.l, que receio mesmo I pois fc~m:1ram o gabinete de 19 de Setembro,
que a primeira votaç;ão sobre elle vá pr0du-1 q:.1e ~.qt1~l1e projecto Era extempor::i:neo, que
zir males em algumas provincís.s, e é por 11·ê.O podIa ter lugar, porque os ordenados
esta razão tambem q'Je eu julgo muito con- er-am sufficientEs para decente suosistenda
veniente QU;l demoremos a votaçã.o do pri- dos ministros de estado, e que jámais el1e
meiro ",.rUgo até ql.l.e o nobre senador dê pod.eria. ter effeito, principalmente sem se te;
estas informações, para qUe a C3.sa fique ca- I primEiramente org,an Ís:a elo as secreta;ria-s;
balmente in.teirada se tc:.l acto tEve lugar, (lHe tambeTJ deviamos ter em vista os apu
porque, ,a ser assim, eu creio Que a nossa 1'05 r>ecuniarios em qne se achava a naçl5.o,
miss?o não é occupal'mO_llOS de ss.nccíonal' com proTincias rebeHBda9, etc., etc. Mas, Sr.
exorbitancias do governo qUe mandou obser- Presidente, qU?.1 foi a surpresa de to'dos os
vu como lei do E~tado ~Cjuillo Que o não é. brasileiros honestos, Quando viram que o ga~

segundo se tem uito. tinete de 19 de Setembro, apenas empolgou
O SR. VASCO?:,CELLOS: - Apoiado. o tão desekdo pod~r ~ue tanto tinha hosti-
O Sn. FEBllEITIA DE MEf_LO: - Ora, tanto liE~ do, o prlmEir:J r,do que fez passar na

este p~'ojecto pôde ter muita j'nfluencia em sess:'~o do prÍn;siro diCl, fel a apprcvaçã:o
todas as pTovbcias do Imperio, que, apenas d,,~se pro5ecto!!! G!'ônde prova de patrio.
tendo j),assado na c-amara te:G1~){)~'aria, já. tem tisil10 e de desinteresse. em verdnde, deu .a
dado or,casião 2. se tratar del1e em algumas admínistr[lQ?,o d~ 19 de Setembro, com este
provincia.s. Eu tenho ouvido di.zer, e yor pelO. l)rimeiro acto Que fez pas~ar por effeito de
soas que me msrecem: co'nceito, l.ll~e a assem- sua influ:ncis.! Eu estimei que esse projecto
bléa prcvi'ilcial de Alagõas se O-CCl:pa: actual- pissa3se, pOrl!Uê até fui seu auto!". e quando
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alitda :wje htlgo, r.ue os. ministros de csLado ·~rio, cu me sa.tisraço com a argumentação do 
eom t•:a pc:qH(lllOf:i vencimentos nflo podiam nnh:·r~ sr:nnd:Jr, c é n falt:.t deH:t que cu Ia .. 
tct os nece5s.ar;os c cl~'centcB :ncios para bem ~- menta, p8.rn com r;c-ns r~~c1ocinios 1nc con~ 

<lr.;:;cmponl!nr as !!ltn.s func(:üe~ r1nc th":,h:l.m . '"cnccr tnlvl..'z d:t \~crrlar1c, porque, cstn.nclo n:t 

de c:~crcr.r ccm.o min!stros da corUa. ~Ias os PGrr.;1.1~s~~o t1c r:nt.! o nrli;o e:m tHscu.ssüo niin é 
C!Ue o l~C;J):·ovn.,·anl quando cr:"!. app!icnUo a intr:rprd::!~;~o r. sirn ri:fo!·ma, csuu-:.tlo na per~ 

ou~:ro~j, lü~~o que~ ::mh:ram ::!.D lHJi.l: r fizC!ram fit:af~i:o rle qn0 ~~i! r.! cm lng:::r de c·xplic:u ,·ai 
passar o !H'ojccto como JW~· ,,~apQr. Ccnfe;s!.:o bar:tlh~r (l ennrnndir· tndo (c c~t~ JW:·~unsüo 

q:1c C!11 !n.l p~t:riot:smo n:~a p~sso :J.crctlit:lr ... 11~10 é só minha.). t~~nho cm nwu npoio opinião 
O SI: . ..:\.LEXC.\H: -Pu.~a CJUC rlizcr isso? ele f~1'::md·:s r.~pnci!1;::.dr.s dn. c~s~, c rrtü nlcs-
0 S!t. Fm:m:IJ:.\ nE ~IEr.J.o:-- l~u hei cl:..! ; mo ::1. (1\~ urn nobrt~ ministro cli:t corCa, que 

diz:.~ l-o, w c ~~c o nobl't: flr:"·n~dar_ o ~r. :Jo SecrC'~ I hontrnl !!.:1. db~i.lssfto clis3c r;uo r.n1 verdn.dt, 
Ül!:Io 11:10 apr>ro\·a, t-"nh::: pac!(:llC!:::t: C:3Lon no , cf;te urUr~o era confuso, tenho nutis e:m meu 
m(·ll clirdlo, o e:sU·3 n.p~rtP:. ~)Oc!:::n dc-n1orar I to.prd;:, ~ oplniiio eh~ u~n nobr(; s.:!:~Hlor, cuja 
m~if~ 11. di:::cus~;~o. 

1

1 rr,jl~cid.::tl,, tem sido rccoahcr:-ir.l:l nt~ pelos 
O Sa. PJ:Ef,l!H~~;·:·!·:: - En de~ v o ~c1vcrLir ao : ~;c~11s r~!h~~!':J:u·ics: f::.lla do Sr . .:\. T3r["!.nr.o, qnc 

no.lH'·3 sr.n::clor qu~ c r;:rpicrimc·nro !ic n.c1D f hO!Hcm d:ssf"l q~w o 8-rtir,o era abgurrlo, con
soor::· rt :ne:~a. ]lr:dindn o ncl!nm~nto, c tem. um f.ns·l ~~ cc!'!.tlnba itl.•2as f:~.ls:!s; c tr'aJ~o a op!

acc::r(\SC:L-:I~tn.~ne!lto p:!!':"!. r1u 0 se pcr.::-t no r;;o.. ;1i:i.n r1:-:. a.:::srruhl(a p~o,·inrlül <l·~ P~~l'!l:l!H

v;:n:n ~!1~or·m~r;i>~! sc!n\~ em.::! objr.cto. lmen. qu.~. c:nl rtm p:1.rí:!r.G!', r..nnc~:n tt su::t l'C~ 

O Sl!.l'.,E::~m~!!.\. JJE J.IEu.o:- (1ncir::t \".E~:. prc~;(l!"!.t~~;~c. f:(~Z t:!~'l:l. D!..?:"'.J!llr.nt:H:i"w. q:!2nto 

1.í~1· •\ ~y;::dul .. : de !l:::tutl~~r-mc os ~··:qucrlr!lC'll- n mim b;l.stnnt~ lng:ica, clemonstrnndo co!ll 
tos. f'l,'lilenc-ia f!HC isto nf~o era iJür:rpj'~t~f!fto c 

E' sa~:si\·!t:1 ., c:~:!gf?!lci:l do nobre ~ji~ nm::'-. .,:crcl::u!2!r::t rci'Orma. 
o!·n.clor. 

·''' •• " •.• - J • • -

nr::t ( (] ig-o r~u), ent~ ndo 11 c·sta l1Cl'sn:tsüa, 
r,~t,!nt:t nr.iio niTn tenho dr. Iastim:lT !JUC o O S::. ,!;':·::::::.::r..\ ''I' ···t··~I·ro· D1'z o Jl''l I' 

n:cft·o rrr!nc~·lr!;(lato (!ê) . .Tft tenho c}ndo a~ I noh~·r~ s::n:-:.ricr ni:.:1 mn tcnh!'l illnst.~·~-dtl con1 
rn.~õr:·s pcbs (}1.18-f:S juigo que tl~:vc ser appro- 1 os ~cus nTP.:i.1:1trntos? X :lo querendo dign.ar.s·; 
Yndo :;ste rcr1L1C:-ri:1~ento. Quanto ao segunde J :-!. i~~:!\ ~í:!1ho 1':17.~:-> de e:mprer.;::n· r.s 111eios QU·~ 
CJUC tl!:~ O·~). tn.!ubc·m acho (]HC é nccess:1:ioJ 1 esu,·~rr:-:m ~·O mcn n1c.::~11C'(' p1r~ o fazer en~ 
c ,~or.o po!' cllc, p~rrgw n.s jnfornlacõc·s qu·: ; tr~r r:m combn.tc, c n nfío S>; rr:dnzir a um si
se pi"O;-t1í1 t>::r:-n;~ ~n nob:·e Sl1!::::tdor 0 s:·. ~·~ i lcncio (Jne rn0. p:1.rccc n:io ser .airoso, tnnto 
St:e:r.:~ar!o, Ct">;",1fJU~nt:o cu possa acr~ditar n~s li mni:; qu~.nclo o no~)rl! scmn.dor no.s haT"i:-t. 
pl!~~vr:l3 ctJ !1o1Ji'c s·:n:!do:- flUC ~s prom:::r.. c1~~sr:.f!:H1n p~r1. r.ritr::tr 111 di~cnss:io c~t) artigo, 
teu, nind:t assim 1~J.o ~3~0 in::orul;tt;Bcs o ri: .. Jn:1 c~un! !?lb pt·on~cttrn tom::tr pn rtc; c--sto. 
c:n.cs. \."enh:l!n, pai~ •. n.s lnformn.çü:;s officiacL/ Jl!'0!11r~s:1 foi nb~tH~or~~Hl:l.; ngora fic1 nclintla 
e cspc-rem11s t~mtcm pelas ye:~·b:1C.3, c nós as Í p:J.l':l_ n tcrc_cil·n dls:_nss:io :1. ontrn pr01nessa 
cnnfrontaremos conl as fJUC clc:r o uob1·c se~ 1 cl~: df!r ~~ Infc:rhlar;oJr~. Or:-t, se o nob1·c Sê~ 
natlor (o Sr. Vaseoncc!!os), porquo; cllc )!~ [n::.:lor anda tilo cnrcrmo. como r!1~ mesmo 
de cumprir a snn. p:tlavrn. ~c.::lhrt d:-' 1~n:: c~:nc~~. c~nsnndo-nos n nl~'lgna 

O S!t. V.\scoxcEr.r.os:- X a tcrccirn. clis~ / ele nt·~· rccrinr pc~:1 snn. cxist~ncin., corno po~ 
cuss:io, de certo. 1 Uc:!·cmos cont~.l' com o ~L'u estado ele- saudc, 

at(~ i"l. t~·!·c:-~iJ·rt c1isr!!Ssüo~ ... Pnra f]ae ha tl,~ 
rn·h·.~~·~s~ c1n ~lc!ri:"!. de cnnYrn(!crMnos cme este 

, proj,•cto é yantajoso. nfim de IJUC passe por 
· u~~1n. yotr.c::io lllili~ numerosa? 

O SI:. FI;m:J;:J:.\ n:' ~lEr.r.n:- E se o no
b!·~ st~!l~tler na. terccir::t disc11nsão tircr al
gUln 1nc!.i.ro que o fo!·ce n n:io cumprir n 
palaHa, <:amo a.~orn, ilcb::t.JH!o d,, discuti!' D 

n::ttcr!:t ? ... p,Jr or~ nüo mo nclin dclib<:t"aclo :1 YOt~r 

O S:t. \".\~co:->cEr.T.ns:- Eu argnmentr.i po:· co;tr nrtlgo, r. tr.nho om·ido a. outros no-
s2g·n1u1n ::t minha intcllig·c·uc~a, mas nr~o sn
iisfi?. :to nourc senador. 

b!'f·~ scnadorc:::, qn;; estão nu nl0Snla rnzrw, 
dlzcr:·m fJUC h:!o tle YOt1r contra cllc; acho 
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pois melhor que o nobre senador nos con
vença, para que a votação da segunda dis. 
cussão seja unanirne, ou quasi unanírne. As
sim o projecto possa )evar com a força mo
ral o bem que nós todos desejamos ao paiz! 
E' verdade que eu espero que o nobre sena
dor não soffrerá na sua saude cousa de cui
dado, atê a terceira discussão; pelo menos, 
nas minhas humildes oraç-ões hei de pedir 
a Deus por elle ... 

0 SR. VASCOXCELLOS: -Obrigado. 
0 Sn. FERREIRA DE MELLO: - 11:as O COll. 

trario não é im~ossivel, e o mesmo nobre se
nador receia Isto; e então para que agora na 
seg·mda discussão não nos esclarece a este 
respeito? ·Porque não nos mostra o que é 
essa policia judiciaria, com que effeito na 
casa nlnguem se tem entendido com elJa, e 
que eu julgo que irá. nas províncias tornar 
esta Questã.o ainda mais complicada? Não 
era melhor que o nobr'e senador nos conven
cesse já. de que não existem e.sses receios de 
irmos privar as camaras municipaes daquel
las attribuições que gozavam mesmo até no 
tempo do Governo absoluto? Creio que sim, 
porque então não ha n-;;nhuma prevenção 
(póde-se persuadir o nobre senador) da }}arte 
daquelles que Impugnam o projecto, e prln. 
clpalmente o artigo em discussão; o que ha 
é um diverso modo de encarar o objecto; o 
nobre senador e os do seu lado julgam que 
com esta interpretação fic.a bem explicado o 
artigo do Acto Addicional, mas já. se tem dito 
que nós entendemos que fica muito mais 
confuso. Tem-se dito que se vai privar as 
cama,ras munlci.paes e a.s assembléas provin
ciaes de attribuições que lhes são necessa
rias · para o bom andamento dos negocias lo
caes, c que a cassaçii.o desses poderes em 
nada utilísa a união do Imperio, antes póde 
prejudical.a, porque, quando as camaras mu
nicipaes não poderem occorrer á.s necessida
des dos seus municípios, quando àpparecerern 
lnconveni·entes que perturbem a sua economia 
e tranquillídade, e não poderem remediar es
tes males por meio de suas posturas, justa
lnente hão de dizer que elles partem desta 
lei QUe sahio de um corpo legislatiYo que. 
d-:>via ser justo, e que com elJas é mais pa
drasto ainda do que o governo absoluto; po. 
rém a nada disto se tem rEspondido. 

.Senhores, a união do Im.perlo é do in
teresse de todos (apoiados); e só quando a 
naç:io se julgar opprimid_a, soffrendo males 
e sem poder occorrer á.s suas necessidades, é 
então que poderão apparecer algu.ns vertigi
nos,,s que possam tentar a desunião do Im
perio; e ainda nem neste caso eu hei de ir 
para ahi; eu estou bem farto a e ver os aba
los que o Estado tem soffrl-do, e creio que ,a 

maioria dos brasileiros não deseja senã.o lei, 
p2.z e tranquillidade, com a monarchla con. 
stitudonal represe·ntativa. 

Eu ainda hei de falJar um pouco sobre 
êste negocio; mas, como a hor.a está. dada, 
pedirei a palavra para a sessão seguinte ... 

0 SR. VACONCELLOB:- Votos, votos. 
0 SR. FERREIRA DE MELLO: -Ouvi pedir 

votcn. ( Oom vehcmencia.) . Pois, quando um 
senador tem a palavra, pedem-se votos! Terá 
algnem a utorldade de fazer-me c.alar?! Ten
tar-se.ha introduzir no Senado o systema da 
rolha, que se lmpôz illegalmente á camara 
temporarla, e que ella tem soff.rido, illudída 
talv,·z pela lnexperlencta?! Ah! Senhores, en
tre os anciões da patria não é posslvel que 
isto possa acontecer, e não vejo aqui nin
guem que me possa privar do exerclcio de 
um direito que a Constituição me tem ou
torgado. (Apoialtos.) 

0 SR. VASCONCELLOS (pela orclem); -Sr. 
Pre3ídente. V. Ex. ouvio que o nobre senador 
disse que, estando a hora adi<~.ntada, preten. 
dia fallar na sessão seguinte; nessa occasião 
eu pedi que se votasse, suppondo que o nobre 
senador tinha concluído o seu discurso, e 
não foi com intenção de o interromper: es
per0, pois, que o nobre senador não se per
sua da que eu rn0 julgo com autoridade de 
impôr-lhe silencio. 

o SR. FEI!REIRA DE MELLO: -Não me per

suado, não. 
0 Srt. V ASCONCELLOS: - 0 que eu pre. 

tendo saber agora do Sr. Presidente é se 
posso offerecer o seguinte requerimento, q~e 
vem a ser:- Quando t'vel"eill :1laHa-do se1s 
senadores a favor e seis contra sobre qual
quer objecto, a discussão seja ~mcerrada por 
votação da casa, Isto provisoriamente e des
de já.- Desejo qu'e se me diga se ·este re
querimento é ,adrnls3ivel, afim de o forrou-
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lar em casa e apresentaLo no primeiro dia I 
de Hessão. 

ALGUNS SES H ORES: -E' a rolha! E' a 1 

rolha!! ... 
0 SR. VASCONCELLOS (continuando) : -E 

declaro que voto pelo adiamento do nobre 
senador o Sr. 3° Secretario, esperando que 
elle vot~ pelo meu requerimento. 

0 SR. PRESIDE?\ TE: -A discussão está 
adiada pei.a hora, e o nobr-e ~enador póde 
apresentar o seu reuqerimento, que, se não 
fõr contrario ao regimento, s·erá admittido. 

Dada a hora, fica a discussão adia
da. O Sr. Presidente dá para ordem 
do dia: te·rcelra discussão da reso
lução feita a Gustavo Adolpho Reye, 
para formar uma companhia de mL 
neração; primeira discussão .da re
solução sobre o padre José Antonio 
C,aldas, e depois a continuação da 
materia adiada. 

Levanta-se a sessão ás duas horas. 

57• SESSÃO, EM 22 DE JULHO 

E:cpeã-iente.- Terceirc~ discussão da resolu 
~ão sob1·e a concessão feitc' a Gustavo 
A.ão~pho Reye.- Primei1·,ct d/i8'cussão oo 
resolução qtte decla1"a cidadão brasileiro 
.J padre José A.n:tonio OaUUzs.- Prose
g:uimento da segunda discussão elo p·ro. 

1ecto que i1iterpneta algttns m·tigos do 

Acto. Addiciona1. 

PRESIDE::i"CU. DO SR. DIOGO ANTONIO FEIJÓ 

Reunido sufficiente numero de Srs 
senadores, abre-se a sessão; e, lida 
a acta d.a anterior, é approvada. 
O Sr. 1° Secretario dá. conta do se. 
guinte expediente: 

Um officio do 1° Secretario da Ca
mara dos Srs. Deputados, acompa
nhando a proposição da mesma Ca 
mara, que ,autorisa o governo a man· 
lar passar carta de naturalisarão a. 
João Diogo Sturtz, cidadão bavaro: 
-fica sobre a mesa. 

Na primeira parte d.a orclem do dia 
entra em terceira discussão a reso
luç,5.o, vin·da da outra camara, qu-; 
approva os artigos 4" e 7° do decreto 
que ·concêCle a Gustavo Adolpho Reye 
faculdade para formar uma compa
nhia de mineração na província de 
Minas Geraes, conforme foi emen
dada na segunda discussão. 

0 SR. SATURNINO: - Achando.me ainda 
conv·encido da utilidade desta resolução, tal 
qual veio da outra c.amara, Isto é, sem as 
eme;,das que as illustres commlssões lhe fi
zeram, não posso deixc1r de Instar para que 
a mesma resoluçilo seja approvada. 

Não é possível, ao menos no meu enten
der, que este projecto assim emendado, faç.a 
conGa aos emprezarios, e que dê o resultado 
que se tem em vista, que é a introducção di? 
bra:ps livres, para serem empregados na 
mineração, e depois na cultura das terras: 
não iará cont.a, digo eu, porque, para. se ·es
tabelecer uma companhia sujeita ao onus que 
se impõe a todos os mineiro3, não era pre
cis:t est8 n•1torisação, porque ha um d·ecreto 
de 29 de Janeiro de 1829, pelo qual o impe
rador, por occasião de um pedido do Marquez 
de Maceió e outros que pr.,iender.am estabe
lecer companhias, declarou que todo e qual
qu.~r dd)3.dão podia estabelecer comp.a.nhías 
de naclon.ns ou estrangeiros, independente 
de ]; ~·ença ou p~l\vla autt.risaçilo do gov8rno: 
por ~onsequencia.. que favor se faz .a este•. 
emp:-~zarios em se lhes conceder as sesma
rias sem nenhuma vantagem? O que resul
tará. é que despl'ezarão as dispos!;;ões desta 
resolução, e e se servirão daquelle decreto 
pelo qual lhes é permittída a incorporação, 
porl.endo mln'!·rar ã su.a vontade, c•>m traços 
livres ou captivos; mas isso é o que não de
sejo, e quel'O evitar a continuação do emprego 
de braços captlvos; e, para Isso se conseguir, 
muito convém, e desde já, que principiemos 
a <'lar al~umas providencias adequadas ao 
·objrcto. 

O corpo legislativo está convencido de 
que é possivel tr;~.balhar-se na lavoura e mL 
neração com braços livres, e elle manifestou 
a sua convicção a este respeito pela prohibi
ção da entrada de escravos no territorio bra
sileiro, pois, ·do contrario, não faria uma tal 
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pro.llibição: o povo, :porém, não se tem con
Yenddo nessa. possibilidade, e po: is8o cum
pre cJemoustraL.a, e para isso a. presente oc
ce.sião é muito apropositada; mas, p?.ssando 
!'. resoluçã.o com as emendas, das commissões. I 
de ;-.erto não se conseguirá esse fim, e como 
eu resejo que se obtenha, proponho a sup- I 
pressão das elllendas das commissões. ! 

Quanto -ás garanti.as, <lirei que eu obser- í 

vo t_.ue a companhia não p6de principiar a 
pô~ ~m p!·atica esta empreza., sem que pri
Lleiro intro·duzs. l•raços livres e os empregue 
na mineriação. Quanto á isenção do paga
mento do imposto, eu entendo que, sendo elle 

O SR. SATUI:::<u"'o: -Reconheço que uma 
cm.Jõ.da apresentada por uma commis~ão, ou 
por u.m senador, depois de uma vez appro
v.ada, pertence ao Senado; mas entendo que 
a l\ '1~ uagem de qu8 eu me servi não foi in
telli:;-ivel: conhecia.se qual era o sentido em 
c;_«e Eu me exprimia, e nisso não me afastei 
éla <l'dem: assim muitas outras ve:;es se tem 
f2ito. 

O nobre senador diz que, se a medida é 
t:tE, neste caso mais util será fazendo-se 
r::tais generic.a. Eu confoTmo-me intdramente 
eom essa opinião ; porém, como já disse, quem 
::.ão puder fazer tudo, faz parte. Nós nr.o po-

uma cous.a de pouca monta, o prejuízo que c1 er:1c:s iniciar em ma teria de impostos, nem 
soff•e nisso a fazenda publica se comp3n- ! ;•ara a.ugmentar, nem pan diminuir; e se 

~ t h" d t' I - , sar ... com as van agens que se ao e 1rar i uao poaemos agora que se nos off€rece uma 
colr. a introducção de braços livres. j nccasião de concorrer para a intro-ducção de 

O nobre nenador manda á mesa a l bra~os liVl'eS, façamos em bene!icio dessa 
e • -seguinte \ 1ntroducçao, esta isenQão. 

ElliENDA 1 . _ Quando se apresentar uma outra ceca-

l 
uao ele fazer a mesma graça, eu a ella me 

"Suppri mam.se as emendas offerecid,as pre3Larei, já que não posso pro pôr a extin
pe1as commissões de commercio e fazenda. - cç1í.o .elo imposto, que, como já mostrEd, nada 
Batu1·nino." i renl!e; e, effectiv,a,mente, nós sabemos que 

E' apoia.da e posta em discussão. I se r•âo cobra de tal imposto nenhuma oitava 
1) Sn. MAllQUEZ DE BAnB~CENA: -Parece- ii de :wro, e se ha. de continuar a desmoralisa. 

me 1m ümto novo o methodo adoptado pelo , çf•o de se não obedecer á disposiQão da lei, 
nobre senador, d8 propôr a suppressão das jmelhtrr í6ra que se acabasse com tal im
em'O!udas das co~missõe.s: ,as emend.as não l posto; mas é isso o que nós não podemos 
são mais das commissÕ€il, passaram a ser do f prop~~r; e se se ha de abol'r sem ,algum lu
Senado, logo que as adoptou em segunda dis-~~ cru, melhor é que se lance mão desse lucro, 
cu,;;;;d.o. e assim aproveitemos esta occasião que se 

O nobre senador continúa a sustentar os offerece de introduzirmos 150 braços livres 
seus argumentos sobre a utilidade do pro- no :Jaiz e continuaremos a praticar do mBsmo 
ject~, pelo l,ado da introduccão de braços li- modo quando outros quizer.em fazer igual in
vres. Eu concordo na utilidade, mas é poi: trod'lcção. Nisto não vejo que haja prejuízo 
essa mesma ;razão de utilidade que, a conce
óer.se o favor, deve ser extensivo a todos 
aquclles indivíduos que minerarem com bra
ços livres, porque então maior u~ilid.ade o;e 
con·.;egue. 

A commissão não ·p·edio garantia relati
v.amente á introducção dos colonos, porque 
ella recvnhece que a companhia não pôde 
trabal.har sé\m importa.- os braços livres; as 
garahtias que as commissões ped·em é rela
tivamente ás sesmarias do Rio Doce, porque 
a comp;mh'la. poderia abusar da .concessão, 
qua'ldo ella fosse f.eita sem garantias: ha 
esta ·differença. 

real ,algum, por isso que tal imposto se ar
recada; e éStr,s ra;;;ões que eu tenho apresen
tado .ainda não as vi destruídas; pelo menos, 
não me convenci do contrario com os argu. 
m;:•ltos r•ue apresentaram aquelles nobres se
nad:Jref que votar.::tm pelas emendas da com-
111issão. 

Diz-se que a garantia que se exige é Te-
13.tiv.a.mente á concessão de sesmaria.s. Mas, 
nio estamos nós fazendo todos os ·dias reso
lucií'"s, autorisando o goYcrno para dispen. 
sar n.a lei sobre sesmarlas? Esta r·esolução 
não é quE> concede as sesmarlas, o governo é 
quem ha de faz~.r a collc.essão com o onus da 
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lei; DJUS a léi !Jf,o cxl:;c o que a com:JJissftO I deira, porque cu observo que o governo tem 
f!Lter, blo é, que dentro de c~rto tempo as mandado cunhar moedas de quatro oncas com 
scs;nari:ts estejum povo::,das com vinte casac;; o ll"Jducto dos direitos do ouro que se ex. 
de colo:ws; o que a léi exige ú a cultivaçf,o, tra!Jc 
e obrig-ar a isso n. companhb. seri~t obri;;n.~-:l O c:zuc obsErro é que ha gra.ncle Uesigunl.. 
3. ,l,~~::r.t..:za~ ~nui~o grande~, e tah·cz nfto !u1ja c1~H!c no pagc..mc~to Ucstc l!lll)Osto: a campa. 
(L:.1211l li isso s~ sujeite. A compalü!.ia. compre- nhb. do GOllci'O Socco, f!UC! pagou vinte c 
llJcac-sc a engaJar colonos por ccr~o te:npo 
pura m.inerur, e depois àe findo o contracto 
co:Jl os colonos é que estes passarfw a culti
,.ar as sesiii.Jrb.s. Se atG aqui n.s ses!"..larit:.s 
têm sido corrccUiclas sem tal onuii a toclo~j 

os brazih·iros. c se ainda ha !J.)uco :.;., co:J· 
cederam no Cear[t a uma companhia do mes
mo modo, con!u :lC ha de impür tal onus 
a csto, r1uc SI! propõe introduzir braços 
livrt..·3 llJ. n:dneraçfw? O Governo nc:ssa con
CL·ss;.!o é qac d~:rü t·:::unlntn· quat.:!:i u.s terras 
de\·oJt;tas, e impô!' ft companhia as condições 
cst3iJclccidas llo foral. 

JJd::ais, l:U 11iJo s~i cc!:"'..o se p~ssa. obriss.r a 
co:mpunhia a uma conUi~üo tüo du!'3., c~ ;no 
sej:L ::t de obrigai-a a p0:· colonos, e co!onos 
trab~Jluulores, ho:-.Jcns que rl::n ela Europ.o., 
C;.iü·au~os ao pn.lz, suJdto::; ú::J luc.:ur.)Ücs dos 
inllios, febres L·adc·nlicas qut· grassare naq~~d

lcs lugares, ele. Entc:nclo, pois, que as ;:-:.
ra11t.!n.s :-cl[!.ti\·:.:.mcntc üs scsmari.2S est:Io c5. 
~n.b·:lc·ch.I::ts c:n lei, ~ ao governo cumpre im
pô!-:.;,. 

Quacto ao t~:rrc!lo no rlo daR !.\!arte::, 
t.Ori1 J n. repetir c_:l!C n~10 cabe n.o corpo Icgls
laU.,·c ~!laul~:l!' os ;-telas do go\·c!'ao: c f!'G

\·crno f0z 0 conLraclo, !'irmou e: suj~ilou ú 
r..pp:C'YU(;~to elo c:>rpo lt:gisln.tivo n.s ,ln c r;:: 
condiç:õe.s; se o J.Iini.st!.·o exorbitou, nccusc-sc; 
JllUS cu nJo Clllro nessa questão: porém, niio 
nnnullcmos um acto <lo go\'01'110, porque, pra. 
ticaào isso pelo corpo lcg1slath~o, ningucn1 
ma'.s com c!! c q•Jcrerú. contractar; é impol!
tlco tal passo do corpo legisl;,ti\·o, c por is,o 
roro pel.a resolução tal qual •·cio da outra 
e:t:::1;1ra. 

(: Sn. OLIYEtr.A:- Pedi a pa!una porque 
o nobre senado:· produ~io proposições 
qua~s niio nic posso conformar; ou 
seja engano meu, ::t se-r assim, d.,sejo 
clarrcido. 

com ::·: 
ta!yez 

ser Cs· 

Disse o nobre scJlnuor que nós pod!:l.lllos 
wp,Jrimir o Imposto do ouro, visto que ;· 
guQm o P.aga. Esta prOllOsição não é v~rda-
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eil:(:o por cento, agor.a pa6a Quinze, c outros 
[la;~m clcz ;Jor cnJto. E' Y!::r<latlc rJUC, quau
c!o se rcduzio o i:nposto ilo ouro a vinte por 
cenr.o, r:ntfto se disse que, :JC cllc se rc<.luzlsse 
n tr~:s por cento, toii.o o mi:tciro 11~garin; 

mas, apczar ela grande -rcclucção que se fc:z, 
o Qit0 vemos ~ que poucos o pag~un . .:\ -rcr~ 

dale 6 que o imposto c:jstc, porque nos or
r:amc•ntos da fazcnd:t tenho visto um artigo 
~l!D diz: rci\titui~fto do imposto do omo; o 
que u~lre7. scjn }WrCJ.uc a1r;uns que n~ta I1a
garn.n1 cm vida~ (•Str:.nU.o para morrt:!', f3zcm 
c3s~ rcstituici1o. 

E s~ o dírdto c·xistc c S!:! percebe, como 
rr .. tc':'Cll!Os extinguiLo? :'\ós csta!H05 cm tempo 
c-1~1 ·1uc até derc!rto:i ;:-,.provdtar 11!1.1 real; r1ut:m 
t·:nl de fazer cles.ncz~lS annuaes st:pcriorr.s {ts 
sn~s forcas, c c-.stfl co:n uma dlY!da e!lorme, 
nfto de·~·c desprezar fracções. 

Disse o nobre senador que mint•rar colll 
!Jr~r;os U-rre~ c-r:t uma ól'~ntlc -v~nt:l6CUl pnrn. 
o ;uiz. Xinguem o contesta; lll.['.s cu creio 
que jú ha quem o :!lca, c é u con1p:.1nhb. ele 
G~np;o Socco, n qual, segundo se d:sso, tem 
sDis :cntos bracos lirr~s (se bem que tem al
~;nns escr::t,:os-, c entretanto esU"t. sujeita no 
png; mcnto do imposto. O que dlr{L essa com
pm!Ji[L quando obser,·:tr que a urna outra se 
concede permissão de minerar scn1 pagn.r iln~ 
post•J nlgum? !\~Lo dirft e11n, e co1n justa rn .. 
?.fto: - "Qn de cõt~i a justi~a c rccticliia com 
que o corpo legislati\·o delibera, onde a igual. 
clmlc? Quer~mos que se nos conceda o mesmo 
favor". - Xós, de certo, nfto tere:nos que rc. 
plicar a Isto. 

Disse-se que a co:~diçfto ila lntroducçüo 
de 150 colonos é multo vantajosa, c que traz 
(~ companhia grandes dcspezas; c até mesmo 
parcr.;u difricil cl 0 1)\le outra a renlisasse. Se 
Isso fosse possivel, ele certo se nito proporia 
um cmprcznrio a rcalis.al-o: quanto n ser 
disncndioso, Isso é da nature:n das cansas 
I)U~ prornettem grande interesse; gasta-se 
primeiro, para depois se lucrar; c demais, n 
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1t!.lncru~:lo con.1 bnlcos 1h·rcs é multo !llals lu .. 
cratlr.a tlo que com cscrayos. E: nfio seríL para 
reCO'l'Pensar essas despezas a concessão de 
seis sesmarius de terra? Pa rccc-mc que é uma 
grrmdc compensa~flo 1 Tomaram muitos prln. 
cipcs da AllcmruJha possuir tanto terreno! 

Eu voto pelas L'lllC'IHla.s ela Conunis~fto; n. 
com:nissão procedeu com toda a circums
pec~iio, considerou a nossa posi~ão e o estado 
prc,scllt·.: de nossas finan~as, e considerou que 
o favor que se faz [L eompanllia é muito equi
valente ao beneficio que pôde trazer ao paiz 
a introduc~ão de bracos líHes. 

O S!~. S.\·rc~:xrxo: - O nobre senador 
conf;:ndc iutro,lucç;io de• braços Jirres p:u·a 
minu:!r com inl!·oducr,ão de colonos para po
yoar sesmarias. o~ cmprczarios não se offc. 
recernm a cultinr c povorrr as sesmarias com 
bruços livres, mas sim a minerar; e essas 
sr,s nar:as f!UC se coneetlcm tem depois de ser 
povon.das pelos colonos, quando ac~barem o 
tempo do seu contracto; nüo é portanto o 
casv como di~se o 1101n·e senador. 

Disse-se flUe tomaram muitos príncipes 
da ;dlemanlla possuir seis scsmarias ... 

O Sr:. Or.mmu: - De terreno. 

O Sn . .S.\Tt::nxrxu: - ... m.as é preciso 
que o terreno seja aproveitaYel; quando não, 
de nr,da sro~ vc, e algum lu:t que é muito clií. 
ficultoso de ser cultb:a<lo ... 

O :;:!1. OurE11:.1: - :lias, para CJUI?lll qucr 
que úit', h:t de sc·r b()m. 

O ~!:. S.uTn~r);o: - ... níio ha Ue ser 
muito ~JO!ll. O Brasil tem muit:1 terra inculta, 
que t.: o mesmo que se a não pcssnisse, e é 
ncccssa:·io que dccorr.am muitos scculos, c 
qt:~ tc·ni1a uma popula~flo tal, que nem eu 
concebo. para que possa verificar a sua po
\'Ol\~üo, ou at~ n1e~m10 cultur.a, etn duzentos 
u:n!los: por isso, essfs terrenos, na distancia 
em q1:.: se ach~t o rio Doce, o estado de pe
rigo c!e serem in1·adidos pelos inrlios, moles· 
tias proprins rJarluellc lugar, E-tc., lliio de fa

zer cem que por muitos c muitos aunos dr.lxc 
de ser ·POYoado; 6 neccssario para isso se rca
!bar que uma companhia tle grandes l'orr;as 
o emp:·dtcndn; c para isso se conseguir é qui' 
s.~ devem obter alguns favores. 

Disse.o? f!Uc é melhor que se eonserve o 
imposto, c que se vú concedendo a lsen~iLO 

á proporç<iü qu 0 !L!l)iilrecercm os empre!Jcn
declorcs. Eu, se pudesse propôr uma meclldn. 
geral, propunha, porque entendo que, quando 
hn. uma lei que se não pódo fazer cumprir, 
então melhor é abo!lJ-a, porque a sua exlsten
cla só ·serve para dcsmor.nlisar o povo; o 
exemplo de não se cumprir uma lei traz mui. 
tas yezcs •a falta de obMicncin, fLs outras, clle
gando.sc muitas vezes no ponto de se não 
cumprir nenhuma. Penas bem fortes se tem 
cstab<ilecirlo para obstar á introclucção de 
;tfricanos, mas, comtudo, clles continuam a 
ser introduzidos; e melhor fôra que essa lei 
nüo se tiYesse confeccionado; tn,lycz con
viesse- a sua abo!içflo; mas ella luta com in
convenientes muito grandes. Os males que 
têm resulmdo dessa lei são Yisiveis; todos 
nrís conhecemos o quanto ella tem concorrido 
para a desmorallsae>Lo publica. Quanto ao pro. 
dueto do imposto, eu creio que cllc não cxce
dcrú de G00$000, se a tanto chegar ... 

O Su. Or.l\'El!:.\: - Tomara o nobre se. 
natlor d~ renda o que e~;cedc. 

O S!~. S.\n·a:o;.rxo: - Trouxe-se o exem
plo do Gongo Socco, ele IJUC pagaru direitos 
grandes, e trabalhava com braços livres e 
tambem com escraYos, e em grande numero; 
e se essa com pau h la fizesse essa mineração 
só com braços Hncs, devia-se-lhes conceder 
do mesmo modo a iscnr,flo; oxal{L que tenha. 
u1o5 motivos p.nra assim fazermos, nfLO estn, 
mas muitas yezcs. 

O Sn. Vr.nct:EJHn: - As razüc·s protluzi
das pelo nobre ~:.naclor não me CC)Il\'el!cem 
de dercrcm ser rejeitadas as ememlas que fo
ram npprovadas em segunda discussão. Disse 
um illustrc senador que se confundira a in
trocluc('üo de brar;os liYrcs para miner.ar com 
a introducGão dt! colonos para cultil·ar ses
marias. Entretanto, parece.me que nfLo ha 
confusi'co alguma. O emprezarlo quer que se 
concedam as se~marias, par.a os colonos, d~

pois de nectbntlo o tempo do seu engajamento, 
se estabelecerem nellas; querem-se essas ses
marin.s para depois s~ dnr esse terreno a esses 
trabalhadores; mas disse-se que esses colonos 
nfl.~ si'Lo Lraballladores; cm tal caso, nflo os 
queremos no Brasil. :\Ias 0 para os trabalha. 
dorc·.s mineiros que se pedem as sesmarias, e 
foi assim que a commissiio o considerou, e 
por i~so quiz CJUc se lhe impuzessem certas 
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condi!;Ões, ~~fim de s~ toru.ar cifecth·n. 
messa rJUP. fez o emprezario. 

n pro-l em se mandarem Yir colonos, ou em se· com. 
prarcm escravos? Um colono importa, posto 
no paiz, cm G0$000, e um cscraYo custa pelo 
:ncnos ·100$000 ou 500$000; a despeza com os 
colonos é muito menor c o scJTiço mais lu
CI'atiYo. Eu nfto wjo l'azfto nenhuma especial 
· 111 faym· deste indiyiduo. c por l:so ainda en
tendo que~ se de,·c fnzc:;· g:·r~ll a iscnGfto; as gra
r::-..~ r•srwciaes ~~ó Lêl11lugar Jl.Or scn~icos feitos ft 

:\aç{w; mns quando os não hn, todos d(-VC'!n ser 
tralallos rom igualcladc; c n('.Stc caso, Ptt!~.a. ha
\"d' iguald~Hle, a i~c·JH;f1o dos impnsros dr~1-tl ser 
par<L -tOdos que emprcg·arcm em trabalho os 
braços Ii\'l'es, ou QUe os Yicrem a empregar. 

Quanto ii iscnçiio do imposto, o argu
mento que apresenta o illustrc senador é que 
o corpo legislath·o rcconhe~cu a p·ossibili
dadc de s~ trabalhar no paiz com braços li
vus, c por isso com·ém procurar todos os 
mclos de mostrar esta possibilidade, e um 
dclles, scgtmdo a opiniiío (],o nobre se.nador, 
é a isenção rio imposto do ouro qu() esta 
companhia cxtrahir trabalhando com braços 
livres. :lias o nobre s::nndor estii em contra. 
dicçfto. ·Pois se o corpo Ir:;islativo reconheceu 
a possibilidade de minerar-se com braços li-
vr0s, como é QUe agora vai conceder um.a 
i;;ençfto de impostos, porque se vai trabalhar 
rnm braços livres? Se o prnsamrnlo do ln. 
~is!;:dfJr foi qne 0ra po.sslrcl fazer.ge o tra. 
balho com braços Iil'l'cs, c se entende qnr 
para mostrar a. possibilidade é ncccssario fa-
zcr-sc esta concessüo, e:ltiio a isenção dos im
postos dc·vc ser levada a todo o serviço que 
Sp faz com braGos c~pth·os, para que c•llc seja 
feito com braços !ines; mas cntfio. estabclc. 
cido 11111 tal principio, onde iremos n6s? Onde 
il·cmo.s lmscnr rrndns? En não sei que a mi
llC'racão deya ser trat.:Hlü com prcft.:rc:nrl:l a 
t.ndo; cm 1ninha op~:1i:lo c na ele 1nuita gr:~ntr. 

..::b. ft. m!n~·raç;ão, e !)rincipalnlt-:.nt.t• {L mincra
r;fto do ouro (o}loiado); mas, dada cs:oa iscn. 
~iío, onde iremos busear rendas? Eu e:rr.io CJUC 

o corpo l~~g-islativo rcconhccen qnc SE' podia 
ti·nbnlhar com bn!.~o:; livres, -mns sem qnr. 
houvesse essa isonc::fto de direitos; nem outro 
podia ser o pensamento do leg-islador, porque 
r, pril1cipio rrconhecido e cstabe·lccido na 
Constituir,ão que todos dcrc1n concorrer para 

.ns clcspcz~s elo Estado; c :1ssim, tnnto deYc 
c:oncorrer o mineiro como o agricultor, etc., 
na. proporção de seus haveres. 

A mineração de facto jii existe feita com 
bJ·nço;; li\'rcs, c se a companhia do Gongo 
Socco nfta t:·nbnll!a só com brn~ns liYrcs, iam
bem não trabalha sií com e-scravos: c ltoj 0 

~n-om qnize;· faz;:-r um estabelecimento cm 
g1·andc on cm pcqurno p;mto, srja rm qur 
rr,:no fôr, ha de ser com braços livres, por
f"'Jllc nfio 11:1. cscrnYos wn·a se compr~rem. 

Pallon-sc cm ~T:11ttlc desp:za de impor
t.a.~:<o ele colono.~._ ?.las r,uc diffcrcnr,n. não h~ 

Quanto aos terrenos concedidos no rio 
tlns )Iortes, a commissfto n:io quiz que se dei
xasse de cumprir o contracto feito com o go
nrno; quer sómente que haja uma espccifi. 
ca~ão, quer que o goyerno designe os lugares 
onde poder{t a companl!i.a verificar a mine-
ra~fto. 

Disse-se que o contracto foi feito com o 
governo, e que não é politico a!iera!-o; que 
nfto haverá fé nos contractos que se fizerem 
d'ora em dianre. O contracto foi feito com o 
governo, mas não dcl'inith·a~:JCntc; ficou de
pendendo da appro1•açfto da ass<'mblé.a, a qual 
póde approrar a~ condições c impôr outras, c 
nisto nrto se Yai contra o contrado, porr]uc 
cll2 não cstan ultimado . 

Eu não impugno as concessões que se fi. 
z:ram; quero sim que se faGam n.Igumas in .. 
clcmnisa.r;ões, 1l:ll~cl. evita!· os inconvcn]ên'tes 
~uc possam resultar. 

O nobre seu[!dor apresentou a opinião de 
nm ministro de outro tempo, dé· que, p~.ra s0 

i'ormarcn1 companhins, nflo e-ra ncccssari.a. [!U
torisaçofto do goyerno. Eu n:Io sei qu~:11 isso 
declarou, r~spe:ito essa nutoridadc, mas a mi
nha opini:io '' contrrrria, c ha :11uirn ;:;r:nt0 
rlr.sta opin!iio; além de que, a opinião dê um 
ministro 11üo fa~ lei. Eston persuadido que 
pela nossa lcg:sln~ão não J)úde ~~xistir nma 
t~ocicclaíl•':' .~nonyma sem autorisar;f'Lo do p;o .. 
•:crno, porr,uc, comqua11to isso 11iio se-i~ ex. 
pJ•r-.:;so 11:1 leg-!slaçiio, nclla s0 n1n.nd:'t, cn1 
c::1so omisso, recorrer ás orclcna~ões t-~tr~n

''"il'n", c cs]1N:ialmc1llc em objectos d·'· ·~om
Jnc~i·cio, c c·m todos OR codigos elas n~~õc~ ci
,·ilisndas se achn a dJi.;posil'!ào de que i::~: não 
po.'S:lm cstnlle:lcccr ;;ocicdndcs anony:1:~.~ s:·m 
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a.utor:s~(;{to tio go\·l.·rno, J>Ol'CJU~ esse ~cto pu .. · 
biico L! qna lhes <.l(L cxistcnciu; parcce>~lllC, 

!lOis, que ~ CJ1!a::lo desse ~~1.i.:1iSll'O ::.1.ão pcJi~l 

prcra1ctcr c:ontrn. o Uispos~o a~1. lcgisl~lr.~~o. 

Conr:lno, Sr. Presidente, rotando p0la rcsolu
G~LO tal fli.W1 pn~sr.n ~m !1\!f;-t.Ind:t üiscnss~LO. 

O Si:. O:.In·:IILt: -Q11(·1·o só diz,:r C!lW o 
11obr::! scn~.!tl0r, o Sr. ·1" Sccro~m·io, no cnlo1.· 
d~ disr:!lS.~:lo, üiss~ que o im.vo.:::to do ou!'O 
que se ~1T0Cacln.vn n~o cheg:.1x.a n G00$000; 
111as no orç~nltnto Uc lS·~O p~r~l :!S·11, Yt.jo 
CJ.i.lC são o!t~mta contos que ~:(; ~rre:c!l.clr.,m. 

Disto fn.z c:1~o qu:1lquer il=l(~üo, qu~nto 

n1.a!s 1HÍ3, rJne cs:ames em tüo cridc:ls cir. 
cums:a1:ci1.s. 

D~E~o.se :~ mn.teri~ por UiEcutich~, 

c Pt~St:::t o. votos u c~D::nrl~t snpp.rc·S3~Y:.t 

elo Sr. 8:1-t:nrn!no, nJ.o pns.:ia, c 6 np~ 
pro,·~ld~ .n. rcsolur::-LO, emn 8.s r-:nH::!l. 

das U.~s coiul.ui:;sl!cs, n~i!n d.e vo!tar {~ 

outra c.:'!mnra, indo primt.·ir~nncr'.t.t-2 f: 
com1ui~s;LD rl~ r.:':d~tcç:~o. 

X~ scgn:ul:l. porte da ordem do d:a 
cntr3. cn1 pri:nc:irn. d!scuss[lO a resn
luc:üo elo Scn~do q.nr. dcc!nr~ no ~czo 

O Sr. ~" Secretario Rtlt.isfoz ft exi
:\'ê·ncia do uobre scn::tdor. 

0 Si:. ?.li:r.r.o E :\L~Tl'OS (pela Oi'!ICin): -

O c1uo se acaba Uc ler não serve par[t a qucs .. 
til o; o que cu l:l'nho proposto é que primeiro 
~;c ponh[l. cn1 cliscussüo .a qucstrLO preliminar, 
isro (>, se basta que ~s razões que tcYc o go .. 
1.-;:rno para rcjcit3.1' a pl'OJ10stn. sejam cliscutL 
L1as c.m un1::t. só cam:1ra, ou se o d(;\·c:n ser 
tambcm na ontr.a; ~'lo Senado essas razões 
ainda. n~o vicra:n officialn1ent0, D resta-nos 
rcr se o artigo 1~ d:t lei se cumprio como 
dcYc ser cumpri:Jo; on se o Senado se dc1·e 
contcntnr com n c!iscussfto CJU~ tivcrrnn as l'n. .. 

ziies nn outrn. c~m.nrn, uma vez que c11ns fo~ 

ram adoptadas por cllo. 

Eu creio (}llC c!c'\·e:n1cs to:nar isto c:u con
sirle:ra(;ão; ~ a p:·imeirl vez que isto n.con~ 

tr.:c~~ 6 objecto Ue summa !tnp0rtanci~~. po!·que 

p.CHlc haYC!!' :llgum o:.lLro caso cat qur; Rl~ pro~ 

ec:ila ucstc modo, c fique a outra c~mant iu
hihiü~ de to~na.r conhecimento dr..s r~~zõcs que 
Lc~,:J o go....-~:·!!o p:1.ra nc,;::tr n. S3.nc(;~to; 6 :ae
ccs.::;~n·io, pai::. clat·-s~~ uma. intc~!i;!"011ei:t d·?!'L 

do.s direitos de cidadã-o brasileiro ~o 1 sl':il ~o 8-rti.!:);o L!J. lei, :l!::m de se tir.1..r a irr~ 

11adrc Ja~~~ _\.ntouio C!'!hlas, con1 o I flu "ncb. <.l.;ci.;ira. que p6clc ter uma c~lll=tr:l 
}):J.l'C'CN' drL connniss.lo de lC'Aisl:tr:~~o. sobre a ouLra. X<Js c·ara.n1os n. brnQo:; co1u 
ele lG üo co1·rcn.te: ll1P:!. ,. oh]~cLos ric n1u~ta impo!.·t~nei~, nas qu:1:'s cs~=-t 

O Sr.. :\!i~LI.tJ c ~LI.'l"l'OS (pda orr!cm): 
1 

i!ll'luenell scri:::. pcrig-o::a; c n:::to cu não DU-

H a um:l qucst:lo que se d...:!\'C clccid.ir priln•:-1.. g:1o se:n~lo pelo.; princ~Dias. 

qur: us ra;:õcs que U?\'e o por.lrr n1od.crad.or ccn1 o gover:to. 

Dcmrds, ha u1n preccc1c~1te do Senado·, 

que parn. mim vale mnito pm·qur. ü !ln. nossa 
a:~·:lid3.dc tcl-o cm Yista. Esr.1 r·~solnçüo foi 
!n;;r.auro1h no Sen:Hlo cm 1S~'i. c ttl! nppro-

para 11eg~r c. S:l.ra.cr,fLO ~ uma ::csolu~f:.o scjn.m 
Uscuticlas cn1 uma e::t!U~tl'll 1• ou se clerel'~to !iC:!' 

discutitlas r:m n.mb::ts. B' cst:t .~. questão p:·é-1 
vin. qu~ ucscio ver d!scmilla, par:~ [ntrarmos 1 
na m~teri:l. Eu ~ou U.c opi!1lüo que por o~·~~ ! 
nflo C: tc!ll!.J)O Uc tratarmos dcll:l, porq1~e por rnc1a t:!n primcirn c scrrun(lrt di!;cuss:~to; na 
ora nrio foram. di!·CiU.itlas, pelo Sc!Hlclo as r~- t.crcdrn, flO!'(•m, cahio por um voto. 1~ntrlo eu 
z.ües qur· tc\·c o go.\:'crno })~1'3. r; .. r.g1r sanc~fto i'·r:1 membro da cnlnmis . .s:·w d(l :con~~tl~ul~fi.o 
(L rEso:uçflO. :iun!·a com o Sr. ranla Son?.a, r. propuz:·mos 

O S!"'. Alm.citia e S~lva pcüc a lr:!- ~~.::.:\~ ncgodo tal r.IUHl cstú concrhiclo. 

tJr~ de uu1~ certilliio dn.s r~zões rl;.E· 

deu G poder DJOderarlor, a qual a 
p:1.rtc :Juntou ::os nu~is P·:tv··:is. 

o Si:. C.lr-:I.T.O E. )l.I.~'TI)~: - c~ila lllll )hi!lr 

t Olt>2ll<lC!.' ns COU3~S COlllO (}ll:Z!·l'; 111~5 iatn é 
i t:úl'J. ela n1inlla. n.uc·strw, ca nr,o d!:;se n:1d~ a 
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rc::;r)cit.o da 1natcria, sobre n. qual o nohrP 
se:n~aior tl'Ouxe o precedente do Senado, que, 

O mrn p!'l!1cipio (J r:stc. A rcea!nr.~o !l~:a 

pl~dl! ser proposta r..c:sta e::tmara scn~to d::: .. 
r]U[Lnto .a n1im, s~~o abuso.s... pob dt~ tc!·cm sicto discutid.ns na ou~ra cu. .. 

O Sn. liAl~Ql.:E~ D~ P-u~.\.XAG\:_\.: -0 Se_ r.11ra c r..estn a:; razões que tC\'C o governo 
nado nflo abusa. p:~rl ncgnr a sancf:ii.o; c uma YCZ que ~~s ru-

O s~~ l\!Er.Lo r-: :H.\T'ro:::-::- N[Lo é uma rn- zõ~i ~:.e n:;::~ d:.:;cuU!'íllll cm amb:1s as camar_a.:; 
n1ara só que abusa, a .:\.sse:nblén. Gt'r~tl abusa, 
quando ia<. unt hcto <]Ur: ni~o dovc J}ratic::>.r; 
1uas, tlepois dcllc 11assar a ser 1 c-i, deixa U:~ 

ser abuso, deve ser respc·itado c obeucc:do: 
o Senado tem abus::rlo, e G sujeito a isso; ess:: 
opiniiio tem sluo cmittida pelo nobre scn'l
dor: todos cs pofl('rcs .3l.lu~am, uma c:a1nara 
assim como o Senildo tem ahusa.do. 

0 Sn .. :\í.\l~Ql.~;;;z lli:: P.·i.i~.\.XAGe.\: -A' O i'~ 

rlem! 

poaco i:r.p~n:~ que ::! !"Csoluç:Ic fosse posta élll 

di~cussão no ~uno ele 1g:37 c cahíssc;. c t:~h·r:z 

qne cahissc com rnzfto, po<quc, no :ncn mor],J 
de cntenLlcr. só nos de-remos occupn.r ~~···; 

ch~~ois de cu~prjdo o a!'tigo 1:! da lrj tln. rc
~c:-Icb; e por fj~o, qu~nto a n1ím, cl!n. foi 111::!! 

rc·produ;drJ::. cm 1e~:·7, assim co!no o é agora. 
Pcrt~ntl), niio nos dcremos cccup:tr da rr~so. 

hH;r~o porQue n fJUCsuio é se o artigo li! cst~l 

ou 11i!o hc,m cntc:uhio, como se quer cnten-

O !':!!- "'''" 'T!() 1' ... r . ·r,.. '!\'",'"o 111" nu'r'c Ut~r. ::;ujrit~nclo-sc :~s rnz()CS nur. tc·;c o podr·t' - ~ .. rll·.. . .· • .. 1 .\I' d ..... --l'o.t .... JJ .l t 'J 

que estou 11~ orUcm ... 
0 Sr:. }L\HQCEZ m~ P~\1!.\.X.H;r.t:- Digo 

que nrio cp.t~i na ordem, porque dc:;·emos rcs. 
pci ta r as decisões do Senado; podem.se-llH.! 
attribuir erros, porque cllc é cot~;posto de~ 

home:ns que são CUP!!ZCS 

abn::mr, n::-Lo; nen1 is!:io se deve prof;~rir nest:t 
C8.Sa. 

O Sr.. :II:·:r.r.o E ~LITTn.": -Ett c;;tou muito 
na O!"(lcm, i"!~tD ataco a nenhuma cam~ra, nem 
a nc·:1hu:u poder: os trr.s flOUc:rcs de que s~ 

c:nmt)2,· o Corpo Legl3lath·o sr~o suscepthpc!s 
dt! abusos, i! algnns de sc:ns neto3, nnnrrdo o 
lnercGa!!l, JlOdélll .assln1 ser elassiiieaUos, eln
qw!nto n~Lo dcYO.nl sei respc::tarlos con~o Iei. 
o noiJrc: senador 6 qu~. r:>tít fóra da o:·tlcm, 
quando quer cstllbclecer t:J.cs priuc!pio:;; cu 
nnlitn.s ,-c-:cs lhe tenho ou\"ldo dizc.-1· que as 
cn:n:tr:lS abusu.m. Eu sou in!migc d~ apa;·
tcs, c pc~o que se tenha conuni~o a mesma 
<'Otlsi<!cr~.r;üo c respeito que cu tenho Jllll'n com 
OS DlCUS COll!:!g~S. 

Sr. Prcsiuent2, o objecta eleve ser tr~tnrlo 
a sangue frio, cou1o elevem ser trar.lclcs to
dos os negocio.s. 

O nobre scn:tdor, s:. que1· discutir em re
g-r:t c fórrr.a, analy;;e a lei, entre nos prinr.L 
pios. c mostre qu(.' nüo procedemos cm regra 
ohmndo dri;t:t ou dnqncll!l. maneira; paré:tl 
niio ar~umrntc com o qnc se p:tssou na Cl:l!'. 

{\ffi 1837, !)Orquc isso foi nbnso. c cmn abuso 
s6 se p6clc nrg-1:rr.·cntar p::.rn ~0" comlni~ttcr 

ou t.ro al>uso. 

mnrler:1~1or prtra n0gar a. sn.ncGDo s6n-:·~ntc ao 
co-nhecimento dn. 01~trn cam~:·a. era esta :t 

quPSti\o àc r:ruc prélimi:J.::trmctlt2 nos dc;·cmo;: 
occupnr. 

O Sr.. ::.L\.I:Qrr:;: DF. P.\r..\X.\.GC\:- O rcgt. 

Jl1;:-nto C: lr:i p~1·a nô~;, c n~o o po~lcr:-lO::i i!~· 

frín.;ir co~~1n rrt:i:-=r:rmo~. usando r1e pa.lavrtu 
(1c;.~?onh0cid::s: cll·~ diz nos arti?;os ·1'' r. 25 o 
sr-p:nintc 
c:õ~:s. 

ns suns {] isposL 

O S!:. ?1!E!.i.n 1~ ~~.\'l"l'l)S (;w?rr o;·rlt'm):

;~;i.o b:ls~!!. s~·. P;oc·.s:;l.~nte, citn.r o rcgir.:!.cnto, 
:·~rh1n(lo !H~:ie o f!L~~"· CJliCremcs. o f"IU~ uüo r:sr:.·t 
n.:n~~ coY!signr:.i!o. Par:~ se clec.ln.ral~ que in. 
iringi o regimento, preciso é que s~ pro,-: 
q_n.1es foia.:n o::; m~us d~·sco:n~1~climcntos; r~ 

sr~ :-tc::t::n se: e::::trr::n~:2.S(~ rjn::·m fo! 0 :Jggrcs
sorl t:-tlrc?. qnc o Senado dceidis::-:-! commigo 
cme o nobre ~;~~·n:t~1or foi qncm n~c .1.~~eon. O 
r~u.! cn di:::~~! foi c:nl thc:;;c- .!:';l!rn1, c n~o sei 
r.n:tl srj~~ o juiz 'l::c me poss:t ccnonrar :1 c:;tc 
l:c~speito. Dt:mr Clltr todos os poderes, posto 
nu::! t2nhan1 um:! rorrr.a de p1'0cN1l!!F.'nto, pr.
<.irm abns~r de sn~s att:ribnit;llcs, c o Scn~d.1, 
como um r~n10 uo PodrrL0;!'islnti\'O, rsW. nesse 
1ncsmo c~so; mas nisto n:io Yf•jn qac h::! ,ia 
ofrcns~ ;t c.'l.nl~u·.n. dos srn~dorc·:J. O nnbrc se .. 
nr.dor, t]nc me ensina a s2r mah1 cl1"m:-dido. 
fnrin h~·m cm rln.r~mc ontr:1s Ji~tícs, c ni"tn cs
t:lS, rlr f!UC cllc pddQ ~prO\'Ilirnr-::i•: !~l~i::. 

• O Sr:. LoPE:1 G.\)f.\: - A qncstiio previa 
ele mt~ o nobrr stnador qu-:-:or flUe n3~l occupe
mos. 6 n. f!ll:'.! fnz o objecto do- p::rcc~·r ultima
mente dado pê,l!! commiss;;0. .\' ~nmmissão 
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foi devolvido o parecer que lntvia dado sobre I sir,;lo da lei; mas, quando amuas se n<lo {!011-

a prctcnçiio do .padre Caldas, afim de qur, , for·nwm, então cu julgo lndl~pensa•·cl a fu
<:O:lfroniando a mnterla c o que a seu res- -'ão, c parece.me que é esse o caso em que 
peito se, havia passado, com o disposto na c:stamos. O go•·erno nas suas r.azõcs, segundo 
lei da regcncia, désse d~ novo o seu parecer. ouvi, deu clous motivos: um foi ter o padre 
1,;u c os meus collegas da commlssão exami. :;cn·ido de wra d'almas em palz estrangeiro, 
númos a lei, c vimos que no artigo 13 se ele- ~ outro foi tor acompanhado o exercito lni
v:rmina qu0, quando o regente nega a san- migo como capc.11ão. Ora, su·pponha-se que 
cr;iio " um acto legislativo, deve esse _acto ser na Ctuuara dos Deput.ados se acha que estas 
remctiido á caruara que o iniciou, com as ra- , duas razões são valiosas, mas que o Senado 
zões que para isso teve o regente, c isto terá só acha \'aliosa uma e não outra; neste c,aso 
lu;;ar dentro de uma sessfto, na qual se dis- dc,-e ter lugar a fusão? Eu nfi.o sou homem 
cut•em us rnões para se adoptarem ou rc-Jei 

1 

da profissão, e por isso desejava ver esta 
tarem. Se se adoptam, claro está que o act.o rJUC!stfto l'entilacla. 
lcg-isbti\·o cal! e; se, porém, se rejeilam as . O Sn. LoPES GA)L\:- Nós não estamos 
r~zacs, ent;io é que tem lugar o enviarem-se no caso QUe figurou o nobre senador, por. 
p:u·n a out·ra camnra as raziies c a proposi- r]lre a Cam.ara elos Deputados -conformou-se 
i,~ão, n fim d~ se tomar a mate:·ia novamente' 
cm considcru<:ão, {L vista das razões dadns 
pt1 lo regente; mas, qn~mclo a. outra c:1mnrn. 
:ic conforma com as rnziírs do re:;·rutc, de qnr 

eom todas as razões do go1•erno, c por isso 
:1~o pôde ter mais lugar a interl'ercn~ia do 
Senado, porque não ha mais objecto ele pro
posi~ão para ser remcltido ao Se:wdo; de-

,; que o Sênado tem de tomar conhcri:11rnto? b::ixo deste ponto de vista é que a C.aruara 
:'\este c~so, não hn objecto nenhum de pro- rlos Deputados, QUando rejeita as razões elo 
po.,!tJo: logo que a camara que teve n i::!r·!:1 :-m·erno, as submettc {I consideraç:fto do Se. 
tin sr conforma com ::s raziies que teve r llundo para obrur como entender. O Senado 
-~·.-,ri·rno, esse pro.ieeto lliio p6dc m:;Js spr , ~1bsen·rr que a Camnrn. ·dos D<·putadc:; rcjc!
rli;>cutido; é preciso que em tempo compc. :.ou bem uma das razões do governo; mas, 
rc•nte outro seja prodnzido, c, ]lav.:nrlo eh-~- "c Gnlende que nüo se dcnm rejeitar as ou
g:-:dn rssc tnmpo, ~ commissi.lo o ap!'r.!==?nt!'l :'i trn~. ~ntfLO nesse caso pede a fnsü.o, porque 
r-o~'idera~o!o do Senado; c tr.nto is~o I: r·!i: nfto ha opiniüo das iluas camaras sobre to
!'í:p;ra. nue j[:, hn dous n.nnos s0. jul~ou no ~r·.. dfls as razões CJ.llc deu o goYcrno. :nns o caso 
nado que isto podia ser o!Jjecto qu:o !l:PI'l'- ,; diverso, porque a outra camnra conv-eio em 
r·c~s(! novamente a sun inicinth·n, c fni r:::· todas as razões: logo, nada 1nais tem que 
n r:,~iio por C/lle a commissfw clr.u a. r;;:e ::•' 1 :'azer o Senado, porque não ha objeeto sobre 
~o<:io o andamento que a lei mcncio::ou, 0 1 <llle deliberar. 
o11•! cst;í no caso de aer tomado cm cnns:ch'. I O Sr:. AL\'E~ Br:.1xco:- E:n verdade, :1 

:·~<::":o pelo Senado, I qucstiio para mim é lJOv.a; mas, ccn,ultando 
O .C:k ~LirrQr::';r, T>l' B.lrm.\CE:-n:- O dis. '1 lei, cu vcjo.mc obrigado a confessar (]1~<' 

c·11:'.'a elo nobre senador, cm n:!·cl~.de, r:rvvn , acho razão 110 nobre senador quc aventou a. 
:: co!tcT~.nciu do proecdimcmo elo S0n:.do, mas duvida. A questfto é se acaso, ~pprovando 
~ir.o tle~:frz a dnvid:t por c11e cncrtndn sc1n·c 
o .tc1·-se ou nf'LO Y~rificado a tli:=mosl(::io rlo 
nr~. 1~ dn. lei da rcgencia, e isto mesmo (o o 
•1li<' cu desejava Yer d:::rnvolvido pelo 110-

nmn. das cam.arns as razlies pelas quacs o po
de-r moderador negou n sancçfto a u:11a re
solução, nfto deve remetter :'t omra cnmara 
a resolução quc foi rejeitaria, c bé·lll assim 

l1:'í·~ :3.:·nndor, isto (o, cDmo S" p:~·dc Yl~ri~'ic:lr -15 rnzõ!'s que teve pnrn. sso o poder moc1e
:: di.;.:posi<~ilo cin Jei que m:lJ.H~n. fJllC se !-;·:'~'.'~lil':l \ 1'nclor, uma vez que eiJa os_ nppru~-ou. ~~s 
n f!li~ se vencer pc1a dcc-Jsao c11s dn::.s c:!- nobres senadores que sustentanl que h.to 

:~Jfll':ls; s:th·o se nfl<; dreiclirmo:·: rpT[l r~~i !:t!i::;n ~leve ter ]u~ar a rcn1esRa da. rcso1nc}~LO, lun. 
<i:.' pcnna, c que t::l cJi,~pn;·i•:C.o n·~co póde ,_.~;i;;, r!nm-sc, quanto a mim, no artigo t;l dtl Con
: i:·. Qaando umn c ouu·:~. c:a:n::.:·n :'n;ll'O\':llll stituir,fto, que diz que sómcnt~ no ca>o de 
~ts razões, cnt~o c·n jnJg·o ~;;;:;s;·,_._!i~ :·~ rii:;;~.·J. umn cnma.ra propõr emendas {L r:::soluçfLo de 
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ou~ra é que Pôde uma das camaras pedir a 
fus~o. 

Mas eu niio njo que este caso se possa 
regular po:· este artigo; quanto a mim, dcYc 
ser regulado pelo artigo l:J da lei da reg• ~~

cia, porque .:1 Constituição prerio u111a r::·. 
,;encia co~110 a que se orgnnl~ou no lmp':!l'~D. 
e em cujas attribuir;ões se lncluiram os ct~s~.i 

partict:lrrri!o que nfto pediam ser prcYisto;; ,, 
regulatlos Jl~la Constituiçtto, c por isso ncsõ:-, 
le:i se est:l.bdccen out!'a norma de s~ncr,rto, a 
qual sr: ~c!Ja neste ~rllgo (10j: eu não =:·i 
como se possam ·êllli!!Hlr:I' c:;tas palm·ras li" 
outrn. maneira qt\~1 Iúio seja acll1ella por f!JL·~·: 

as entendeu o nobre Sl'naclor que ·!il'O]JÜZ :t 

rluvid~. Eu niio quero considerar a questü ' 
como de direito posit.i·:o, mas sim <:oni~l'K 
eom os prludpir1s d~:5 cous:1!5. rma rcsoiur;ft::J 
que nfto foi sanccionada pelo poder moclcr:l
clor entendo que sempre é uma rcsolw;iio ;!.~ 
Asscmblén. Geral; e suHlc, ~ssim, co~no rll~lil 
um:-:. 1naioria de nmn. só cnn1ara rr.JeHrtl' 
aquillo que é um acto da Aso•·!l:ill·'~ c··.;·a~: 
Eu entendo flU~ 11fln i! admi;;sh·~] qut~ um:~ 

ma:oria, pnr exemplo, elo Sen~i.lo, que é c'' 
quatorze ou quinze yotos, possa rcpronll' ur.~ 
acto d:t Asst•mbléa Gera!. ua sua maioria que 

•' eUl U!ll numero muito su;Jerior itquelle: 
isto ocritL· por certo um granile .nb;;unlo, c· 
é Este um dos casos cm fJUC nos achamo~. 
Para st: n[Lo dar, pois, Gst0 absurdo, parecf 
qu>< as razões rle,·iam passar em unw e cF 
outra c:nn•r.a; e quando uma :;c· n~o conior
massc com ellas, cleYeria ter lugar a fusüo, 
porqu~ entí1o se ilariam os dO\\S ter~o> d:1 
Assembléa Geral. n1as nr1o pni' ,·ste modo rtu: 
se quer praticar; a. serem as r.azües :Hhnittl~ 
das por uma só <:amt~r:~, da,·a.sc um abourtiu 
nu•c ni!.o podia jún,ais ser da mente elo legis-

!ac!or. 
A CJUCstflCl pr~,·iR que cswbclec<:u o no!n·;· 

senador tem todo o lugar; n>to tluvhlo qu·~ 
tcnht< havido precedentes na cnsn, e en seu 
respeitador dellcs, e desejo Que clles S<~ 
observem, cmquanto se não pl'O\':ll' que e!k> 
não foram bem firmados cm principias: lll(". 

desde nu e se prove que o não forDill, 1'U l!lC;: 

negarei meu apoio. Esta (; a 11iuh~\ op!•Iii'o 

a cst.: respeito. 

c!do na discnssfto, c é o absurdo que achou 
um senador, cm que uma c.amara possa re. 
pr~var um acto da Assembléa Geral. Eu não 
VeJO isso porque aqui trata-se de netos do 
poder Jcglslalivo, o qual se compõe das duas 
ca.marns, com a sancção do imperador; e no 
caso cm qucstüo, quem annulla não é só uma 
camara, é uma cam.ara com o poder modera
dor, s[to dous nmoll rlo poder legislativo: 
nflo ha duvida alguma em que dous ramos do 
poder Jc·;;islntlvo possam annullar a determi
nação do· corpo Jcgislatil•o: port.anto, desnp. 
parece o argumento mais forte do nobr~ se
nador. 

Eu nflo concebo o moao por que possa 
tér Iu:;at· a junc~ilo: se apparec~r o modo, o 
CJtW cu agora nfto consinto, niio faz mal ne
nhum; mas como se ha de c !la fazer? A 
jum~'io tem Itlgar quando l!a emendas em 
uma. das camaras e volta o negocio ft outra. 
e acJUi ni:io se pôde dar essa razão de havEr 
emenda. Diz-se porém:- Poderft uma ca. 
mara appro•·ar, c outr.a n:io, todas as razões 
do go•·erno.- X o meu pensar, basta que uma 
só razão seja approvada para. er:hir o prc

jecto. 
s~ a ca.mara reconhece que uma rnzêto 

do ;Jotler moderador é su!ücientc, cahio e~sa 
!~i. r. é r.lcS:J.é'CCss:n!o que passe :I outra ca
rnarn.. Supponha:nos que, no caso prese-nte, a 
C:~mara dos Deputados n.clwssc uma razi:irÍ 
for~.~ ! onti'[l utll, e nuc, vindo o negocio 
par:~ o Srnado, este achasse ambas as razões 
fnteis: que se seguia d~u1ui? x~.àa, porque a 
june~\:o í! para tratar sobre emendas, e n>t0 
as h:,,·enrlo, n>to pôde el!a ter lugar. Yoto pelo 
p:n·rc•r tia commissão. 

O Sr. Presidente declara a dis. 
cnssão atlinda ·para se pass~1r {L tc:-
ce\rn parte da ordem ilo dia. 

Conti!lüa a discussão elos rcquer:
mcntos elo 1St'. A1cnc:~r, pedin(to o 
aclinmento por u·cs dia;; da discuss~o 
elo projecto tle lei interpretando al
guns artigos do Acto Addlcional. 

O S1:. S.I'I'L'HXTxo: - .\•mnrr.e< un' ar;;i'
m~nto noro, fJUC ainda n~o tinha <tJlpa:·l'· 

O S;:. Hor.r .. \\'11.\:- Sr. Presidente, prin. 
cipi:tr<·! rcctiücanclo duas incorrecções do jor
na 1 da c:~s:~. !\'unca dcsapprorei, como o jor
nal !~1,: attribu~. o procedimento da nssembl&a 
proYinciai de Pc'rnambuco, a respeito da 1.::: 



-----·--------------------------------

Ut: l·l t:c jnlilo . .I!...U tih.i:w l·:lll'~l'i:l n:::. CJUC:Si:lo J ~anhecilnento C]UC se tinha dc.!lsns wcd!das 
.:...:~.· :t a~::;c·:JtlJl!~i.l chrou l.lt:nt, 0u ]ll:tl, accl'i.'!j~ r,··srn·:td:t::: :~o::: !H'Opostos do l>Ocler GXL:cuUvo 

e:nümclo, ao EtcSWü LcJllJlU, fJl!C ourr'cr.a j:i lnasci:L das relações rlc par.::nlesco com um uos 
t.i:!l~a a:~fir~·i!aüo lJt:ü ul.Jrara b~!m . ..:\. :Jcguncla 1 :niuhitrO~:i. C~tllliH'~ ú~2cr ju:.;tiçn. 

inc·J:-rccr:~o G do u1Umu ;i!.il:lcro do jornaL 
r::.n qu~: S;: me aLtrilJuc ter dico:- ::\::t hypo. 

J~]ll primclro 1ugur, essns instrnc~úcs pas
.~::t:n pelr:. ;,ccrcU;!·l.:t llc csrr!do, drJwls Y[to r:.os 
]H'L:;iltlen~c::.;, c c-u ~upponll,) -Que, c·mbora cll:ts 

t\:n:.,:,i: -..~:~~~.o. í:Lí:. -· Et~ 1:~~J (l;.::::;L: L:.tl: c::.; L..: Y~i3 com o rotlllo de rc~crradas, o Pr('s:dcntc 
./J.eto ~ 11aru· Li:; Cu~l~~i;_uic.;~io c 0u ntio r>otlia ~ ele prorinciü nüo ú rt::s~r!et.:l:l!Cnte obrj3':::.do 
fi::::.!' Clll lt::!)Ü. it~~~. o.J t::{::O fjllf: !;ste: l~l~;iO de: :t gtwnL~r c::::::;a l'·~·.sr:rYa; rJüde, G Ycrdnt10, in
cor;.·t.:c(::;o ~ o nwihor, c I.:.Sl1C'ro (!t~c o tach:r- corrc·r cn1 U!~1U pena, h;Lu 1!, no dc:;:i.!~r.at1o do 
=:~·apl:o o n;!o ü~:::iLil'CZL'. l.~!il.r:::·(:i ua qtH:.:;Lo!o. ~!lln!.::tro c ~cr dcnlittillO. Quunclo :-3!2 ntl:~clam 

Sr. pt·csidcn·~':!, p!·imc:ira;Jicnte, d!1·ci C}tP: t[lC:!.:: ofi'icios, G cou1 o risco de GC'rc:m Il:llC:!~-
u·n~lO medo d:~ cnt!·~·Lr C::iU scm~l!IanLc cUs .. 
eti:::;;üo; L:H scg~:lclo 1ugJI', noLo CJlte n ca
lll~"!.i.':l c.~~~~:~ 11rcYt:nU~t; n:Jo se t}U(·r m:"!.1.s at. 

tende~· ú~• raz0:.:·s; :.::.i!J!i;i~-~e Cli.lC: .se di.scute 
c.:o:~1 o iut!~i~o li c d~·:~:or~~~· c ~c.g8c:o; t:JC:J.\':a, 
c:cn:~'SS~t::.·ci <rue de :11!1i:o p~:lD nh~ p~:.rr:ccn 

s~.:r u:;,::. arg;nn;.c·nto ~,_qni lH'cdu:;:!C:o, c ú -rist:-~ 

do qn~l c·:::ton c":.~sna~;~o a Yot~tr po1· qu:~iqlH~!' 

acli:1ElC1li:O ~G;;~·;~ r~;:"'..:L ~~::tL2!'l~, !:C:ja~n ll118CS 

~orl'~m os li1otiros, liOrfJ.Uc jnl;o que nnüi:o 

te:.::; vortanto, a c-::nsura n. eslc re~pcir.o C: 

nutito injust~ c mal :ll)P1!cad~l .. I~1 d~ssr: que 
;!;~o lt~..:Jw <!lte -se devam entcntlcr .ns palaYrn.s 
de - ord.e:ns -~c·c:re:tas - co~11 t2.n·~u d;.Heza; 
···nt•·lHlo que, uu c:crw.s drcu~st:.tnc:ias, o 
!lL::!o que o Illini~tc:·!o te:1n p~!r:.t oec:orrcr {ts 
nceessid:~d.cs que: ~;c ~.~rc.scntam 6 c]~ insinuar 
c cln.r instrucçõe:s ~!. :;~·u.:; J1l'L1J)OStGs, {·, para 
t.C·!"t:Dl ~fü;:to, é JH'C:ci.:;o que sr:jrdn rescr,·~t. 

das. 
impoitr:. rcfl::cti~ con~ ldl!I.'O !-;Ol.n·Q a ~~:-:.~.-~ En n:lo ~wdc·rd \'úi:-tr pl"n" c·5L.~ r~:fJut·ri-
(·,·.:;-r-·1• .. •,·::-:,','.J ,,,.,_.,,., J:iB íh.:~:.i.:~.~. ~~l1 n:to l't.et::ü ::li l"l"Jl'fl ,~/l~'l ,.,...~t:"l •• 1·e'o ·Ju'io:-pu···t·o n'"··~ Ci'l" se 

-'-" ~• -. ~ ~ .... ; "' . ..,.. ·, .J <..: ~ iJ,~.L~ 'V~~ .. 1"' J , ·'~!. '·• ~ •_'·4l· Jl 1; 

qae L:.:;~;Q 11:·c.;c~~.o p~t:::~-;c; rt:c..:.o 1.h.:.,mo CJllL. l 1t1n:c conhccj~JlC::l.LO tlc-!::~:ls !:~:-:truer:u:s que po-
n~·:sS(1 o pl'l:nciro nrtlgú, J)Ql'<1l10 dr~ approra .. ' Jí:!ll Ucb::!.r de existir lW~ :-1r:cl·e::urias. O go
~·fto de:!k se p6clc ch:du:ü· o a.r.;un~::-:nto clt! •::··rno tfm n1es~o o direito de: insin~w.r rcscr. 
;1ue: o prvjcét-o l.cr:a a :naio:·:a c1n n!nlH!S :.:.:J ·.·~~la!1H~nte, que:- por e2.rtas 1lilrticula!'CS, quer 
c~u:1:1ras c o YC~o c1J no r o n1i:1!stc:rlo; e e;om;:; !l::>r i!lztrncr:õe::.s Yoc:tcs, r;ucr por con::munica
sc pótlc cYltar este mal? E' dc::.noranllo a r:!:;o;; de outro g:·ncro ... 
cliscussüo; e: ~ para t:stc f!ru Q:w llcl àe: a;>- I O St:. V.\scoxc!:T.T.o:-;:- I~' isso i:J.cúmpn-
pror:tr o :-:.úb.1nc~no. r th'Lll c:mn a n:inlla. fl\~nqucz~l. 

. j • I o adia!nc-rüo foi Iund~ldo !la n~cesslí ~tuc ! o S1:. J:T.or.r .. \:'\D.\: -Eu até cs~.cu pe:rsua .. 

ele se :·c:ificr:r se forJ.ln expe:c:i~as. ci~'c"n.::~~~ ! d!da ~uc as iast!·ucc;ücs l:~io forn.m ao menos 
do~; m1n1Stros para que:: o Pl o,ecto ;,L.l 1 ,~,)... p:~r~ Pr.-rnambneo: Si~ nssun fosse, ce:rta~ue:ntc 
de ~1 orm~ nos pre:s!dc!lt.!;S ll·~-- nc::5s:-:.s j')ro:·:n- ::;10 h::trcri::t umn Uio gTarHlc nl::!.'Iori=-t nessa 
cias, nr..s suas !'C!a~;G::-s cOtü n~ P,ss~~~I!b~cas rcr,resent:!çfLO pr<n·incial dü PL:!U:lmlmco. ~rns 
prc,r:n.c:~r..(•S C!U~Uli..O :l intt·llir;c!lc!n. do Acto en qncré!'~[l rd:Hl:l m~ds [!!g-.rn~a co1~s:t llo c1ac 

.:\tlllldou:!!; 0 ntt: se l.lissl~ que C~.i;:;as circula- 0 que Si:! ]H'(:tcndc; r:u qnc'l'cria qu 0 se p·:clisGc 
rcs foram ~~0.C!'Ci3.;, p~·~rc~e qnc c:~l.:.-:. ll-11:lrl':t .::o .t);o,·erno e~~ebreciml!ntos por alg·umas das 
- scc:r0tia - soou 1n:ll aos ;ouvidos t:r: a1.. rcpartic_:&es. p1rn s:tl.Jer Sl' se tem expedido or .. 
gnus senhores; nos n1cus, ~l:to; reeonllc:~o que l!~:us par:t SHSJl('lld~~r-:::c a cxecur:ão das Jels 
o gorc!'no pútlc dar il'ls~n:c(:tJc~ rcse:rY~Hlas, Jn·orincincs. 

o fjllC jnlgo l!s y( :.::cs J1CCC'.:.;sario {.l í~Oll\'C~ -o s~:. CítST.\ F'EI!I!Eil!.\.: -Eu p05SO ~lfio.n-
nicnte. ).faniJ'cstando í::Jt:t !nin!1n. opiniüo, ni"io .C::t!' nuc túm. 

qur:ro com isso nc~~1r o direito que: a e:nn~n':"!. O S1:. 1-Ior.L\~:n.\: -Bem, mas cu queria 
~í:ll1 de exi~.dr CJlF· \·cnhr:1n c::;sns infor!lli1(~ucs. (il:f! o governo nos cl~ssc informa.çõc~, pcr-

"Cnl nol:lrQ ~L·ll~!lor d.e :Jlinas qnb ü~zr.r que, se o g(n·crno tem css:L .:lttríbuiçi1o d:! 
l'i~eíthir sobre o minlstcrio nclual nnla ecn. :f:tz~·.r suspcnUl'l' :1s leis proyincla.cs, cntfLo por 
snrn, qn:1nllo p:n·cc·r.u (l:.lr a cntt:n<l;:r CJHe 0 isso !lH.'Snlo cabe toda e.:-;sa lnlerpreta~ão. Se 



•·st:i na mão do executivo suspender qualqu<:r Qu)l.ndo eu apoel e sustente! o requer!
;,,i prfJvincial r1ue necessita de Interpreta. menta pedlnrlo luformaç( 's, as quaes em ne
~iio ... Torno a dizei-o, tenho m~do de fallar nhum caso me parece ju& 0 que sejam nega
ncst;! questão, ainda que seja tratada com · das, entendi que eram de :rdens, de lnst.ru. 
cirrumsp~cção; o menor mal é desp.::rtar nas cçõ:s ordinarias; mas, no dec·\rao rla dlscua
JJrovlncías o desejo de empr<gar os grandes ' süo, ouvi depois que essas ordc.'s eram se
ntciJ;; qur tüm á sua disposição para abusar : eretas. 
f!,, •'loil.; auribulçlies. : .. ssim eu queria qu~ o IJ no!Jre senador que acabou de (ailar rc
,.,,Judo '"'" wnHI.s;;,, este obj•:clo em consi- \ conheceu que o gov~rno estava em seu di. 
tkraç:::o ~élll pri!lleiro investigar a attribul- ! rcito, expedindo algumas ordens secretas, e 
':<io d~ f]Ue cem m:arlo o gov(jrno cm suspen. i que h~~ muitas occasiües de o fazer; nesta 
ele:· a rxeciiGilo das lcis pnl\'inciaes; seria / part•: concordo com o nobre senador; ma> 
neccsRario que viessem ao couhccimEmto do ) clle accrescenton que nós temos direito d•~ 
Senado esses actos, embora se diga que o Se·j exigir a ~ommunicaçfto dessas ordens secre
:tado, tl'ndo de: julgar us ministro:;, JHtO péide , tas, proposição que o nobre senador permit
ter a iniciativa cm sua accus3ção; pois dahi tirá que cu conteste, e que a não admitta, 
~'! seguirá qu~ não podt:mas tomar conl.t.!d- sem alguma modlfic:ação. Das ordens secre
:::r.nto de um ou outro acto u0 gov~rnu, C]U<Ul- tas niio se d0\'c pedir communlcações ao go. 
ci•J este s<~ tem desviado da Constituição. :-;ão verno; eile sem duvida faltará ao seu dever; 
t':nho disso receio, hei de manifesta:· minha cnusará grandes males á causa publica, se as 
o;Jinião sobre factos ile ministros; quando der cm quanto não chr.gar o tempo em que a 
achar que são dignos de nceu>açiio, hei do uivulp;ação do segredo deixe de comprometter 
procurar todos os meios ele denuncial.os na o gowruo on seus deleg~t1os. Verdade ê qu:> 
tribuna. Eu, Sr. P.resic\cntij. ·como juiz no 0 objecto de que :;c trata pôde ser publico, 
Senado, n<io dou o meu \'Oto pelo direito ro- f''.'n! nPnhum inconveni 0 nie, e eu ainda digo 
nwno; a Constituição, quando determina as 111ai;;: ~e fôr:1 Ministro do lmperio c estive~sc 
qualidades para senador, nüo requer que seja persuadido da bo.:. lnterpretaç<io, como está 
este versado nesse direito; h~i de julgar os o nobre ex-)1!nistro do Imperlo, nf1.o teria 
ministros accusados no gozo dos meus di- duvida alguma cm communicar aos presldcm
reltos, ainda que tenha ant~cedcntemente tes das provinc!as ser esta minha oplniii.l) 
provocado a accusaçfto. Portanto, farei esse sobre a lntelllgencla áo Acto Addlclonal, e 
additamento: emquanto a assembléa nacional não termi-

.. Requeiro que se peçam ao governo as nasse a interpretação, feita já cm uma das 
seguintes informações: - 1', se por algum cama.ras, eu faria Isto, e não me julgn.ria cri. 

acto do executivo mandou-se susp~nder a ruinoso. 
cxecuçfto de alguma ou algumas leis provln. Mas desejo apro\ieitar a occasili.o para 
cia<s; 2•, quacs esses actos c sobre que lei, que o Senado estabeleca o principio de ser 
- ficando adiada a discussão da interpreta- muito reservado e circumspecto em pedir in-

. ção do Acto Addlcional, atê que venham essas formações daqulllo que ê secrreto. Entre nós 
informações." já llau\·c facilidade de communicar o que é 

E' apoiauo o addit:tmento, e entra secrP.to; entre nós já houve um diplomata 
cm discussão conjunctamente com o que rol encarregado de uma Importante com
requerimento do Sr. Alencar. missão secreta, autorisando-se para despren. 

o Sn. 1\lAltQU:?. nE 8.\llHAt'l~X.\: - Bu tam- der as quantias que fossem necessarlas, afim 
bem tE'nho algun1 receio de fallar, porque me de conseguir o governo o que pretP.ndia; c, 
parece que a casa dâ bastantes provas de não 1 desempenhando o diplomata perfeitamente a 
querer ouv.lr discursos nem annulr a .adia-( commissüo, como supponho, porqu~ s.; r~·l
m~ntos; todavia, não posso deixar de npro. i Usou quanto elle communicou, embor_a. na 
,·eit:tr 11 oecasli\0 para fallar em um topico ' época tudo fosse contrario e negado, exlglO-a•; 
qll•! mn parccr elo multa importanc\n, e foi o ! no ajuste de contas que o di}llomata provass~ 

. inc\(\ent.r. das ordens secretas. em qur. e como fiz~r~ as dr.spezas secretas. 

A.- 41 



324 Scssnn de 22 de Julho 

])(,u;; ministcrios se passaram com taes votação do Senado, como jll h.avlam influl(!o 
·.lnl"idas, at•; que um terceiro mlnlsterio fez as opiniões do nobre ex.ministro no orr,a. 
;u~tiçn ao diplomata, que esteve a ponto de mento do anno passado. Nilo admltto taes opi
Bo!frr.r a perda üo dinheiro e da reputação. niões: quer o governo désse, quer não désso 
O que resultou deste procedimento? Multo ordens secretas, o Senado ha de decidir da 
preh1izo ft causa publica. inte.rPtretação pel<J se'U merecimento lntrln. 

Outro diplomata, devendo fazer certo seco e não pelas ordens secretas; nem vejo 
aviso importante, mas que pela dirulgação inconveniente ou deshonra em votar com os 
punha sua vida em perigo, calou.se e só disse ministros quando suas opiniões estão de .ac
o que não envolvia compromettlmento. cõrdo com as do senador. Eu fui um dos que 

Quando cu trago Isto á consideração do approvel a retirada das emendas á lei do 
Senado é para pedir toda a circumspecção a orçamento, e não tenho até hoje o menor ar. 
respel to de informações de ordens secretas, repend!mento. Não havia outro melo de ter
posto que o nue se trata não me pareça desta mos !e! do orçamento, sem a qual o governo 
natureza. não pôde marchar. O mal está que a lei cada 

Tambem direi alguma cousa sobre a !a- vez vem mais tarde. Este anno talvez venha 
cilidadc de sP. diYulgarem os negocias secre.-. cm Setembro . .Tá estamos no fim de Julho, e 
tos. :'>ão são pr~cisas para isto essas relações sua discussfio ainda ni(O começou na outra 
intimas rle parentesco. :\'os governos constl
tuc!ona ~s. onde finalmente o homem só póde 
sr:r castigado á ''lsta de provns evidentes de 
~teu crime, é quasi lmposs!vel descobrir donde 

camara. 

Quando eu otfereci uma resoluçf1o, ha 
trcs ou quatro annos, para acautelar este ln
conveniente, decidia o Senado que não era 
preciso, porque estava na .mão do governo vem a divulgação de tacs negocias. Em to. 

elas as na~ões acontece o mesmo, pôde-se bem prorogar a sessfto, não advertindo que tam
illzer que nada fica por multo tempo em 1 bem estava nas mãos dos deputados ircm.se 

segredo. embora, como tem acontecido. A !Pl do or-
N'6s vimos que na Inglaterra, em 1825, 

(JIICrcndo o ~Jl.nlstro dos N'egoc!os Estran
geiros surprehr.nder o corpo dlplomatico com 
a particlpaçfto de que o seu governo la re-

çamento exige considerações particulares, e 
merecia, nas clrcumstanclas do anno passa
do, o sacrificlo que fizemos. Ins!sr.o nesta as
serção, porque se continúa a censurar o nosso 

conhecer os novos estados americanos, e con. procedimento embora com os anodinos de boa 
Y!dando-o para o melo dia, a gazeta Timf.s fé e sincero desejo de acertar. 
publlcou, ás 6 horas da manhã, tudo o que 

A emenda que offerecl parecia conclllar 
se pretendia fazer. As diligencias de :.r. Ca-

. as . duas opiniões oppostas. Com a pala na -
n!ng foram baldadas para rlescobr:r como a 

1 
rl .., 1 1 

· 
1 . 

1 1 1 
p;era. - e,.o s t c - Just. <:a - nem as as. 

gazeta adquirira taes not c as. 1 . i · 
·· 

1 1 
I sembléas prov nc1nPs f cnm pr1va·das da nu to-

·\gora mesmo per! ndo o paramento com- . • 
• • ' 

1 
d C r1dade Que jii km, nem hn confllctos. 

munlcação dos offlc.os do gm•erna or do a. 
n.n_d~. foram l'lles publicados no Times prl-1 Com . os rres dl.~s de adiamento, pouco 
nieiro que 0 ·governo os pudesse mandar parn I sr. retarrl,l a rllsr.uss .. o e_ multo se pódr. ga. 

0 parlamento. 1 nhnr rm obtr·r !nformaçoes. 

Portanto, não admira que um outro se- i :->iís já vimos ns duvidas de uma assem-
nadar wnha. a saber de ordens que fossem hlé.a pro•:indal sobre esta lmerpretaçfto, jli 

.sperrrn.s. sem 
il't\ l'Pn tf'SCO. 

lrr essas rc1açõ,os intimas de ou vimos qnc mais duas cuidam de fazer Igual 
repre~eur.nr;fto. Ta!Yc7. mn.is prudente rossP 

Quanto no adrlitn.m'·nto feito aos reque- niio terminar a d!scussfto r·ste anno. Depoi' 
rimentoo ,.m dlscuRs:io, pnrece.mc não ter de ouvir :1 discussão rio segundo artigo, for; 
mnlta rel~r,i\o com o adiamento pr·dldo. N'a ~':~tr.'i ó :11"11 .iniza so!Jre o adiamento de uin~ 
il!st·nssão c!P ant0-hontem. prrtendcu um no- p:1ra nmrn ~.r!ss!\o. 

t.:·· sr-nnr1or (!t:i? (lSSIHi commnnirnçijr~s st\crr.- Sí·n:frP! qn1-1 ~~r manifrstc :1 11~~m·dl'lll 

tas (lo ::;oyerno denrlnni multo !nflulr··na 1 rm nnnl~ilf:J: ~ro1·1nr·h sek ~. ~~ns:t cp:al :n:·: 
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mas terei remorsos e pe~ar extremo se a este nell!oclo. Pe~.am~sc Informações ao· go
eausn fôr dada pela .assembléa legislativa. vcrno, e quanto a essas idormações, a camal'a 

O Su. Hor.LAXDA:- Devo declarar ao no- tem sempre o direito de as pedir, mas nem 
bre senador que, com eff~lto, ha multas or- disto se segue a consequenc!a que o govel'no 
dcns Rccretas que nfto devem vir ao conheci- as deve mandar, quando o seu objecto 0 não 
menta da camara, como em negocias exter. permltta; m,as, no caso actual, não temos 
nos, r~ nesta parte concordo com o nobre se· nenhum inconveniente, e entendo que é ob
nador; mas a sua reflexão não tem lugar na iecto essencial, salvo se, com cffe!to, o exe
riUtlstão presente: tal informaçüo só poderia cutivo tem entendido que póde estender suas 
compromettcr os princípios de uma adm!n!s. attribuiç~es em suspender as Jels provinciaes. 
trar,fto que j:i nfw <:xiste. Eu concordo com o :\Tão ha razão nenhuma para que a discussão 
nobre senador que o ministro usa do seu di· 1 seja tão precipitada. 
re!to insinuaudo suas insrrucçõcs aos seus , O Sn. FEr.ró:- Sr. President.e, é para 
prepostos; no qu~ eu, porém, nüo posso con. I mim tão degradante esta ldéa, de que alguem 
coJ·dnr é na sua opinião eh! que o meu addi- pôde contar antecipadamente com o meu voto, 
tamcnto ·não vem para a questão. O meu .ad- que de certo nesta parte declaro que sou tel
ditamento é essencial, ·pois tende a entrar moso, e só por esta razfto cu nfto votaria pelo 
no conhecimento de haver ou nüo o governo . projecto, ainda que tivesse vontade de votar; 
su,;pendido algumas dessas leis prov!nc!aes, por exemplo, ha neste projecto um artigo so. 
pois que, se o tem feito, não é precisa a in. bre magistr.ados; eu approvare! o artl;;o, mas, 
terpretação c será maior argumento par.a se é 1•erdade que o governo contou com o voto 
apoiar o adiamento que se quer. Estou per. 1 do Senado cm favor do projecto em discussão, 
suadido que, decidindo-se se o executivo tem declaro francamente que voto contra esse 
acção de suspender as leis prov!nciaes, escusa mesmo artigo. Outro tanto deYia o Senado ta
fazer-se Interpretação. zer, ao menos uma grande parte de seus mero-

Uma província hou1·e que representou 1Jros, porque eu julgo ser contra a dignidade 
acerca desta Interpretação, e esta província do Senado o saber-se que o governo conta. 
estava fóra de todo o conflicto de partidos, que este projecto passe na casa tal ·e qual. 
cstaya no gozo daquellas attribuições qu~ nos Senhores, quando eu !ui ministro de es. 
garantem nossas instituições; as outras não tado houve na Camara dos Deputados um 
estavam todas no mesmo caso; e porque poiH projecto que passou á lei, e eu tinha algum 
não queremos nõs ver qual a opinião das !nte~esse que elle fosse approvado pela As
Provlnclas? O Acto Addlclona.l não foi, para sembléa Geral; mas velo para o Senado, & 

assim dizer, um acto de conciliação entre o aqui não passou, por um voto; entretanto, se 
governo geral e as províncias? Porque o go- cu quizesse convencer a alguns nobres sena
nrno geral h.a de obrar hoje sem querer de dores que votassem por esse projecto, talvez 
nenhuma maneira attender âs opiniões das eu o conseguisse, mas deixei-o á c·onsciencla 
provi nelas? dos membros desta camara, e em fim elle não 

Senhores, eu não sei se é pelo receio que passou. 
tenho de taes !nterpretaçoes que estou per. Ao depois, passei a lugar mais eminente; 
suadido que isto póde ser pernicioso: na Con- algumas medidas desejava que passassem, mas 
stltulcão primitiva, antes do Acto Addlclonal. desafio a todos os membros da camara a de. 
existe um artigo pelo qual se dá â lr.g!slatura clararem se eu quiz, directa ou Indirecta
o poder de revogar alguns artigos da mesma mente, comprometter a alguem em seu voto. 
Constituição; os legisladores não obstante A minha linguagem to! esta: -0 governo 
essa permissão que lhes dava a Constituição, faca o seu dever, a Assemb!éli. Geral faça o 
reconheceram sempre perigo no gozo dessa seu, e a nação saberlí donde vêm os male~ 
attrlbuição, e nunca pretenderam us.ar della: que resultarem da falta de concordia, se da. 
não se ache, pois, extraordinarlo que eu receie Assembléa Geral, se d{) Governo. 
·entrar em taes interpretações, que julgo fóra Um ministro apadrinhou-se com a opi. 
de tempo; 0 Senado nada perde em demorar n!ão da Camara dos Deputados em favor 
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deste projecto, par;~ dizer aos presidentes 1·rnço mais tia sua uecessidHde. Eu ;;uu um 
das provincias que elle é vt>rdadeira interpre. ,;~,, qu,, juiga!ll que este projecto vai fazer 
ta~ão do Acto Addlclonal, e que o executas. muiios males .ao Brasil; porém, tambem, 
sem. Se o ministro assim tez, se contou tanto quando elle passar co!llo !ei, r.ão desejo que 
com a bonhomia do Sena·uo, eu digo quP- e ; produza os males qae agora antevejo. Por 
necessnr!o adiar-se a questão .até que appa- i;;so, se elle tem de passar no Senado, desejo 
rc~am es~es documentos, que necessariamente que passe de maneira que leve comsigo a 
muito devem influir nesta nossa del!bcraçfto, maior força moral -possivel, que n!nguem se 
se nfto a respeito de todos os membros desta persuada que ha um caso prnsado, uma von
casa, no menos a respeito de muitos. lade deliberada de que clle passe tal qual 

' O Sn. MARQUEZ DE PAnANAGUÁ.: - E' para cstli. 
combater n. opinião do meu nobre amigo que Senhores, eu não veio inconv~n!ente ai. 
pedi a palavra. Só por que o governo enun. gum em se adiar esta discussão por tres dias, 
c!ou sua opinião, hei de votar contra uma ütnio mais quando nós sabemos qual tem sido 
ml:dida? Não; s~ a opln!fto que o governo 
enunciou é a mesma que eu professo, se acaso 
é justa, onde r.stá o mal de votar com el!e? 
E' preciso ex-plicarmo-nos bem, porqu~ depois 
vê-m accusaçõcs de inconsistenc!as, de falta 
de caracter, ou de não sustentar n dignidade 
do Se-nado. Se o governo 0xpedio uma ordem 
injusta, 6 cousa differentc; mas, se elle estli 
pers-uadido que a interpretação da Camara 
dos Deputados é justa ~ jur!d!ca, e que o Se-

a marcha do Senado; tudo se adia no Senado, 
tudo volta ás commissões; para as cousas 
mais triYiaes pedem-se esclarecimentos: só 
este projecto nfto póde soff·rcr esta regra ge
ral do Senado!! Qual serão esses grandes 
bens que se presume que este projecto vai 
fazer, e que chegarão tarde, porque não che
gam tres dias antes? Não se está vendo que 
aqui ha uma vontade decidida para que este 
projecto passe quanto antes? Os nobres sena. 

nado, na f6rma do costume, a ba de approvar, I dores, que pensam que este projecto é a pa
olide estít o mal de dar ordens para que os 1 nac~.a que vai remediar todos os males do 
seus delegados se sirvam dessas instrucções Brasil, só querem que e!le passe jli. e já, e 
que passaram na outra Camara? E por Isso só não se lembram que deve passar com toda a 
h•·i de dar o meu voto contra? Nito, de certo. mrd!tação. :\Tão consideram os nobres sena-

, O Sn. FEr.ró: -Eu não rl!sse que se re- dor0s, que estão do lado da dcfeza deste pro
provasse esse projecto, s6 porque o governo i<'cto, quanto serft neceGsario que ninguem 
deixou entrever a sua opir.iiio: o governo fez ~n:pponha que havia no Senado uma tenção 
ur.1 acto que dava a entender que estava se. 1 decidida para quP elle passe tal qual vr!o da 
:1hor· do Senado. e que o suj~itar!a â sua von- ontra camara? 
:ade: pis aqu! por que eu disse que votaria O nobre senador que fallou sobre adia. 
,·antn n projecto. !\fio tenho cu outro melo mento disse que é de pouca monta esse off!

esta interpretação âs !le punir ao fWVerno qu:tndo rl!e exorbita: 
por exe!llplo, se acaso e!le fizer um:t lei, n.in
'la que seja justa, eu votare! contra essa lei, 
porrp1'"· ao govrrno não compete fazer leis; SP. 
n goyerno, p01·(>n~, der n sua np!n!fto, e fôr 
juRtn. cn n approvarrl. Mns, qu:mdo o go,·erno 
('Onta.r com o voto elo Senado e disser: -
Frtt~n-se ls:=o, porqn~ n.s.slm o qnrro, - Pntã.n 
f'H. P:-!T~ !~1fl:;'t~':ll' fl!l·1 n:~rl ~!,~o; (}3 rllct.!lmns 
rlo !!:OVerno. nr·:n so11 :lrrnst~rlo por ~u~ von. 
'a(~o. votare! sempre contra 

O Sll. Au::-:rAr.:- Son obrigado ainda .a 
~allnr sobre o acl!a!llento; Nl fui quem o pro-

cio que acompanhou 
prnvincias. Senhores, eu desejava que ellr 
fosse lide no Senado, en tiio é que eu qu erla 
,-,~r Sp rs:e proj0ct.o havia de passar tal qual: 
c~rrio que, (l l'ist9 rlessa leitura, nem o nohr•' 
'"'lacl~r nrm nrnllum outro vnr.arla p~lo pro
jrcro co~11 r·~t.:'i. Se esse off!c!o aqui ~p;m1·r

r·0~sr ~~~rh d;1 ffl7.r.r multa im!)l'r!=isáo; o Sr. 
nado hnv!n. (]o rrconhccrr quanto Rrr!o r1' 
~!11 c!l~nidadP rJar nma nnn f6rma a esto 
projrr.tr. rm mo!hor ~ontlrlo, 0 não pr"><~l' 

rnmo s,, nrotonclr ~nc pnsgc ai~ srm tmrnc!o. 
rl:.'nma, cn~1-1 fnl rem0ttlr1n ~s prnY!nr!ns. 

põz. e não quC.ro QU!' so Rnpponha que estou s;,. Py•,-.,Jctontn. tr::ta-~o do nm ,-,r~!odo 

:1frr·ll"!ld!do d~ o f(·l' f~lt.o: end:- .YC'Z r:1e r.on.. 11 11'. nn ··1,..,, n;·~1r:nr·. vn! thnr rli~nftrC! rHlrpd-

.•-
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Yiclos em vlrturle da c::,nstltnção, e eu cuido IJ;;vo, poi;;, e:lPerar quB o 1neu requ"dmento 
filie nenhum poder ainda tratou de tira:· di. :;erá ap::I'O\' ~do. 
reitos e ti casse ln1pune; a historia do :n undo O Sr:. LO!'ES GA )L\: -- Sr. Presidente. 
todo nos mostra estn verc~:t!lc. E' nécesRario Quando se p~z (·:n discussao e~tc projecto, eu 
Dlarchar nesta lei com multa reflexão, é ne. procedi desta maneira: li-o attentamente, con. 
ct•ssarlo mf'smo que a maioria da easa IJUP a su!tt:i os t:scriptorcs que hoje me podiam cs
~IF:r appro\'ar fa~a de alguma maneira n!:;n- elnr~c~~r sobre a mat.rria, fiz o mr:u juizo so
ma transacção com aqurelles que lhe fazr,:n . L:·,, c·cdl'. um Je ;;;;u:; anigos, viw p&.ra cs~;. 

opposição, ntim de que nfLo se increpe contra ,. ~~sa " aprt:scntr:i aqui a, mlnl.l.a opinião, di. 
umn lei que apresenta tantos defeitos. E qual zcndo cm que me funda~a pau approvar o 
(• 0 motivo por que, tendo-se proclamado a-qui artigo em discussão; foram combatidos os 
as transacções como cousa n crr,ssarla no ;;o- npu,; argumentes, e os nobres senadores que 
\"erno n•presentatl'vo, qu~rem por força OH 110_ isto fizeram têm éStado no exerc!clo ~os se~s 

direitos. A _materla tem estado em dlscussao bre€ Renadores que passe este r,rojecto S(·m 
os e~clarecimentos que os do outro lado exl
í!PDI quando se trata rle negocio t:lo impor
umte? 

Pnrtan to, senhores eu espero que o Se
;:::t:o ha de approvar este adiamento, e Qu 
tonfio tanto na sua votação, que, se acaso me 
julgasse com mais merecimentos, ousaria pe. 

dlr-lhe por favor que approvass:• o mrn re
'lurrim,,nto, como fpz o nobre ::\iinistro elo 
!:>;J1"!'ÍO, nue por favor prdio ao Senado que 
f'r· 'upprimi"sc uma parte (]r, um artigo do 
Yor.o rl'· graças, c o Senndo a supprlmio; mas 

bastantes dias, e eu nfio tenho nada a accres
centar ao que disse; porém, agora vejo que 
passa-se até a deprimir os senadores que tom 
apresentado aqui suas idéas em favor do ar
tigo, attribu!ndo.se-lhcs vistas nd!gnas: po!~ 

havtrá um senador tão vil que vote em tavor 
de,;ta ou daquclla mater!;t para fazer a côrte 
a outro senador ou a um ministro de estado? 
Se o ha, eu não o conheço; porém, eu não o 
sou, porque cm outras circumstanclas menos 
ravoravels do que aquellas em que hoje me 
acho dei provas de que nunca procêil! dessa 

maneira. 
r·u não m., julgo com este merecimr.nio, ape- Sr Presldent' Q d • . e. uan o na outra camara 
zar rlo co~iJr,cer qup r.stP pcrlldo. r•sr.ii dentro ·c PI'Opo"z 0 a t add; 1 1 di · 11 . . _ . " c o .c ona, zm-se a 1 que 
·~.··'; ~e~r~s d~ cr,uHlarlr, n::~. offrnd~ -~ JUS., esse acto era em favor de tod.a a nação, que 
'l~a. ~no nff~nde o htm rn:l.H!CIJ, ·' " ""nado o paiz o exigia, que o deputado que não vo
podi:t arr,;;~er a ellr. até po:· r:ondr:scend~nc!~ ; tassl' por elle não tinha nacionalidade etc. 
{, mi!:orin. qur· se oppõe ao projecto. 'I C'" , 1·c. o 0 que fiz cu? "'·· 6 t 1 ' L.' 

"'"''' l; ., r.; • .:."HLO S YO e COU ln. 

Srnhorcs, trcs dias dr. r:dlamrnto não é elle, ,·~mo fiz declarar 0 meu voto na acta de 
muito, c 3 drcisfLO rlesie ne;;ocio será tomada I r.ntii0: eu não ~ttendi senão {L minha razão; 
10.:·o rlc-p~b <irs trf's dias; porém Y~nham rs. ! '' porque é que hoje, por consideração a este 
tl's r·sd:1recimrmtos. S•· essas ordr.ns sfto sr.-,' ou i.!que!le IndiYilluo, hei de proceder diver
(';','t~s. sr s,, niin JlOdem mostrar, di;;a-sc.nos sanwnte? Quando, na qualidade de empregado 
hno mcsn:o, !anta mn!s qn=-tndo eu creio qne J do goYerno, :!C~1rca d~· um negocio, vote! con. 
r.qui nno C'ahia!11 ordrns srrr'·tns, o ;;ove1·no i forme ~ mlnha consclencla, fui suspenso, c 
p6clt:! c·sc!arf'cer-nos sr rom rffrho j{t S" man- ! q~tn.tro m.r·zrs r:~rnrc· ~ mrio ord0nndo, sem 
dau este projrcto n~rn ser P.X"r.uiado n~s ! CJII•' n:tdi! [0S'>e '''IPc\Z d" ab:~lar a minha opi-

r 
Pl'ovinclas. s~ os nobres scnadcres se Pt'rsun. ; n!:;o: c·onFl. po> lirrJ,. lld de prol,HL.•!' de ou-
d~m qur rste :trlinmrnto é um~ t:1ctica. e 1t!':1 :-n:tneir::t? 

I 
tnr,rira fda, tam1J:•m un·c,m o,, lembrar de j Senhores, eu dei provas r:•hlk~;o de que 
qtk· (: mu!:.o frin :: P:dic:-t do ~~flo contr:~rio, :::~:H::l ~!z :1 r~·r!·· :la ~·!!bi!l.-:r· c11.1 ·:9 c~~' OutÚ

nae u·m r···eorrido no silencio pnra fazer pas- , bro, n5o tive relações com os !nPmbros dess~ 
~·nr o projecto quanto antes c como está; c : .<!'abinctc; c se então não lhe fiz a côrte, como 
note-se mais qur·, s~ acaso este• proposlto da : hei de faz~l.a hoje n um de seus membros. 
p:~rtP rln m!norb (o fc-lo, o ou:ro !~béo mais . depois que esse gabinete cahlo? Pnr.a que? O 
f~lo fica cahlndo sobre a mnlorln do Semulo. '111'' mr poder(! elle faz•'r'! Corno. no!~ ~n nt-
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tribuem semelhantE·s vistas lia p~trle doM que / o siio lllt sua leal interpretação):- Que es
volam cm favor do ortigo! Vote cac)Jt um tal!do! Calllo no taco que lhe .trm~mos,. velo 
como ~ntender; mas nito so diga que o sena- ministrar materla para uma discussão eter
dor que vota neste sentido não tem vistas pa. na!! -Antes quero passar por patola consu. 
trlotlcas e falta a seus deveres: Isto, Sr. Pre. mado, do que ver de novo reproduzida. uma 
sldente, dóe multo... discussão como a de sabbado, que teve mais 

O Sn. Ar.ExcAn: - Não sei se o nobre parecencas de cntreme~ do que ue um debate 
senador que acaba de fallar se reíerlo a mim; parlamentar, e de um debate parlamentar na 
cu nada attrlbui ao nobre senador; o que 
r:u disse foi que pareci.a uma vontade delibe
rada de que este projecto passasse tal qual: 
não disse que era para fazer a côrte a nin
guem, e o nobre senador leYantou castellos no 
ar para os comb.ater. Se o nobre senador tem 
dignidade c lndependencia de caracter, cu 
tambem a tenho c desde que apparecl na 
sccna politica, sustentei sempre os prlnclplos 
llberacs; se alguma vez tenho sido ministe
rial, não foi tambem por cortejar a alguem, e 
sim porque entendia que o mlnlsterlo mar. 
chava para o bem do paiz. Nunca pedi nada 
ao poder, p entendo que cumpri sempre com 
o meu dc,vPr. Eu. pois, nflo quiz offender nem 

camara do Senado! QueJO que o nobre ex
pnsldente do Ceará tenha materla para fal
lar, mas peço-lhe que se não agaste tanto 
quando alguem ouse dlzer.lhe que faz multo 
bem a maioria do Senado em não responder 
a esses argumentos (que têm este nome, por
que cmflm podem-se appcllidar as cousas 
como se quizer) que se tem produzido de re
voltas, e outros semelh:~.ntes: não, eu quero 
que elle tenha m.lteria mais digna de occupar 
sua attençflo c a do Senado. 

Sr. Presidente, os nobres senadores ini. 
migos do Acto Addlclonal (porque o são da 
sua leal Interpretação) devem rodos pedir já 

a palavra, porque é multo provavcl que eu 
ao nobre senador, nem aos do seu lado; o diga cousas contrarias ao seu pensamento, ~ 

que eu disse E que os nobres senadores, não : chovam sobre mim já as invectivas; eu res. 
querendo adiar esta materla, como por vezes ponderei a todas ellas como o Grego ameaca
sc tem pedido, era porque suppunham que do de ser espancado: - Batel, mas ouvi. 
este projecto seria uma panacéa, e por Isso Sr. Presidente, a opinião contraria do 
queriam que passasse Já e já. Quando se diz acto que se Interpreta, a Intenção de adiar 
isto, não se attribue fim sinistro; pelo con- e de não resoh•er.se a materla na presente 
trario, attribue-se muito boa fé e a persuasão sessfto, com toda urgencia, me parece revolu. 
de que o projecto é muito conveniente para cl<ma·rla. O nobr~ ex-presidente do Cearâ ta-
o Brasil. 

Portanto, o nobre senador não tinha mo
tivo algum para se dar por offendido; e se 
juJ.~a que eu o offendi, eu lhe dou a satlsfa. 
~fio deYida: cu só sustentei o meu requeri
mento, só exigia uma cousa que é consenta
nea com a dignidade do Senado, porque jâ 
disse (e o repito) penso que este projecto h a 
de produzir muitos males ao palz, e por Isso 
mesmo, se elle tem de ser approvado, quero 
que saia com a maior força moral possivel. 
E' por esta razão que eu peço o adiamento 
ela materia, para se pensar sobre ella, e para 
que esses esclarecimentos venham ao Senado, 
afim de que a sua decisão seja bastante clr
cumspecta e confi>rme com a sua dignidade. 

0 Sn. VASCOXCE!.LOS: - Parece.me, Sr. 
Presid<'ntc, qu2 estou ouvindo dizer aos no-

11rrs itlimi:;:oH do .\r:to Addicional, (por isso que 

xou de revolucionaria a interpretação de 
que se trata; eu digo que a opinião contraria. 
é tambem revolucionaria; estamos por ora em 
equillbrlo. 

Sr. Pres!{!rnte, eu vou fazer uma mui 
succlnta demonstração de que a opinião con
traria á Interpretação é eminentemente re. 
volucionarln. Tem-se pretendido nesta casa. 
justificar todos os excessos das assembléas 
provlnciaes, pela razão de que a assemblêa 
geral nfin sonda as necessidades do palz, não 
procura inteirar.ge dó que mais lhe convém, 
não cura de seus males, e que em tal caso as 
asscmbl~as provlnclnes vito remediando como 
podem as suas necessidades, vão promovendo 
a prosperidade das suas provindas. E' este, 
Sr. Presidente, um novo melo de adquirir .au
toridade; se o regente, em nome do Impera. 
dor, não cumpria com o seu dever, e eu exp1'-

r 

i 

i 
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{}ir ordens supprindo a sua falta, adquiro au- procurador c:IUe vai advogar a sua causa, como 
toridade de regente? Ei~ o grande argnm~nto se póde negar aos cidadãos activos esse tino, 
que se tem produzido para jnstifkar esses que é tão natural a todo o homem? Mas, 
e:xcessos: a AseembléaGeral nllo cuida de seus (attenda-se b"m) se o argumento vale, então 
deveres, as assembléns provinciacs supprem nós ainda nfto somos proprios para essas ins
'estll !alta, e por conseguinte, têm procedido tituições, então a nossa c1villsaçfto nfto tem 
Auui regularmente!! 

O S1t. CoSTA F'rmm:111A: - Eu nfto disse 
leso. 

O Sn. VA~co:'iCJ;u.os: - O nobre senador 
niw o disse, porque o nobre senador só sabe 
chamar aos seus collegas de w~rvcrsos. <'ries 

rlescarallos e outras cousas semelhantes. ra 
eu dizendo, Sr. PresidentP, que é esta a ma. 
n"lra por que os nobres senadores inimigos 
do Acto Addicional (porque o são da sua leal 
interpretação) justificam os r:xccssos das as
semblêas provinciaes; a Assembléa Geral não 
r:u!da de seus cleverc:s, n6s não deYrmos ser 
incliff~rentcs aos males ele nos;;as proY!nc::~s; 

trílt.emos, pois, d.e ]rgis1ar! Qn~: t"::~:r;t.:s~u hl~ 

mais justificado uo qu~ rRsP?! DizFm o<; no

brc·s senadores. 

ainda alting!uo o ponto em que seja uma ne
cessidade publica ter.se taes instituições; e 
entfto, mui perigoso é descentralisar tL autcr:· 
rldade, quando ainda os governos precisam 
de uma vigilante tutela. 

:\Ias, Sr. Pri?sidente, note-se bem, a pri
meira regra estabelecida pelos inimigos do 
Acto Addicional (porque o são de sua leal ln. 
terpretaçfto) é que as assembléas provinc!aes 
são justificadas pelos excessos que commet
tem. porque a Assembléa Geral não desempe
nha os seu~ deveres; a par desta grande rua
xima (que eu qualificarei com as palavras 
com que o nobre senad(}r por :1-Iinas tem qua. 
li ficado o projecto), isto é, a par desta grande 
maxima absurda, monstruosa e eminente
mente rcvolucionari~. é posto logo outro 

Parer.~ q110 a sin~pl~' :•nunc!~ç~o de t:!l principio, e v'em a ser que a intclligencia que 
rnciocin!o. rm termos proprio;:, c:onn;nce de as assembléas provinciaes até ao presente têm 
sua inconclud~ncia. Se a Assembléa Geral não !lado ao Acto Addicional faz hoje parte da. 
:wocl~ nos cf:Cln1)10S das ncr.c;;~irhrte~ !')uhli- Constituição do Estado, obteve o ·assenso do 
r·as, ~c e!l~ n:io cu!dn. rlP '<•'I:~ dow·r•·,,. 1''10 paiz, bem que nada em sua origem, tem ga· 
r;ompct~m 1!s :1.Rse!llh!é~~ ~)r~vhH:iru~s t.isln·p~. 1 nhado força e vigor pelo consentimento pos .. 
rem sua autoridade; o qur, lhe>. cum::r•' é ;1··- Í t~riol', porque em politica não reina o prin. 
direm fi Assembléa Geral providencias, é mos- 1 cipio rle jnrisprudencia, de que o .acto nu !lo 
trarem que a Assembléa Geral não deve ser l r·m sua origem não póde ter vigor pelo andar 
lnd!ffcrcntr no~ padi'cimr·mos pulJlicos, é es-1 do :ompo: - Quod nb initio irritmn est, 

clarecer a opinião do Paiz. Se a Assemblêa Ge- i traclu temporis convr!!esci!Te non potes!. 

ral nft0 'obs~ante ns rrquisi~ücs prnl·inr!nc", ! Para corroborar esta maxim:t, que eu 
n:i~ cnrnr r!o que lhe cumpre. o p•dz ~:n,!·~ ) uiio deixare! de qualificar (pedindo empres
.;r-m antro Tf.!!JH'cl!o. !?.C·m nsarp~t· sun aultlri~ r tr..do no nobre senador o Sr. Verguciro .as 
dadc: as r·Jei~iies rlariio o rrmcdio que R•' P''"- ! suas paJn,~ras) de' abs!lrda, ·monstruosa e 
r.!sa; os que n:"LO C"uidnrem ele seu;; r];•W''''" 1 (•minentcmente revolucionaria, ·lnnbra-se-nos 
não st>rão reeleitos: as mesmas subst!tu!~ões i que a Constitui~üo do Estarlo teve tambem 
Jrntn 3 qJh' ha n'st~ r·nsn v!rfio rern•'rlinr pqrfl.': uma origem viciosa, runs que pelo posterior 

1Jessr~ malr·~. :-<fto : .. pois. o nnico rPrm·.>n n i consenr!mrnto do pni2, 7einn hoje como lei 
ronviclnr :1~ n~qrmhif•as nrc\'int'i:1f:lR '1 11 ,~ ~ c1o Estado. 
rnir!e:m de clnr rPmrd!o~ pff!r.17.<'S a ,,.,,, 8l'P. primeiro ln~:tr, p;:ço n V. P.x. que 

mAlr~. não se c·S(]UP(.'l da primeir~ regra do~ :-!.dver. 
vrrdadr r, qur j:í se disse n''srn c·:>~ r!t;·' sarios do projecto. r! c qne os c':ec~sos das as

no Bras!! não ~P. ntt"nrlc nas clrir:l\es a qn~ srmll!éas provinciries são justif!cavris. e eh'. 
0 

r!eilo seja um fiel representante de seu r.n•' ns !nte!ll!;encins que as assémbléns pro
cnnstltu!nt<'. Eu contesto <'stn asserçlto; pn- '"inc!Rl'S t~m dadll ao Acto Addiciona!, bem 
rrc.r.mr ser lnfundnrln. porque. se qMlr,ur·r que nullns a· principio, estão vig.~radas pelo 
Jlnrt!cular menos instruido snb0 <'srolll~1· o consl'Dtimcnto do pniz; eu me ref!:o. a;;ora ao 
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no '>re senador o Sr. 3• Secretario, porque, con- como diz o nobre sez:.ador o Sr. Vergue iro, 
;;f:Lu ... ." as assembleas provinciaes a maioria allciurda~. monstruosas e emln<. 1temente re
''·'s provincias, ""c;ue.se dahi que a opinião voluclonarhis. 

llr.Hsas assomb!éas é a -:·•'lião da naçüo. Mas não deixarei ainda de fazer algu-
Agora vamos ainda á ou,.:. maxhna de rna;; breves reflexões sobre alg rma.s dessa~ 

igual natureza, c é que aíliemos :< 1o.: '•.•r!<L mal..imas, para que se não dig·c que eu ma 
que o paiz nada ~anha na sua execuç~o, .qu" I '"'\tento com asserções: e~·-~u convencido 
nós vamos exorbitar c esbulhar dlreno;; 'IIH~ ba~... ... qualificai-ao para se lhe fazer 
adquiriílos, que as provlncias po::Iem armar-se, ' a justiça que eu )hes faço; mas como talvez 
etc. Ora, nenhuma providencia temos dado, seja esta a ultima vez que falle na segunda. 
nenhuma damos, não interpretamos o Acto dlscussii.o deste projecto, não deixarei de of· 
Addlclonal. não adoptamos outra qualquer ferecer á casa uma breve demonstração do 
n:edlda, porque não ~ possiv2! r,,formur os perigo de taes max!mas. 
codigos sem fixar-se a lntelllgencia do Acto 
Arlíllclo:wl. 

Note bem V. Ex. se eu tive raziio de ~nn
littcar de rrvolucionar:io o mliilmcnt.D prn. 
posto. Se, pois, sfto justrfJcavris ns pxc·.~e0~ 

das a.ssembléas provinclaes cm pro\'cr com l'P

medios eWcazes aos seus males; se as in
telllgenclas que essas assembléas dão ao Acto 
Addlcional têm já. recebido o taclto coneentl
mento do pa!z e fazem parte da Constituição; 
c se uós não damos providencia algum~ no 
rorrent~ anno, o resultado ser!l qu~ as as. 
s~mbléas prov!nciaes, certas dessas maximas 
que eu acabei de expender, cuidarão d~ Ir 
acurlindo ás necessidades publicas e ir-lhes 
aprollcando o rcmed!o. Para o .anno, quando 
tratarmos d~sta lnt~rpretação, ha de se dizer 
assim: - As assembléas provinciaes tém ra
zão; nós não temos providenciado ns se.us 
males; ellas não podiam ser !ndirfPrentrs nos 
padecimentos de s"us concidadãos, passaram 
a rlar providr.nclas. Ora, estas intell!p;rnl'irrs 
qu.. as As!embléas Provlnclaes dão ao Acto 
Add!clonal fazem parte da Constituição doEs. 
t~do; lo~o, n6s não podemos intcrprr.tar o 
A~t.o Add!clonal, nem tratemos disso, porque 
vnmo~ rsbulhar as províncias de direitos 

A lntell!gencia que as assembléas pro, 
vinclaes têm dado ao Acto Addlcio~al tem 
força r. vigor, por isso que o palz as tem 
approvado. Parece que se infere o c001sen· 
timento do paiz, porque elle se não tem 
armado. 

De primeiro, é necessarlo .advertir que 
n r,m todas as provlncla.s têm entendido !l 

Acto Addlclonal como entende o nobre Sena
dor, o Sr. 3" Secretario. A assemb!éa provln. 
ela! de l'vllnas e a de S. Paulo me parece que 
não têm legislado sobre - poJ.l~!a jud!clari.a 
- nem sobre a municipal, não havendo pro· 
postas das respectivas camaras. Jli um no· 
bre senador por S. Paulo aqui nos citou essa 
lei multo inconstitucional - dos prefeitos -
lei que governa em S. Paulo. Elle disse que 
essa I ei não era Judiciaria, mas administra
tiva; não houve, portanto, uma usurpação da 
autoridade do presidente. Multas outras as
sembléas provlnclaes não têm legislado sobre 
rsta mater!a: logo, é um erro de facto en-
tendrr-se, como entendeu o Sr. 3• S3cretar!o, 
qun as maiorias das assembléas provlnclaes 
tinham dado esta interpretação ao § ·i• do 
art. 10 do Acto Addlclonal. 

adquiridos. Todos os nnnos cresceram assim Em segundo lugar, não consta do con· 
novos direitos, e dentro em pouco tempo as sentimento tac!to prestado pelo palz a essas 
assemb!éas provlnel~es, por estas maximas intelligenc!a~ que ,aqui se tem a!legado, nem 
prel':adas aqui, estarfto soberanas. era de esperar que o palz manifestasse opl· 

Elis a cadela dos racloclnlos dos que nlão :alguma, porqu.a.nllo elle observou qu:>, 
combatem o Interpretação. Estes pr!nclplos apenas foi publlcado o Acto Addlclonal, 1m
têm sido repetidos por muitos nobres sena- mediatamente o Ministro da Justiça de en· 
dores, e entretanto clamam contra aquelles ti10, o digno senador o Sr. Alves Branco, pro
que não jnlgam conveniente responder-lhes, pôz na Camara dos Srs. Deputados a noces
porque estes entendem que n_:axlmas taes I sldade d0 Interpretarem alguns artigos, quasi 
não precisam de refutação: suo max!mas, 

1 
com as mesmas palavras com que a commls" 
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são concebeu este projecto, pelo QUe póde ser, 
~em duvida, tax.ada de plagiaria ... 

0 SI:. "lL\'ES BJuxco: -Nilo na segunda 
parte do artigo ~m discussão. 

O Sn. V-tscoNcEr.r.os: - Sim, mesmo na 
segunda parte do artigo; e eu lh'o mostrare! 
no primeiro dia. Verdade é que, quando eu 
leio os trabalhos do nobre senador, reconheço 
a minha nullldade; mas nem por isso deixo 
dr. meditai-os. O nobre senador propôz uma 
lei sobre - ·policia geral - propôz :cre.açfto 
r!: empr~gos para o desempenho dessa poli
Cia ... 

O Sit. Ar.n:s BllAxco: - Apoiado. 
O Sit. YAsco:>:cnws: -Pois bem, G essa 

policia a judiciaria, e o nobre senador bem 
me entende. Dizia eu, Sr. Presidente, que o 
paiz tinha observado que, apenas foi publi
cado o Acto Addicional, o Governo se via em 
embaraços, e recorreu ao corpo legislativo 
para a. conveniente providencia. Os ministros 
que se succcd9ram fall.aram na mesma lin
guagem, c eu j{t li aqui esses relatarias. Exis
tem instrucções c·m que um ministro inter
preta o Acto Addicional (o nobre orador falia 
agora cm tom ironico), dando, por~m, {t in
terprctar;üo o modesto titulo de instrucções; 
quando o acto é feito pelo corpo legislativo 
ch.nma-sc - lei; - e ,quando ·é :lleito pelo 
governo chama-se - instrucções, decretos ou 
portarias! -O Senado tambem se occupou 
desta materia; e é necessario citar este facto 
para responder acs nobres senadores que en
tendem que o Senado procede neste debate 
precipitadamente: não é de suppôr que o 
corpo legislativo, guarda dns instituições do 
paiz, e que procerle sempre com tanta cir
cumspecção, deixe de estudar o Acto Addi
cional na sua execuçfto e de attender ás dif
ferentes requisiçõ~s do governo a tal res-

peito. 
O Senailo, pois, em uma das suas ses-

sões, penso que cm 1837, encarregou uma 
comm!ssiio de examinar esta materla; essa 
commissfto apresentou o seu parecer, que está 
tambcm em discussão, ou que ha de entrar 
quando se discutirem os artigos que lhe são 
relath·os; med·itou, pois, o Senado ~arga
mentc sobre a materin, nfto houvE' nenhuma 
precipitação. Depois, n Camara dos Dcpu
t:~tlos, cm 10 de .Julho de 1837 (c eu peço que 
o Scn:tdo advirta que os membros dess.a com-

A.- 42 

mis~ão pertencl.am á opposiçiio do governo de 
entao, e não duvidaram dar esta autoridade 
ao governo), propôz esta ·Interpretação: 0 

palz vlo tudo isto, c não houve nenhuma 
pronunci.ação _da sua parte a este respeito; 
nem elle pr>dla cmlttir a sua opinião. Ver
dade é que a Constituição foi approvada pelo 
palz; mas quando? Quando não havia outros 
orgãos das opiniões, dos interesses e das no
cessidades publicas, senão as c.amaras m~
nicipaes, e houve o consentimento taclto e 
npprovaçfto expressa e terminante: quero di
zer, as camaras munlcipaes, reunindo os ci
dadãos que costumavam andar n.a governança. 
da terra e as autoridades civis, ecclesiastl
cas e militares, ouviram em discussão franca 
e livre a opinião desses cidadãos, e a lev,aram 
á presença do imperador, afim de mandar 
jurar a Constituiçãr> ... 

O Sr.. CosL\ FEmmuu: -Menos na minha 
provincia. 

0 SR. VASCOXCELLOS: - 0 imperador ::tC

cedeu a. essa requisição das camaras munlci
pacs: nem havia nesse tempo outro meio le
gitimo de appro\·~r a Constituiçrw; ora, nella 
~stfto marcados os tramites pelos quaes o 
povo póde intervir na sua reforma; não fi
cou isso ,ao paiz; e porventura tem o Brasil 
manifestado que approva ou desapprova a 
intelligcncia que tem sido dada ao Acto Ad
dicional, pela unica maneira pela qual lhe (i 

Dermittido intervir nos negocias publicas? Se 
queremos invocar a autoridade do paiz, neste 
caso devemos dizer que clle quer a interpre
tação, porque uma grande parte dos repre
sentantes que tem nomeado, tem ,apoiado a 
interpretação leal que ao Acto Addiclonal deu 
a Camara dos Deputados. :Nilo se allegue, 
pois, que o paiz tem ap])rovn.do tal ou tal in
telligenci.a: quem allega este principio não 
consulta bem a natureza e índole do nosso 
governo, julga que a soberania nacional está 
sempre em exercício, ainda naquelles casos 
cm que a Constituiçfto a não reconhece em 
cx~rcicio; pr6ga uma revolução continuada e 
sem termo, porque todas as vezes que o palz 
Intervém nas instituições juradas, sem que 
s~ja pelos tramites marcados na mesma Con

stituiçfto, faz revolução. 
Depois, note-se que eu admitto e rcco

nhr~o a soberania nacional, mas distingo 
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sempre a so~crania habitual, da soberania em 
cxcrcicio. Quem, pois, préga esta uoutrlnu. 
provoca um:t rcvoluçfto continuada, querendo 
que o povo .exerça sempre os seus direitos, 
ainda aquellcs que têm sido delegados, e que 
não póde exercer sem revolução. 

Parece-me, puis, Sr. Presidente, que te
nho demonstrauo que as C>piniões emittidas 
nesta discussão nfto podem escapar da macula 
de absurdas, monstruosas e revolucionarias, 
porque e lias se reduzem a estas proposições: 
- As .asscmbléas provinciaes procedem pa
trioticamente, ainda ·quando usurpam a au
toridade do poder legislativo geral, uma vez 
que este se descuida de seus deveres; a In
telligcncia que cru taes casos as assembléas 
legislativas provlnciaes dão aos seus actos é 
uma intclligencla. legitima e constitucional, 
que passa a f:lZ8r parte da Constituição do 
Estado; a Assembléa Geral. ou o Poder Legis
lativo geral não cura .dos males publicas: 
logo, .as assembléas provinciaes devem conti. 
nuar a attcnder aos soffrimentos de suas pro
víncias, deYem applicar·lhes o conveniente re
media, aliás tudo fica perdido.- Portanto, se 

oh! que indigmtçüo não se apoderarú do paiz! 
Elle cuidará ver na Asscmbléa Geral um pre
sepio!!! Adie-se a materla porque o ex-MI
nistJ'D do Imperlo expedia um ,aviso âs pro
víncias, declarando-lhes que se governassem 
pelo Acto Addicional, c deste modo mostrou 0 

alto desprezo com que trata ao Senado. A que 
vem isto? O que dirá o palz? Que applicação 
pó de ter para o caso de que se trata? Se o 
ex-Ministro do Impcrio commettcu um deli
cto, porque o nfto puniram? Para que pedir 
estas Informações? Terão o mesmo resultado 
d.as que pedia o nobre ex-presidente do Ceará, 
con~iderundo-se mais interessado na prospe
ridade desta província do que eu, o que não 
admitto, perdoe-me o nobre senador o Sr. 3• 
Secretario. 

Que grande cousa é dirigir o ministro (se 
é que dirigia, que me não lembra) esse am
eio dizendo aos presidentes das províncias:
Vós estaes cm duvida se as instrucções do ex
l\Iinistro do Impcrio, o Sr. Limpo de Abreu, 
estão ou não cm vigor; quereis Inteirar-vos 
da opinifto do governo, ahi vos remetto esse 
projecto que passou na Camara dos Depu-

são verd:ldeiras as proposJçoes enunciadas tados, e ao qual o governo deu o seu voto; e 
pelos nobres senadores, se taes idéas tiverem se não o propôz, é porque já estava iniciado 
a sancção do Senado, ha de resultar necessa
riamente o seguinte, que as assembléas pro
vinciaes irfto de anno em anno arrogando-se 
novas :~.ttribui~ões, seu procedimento será 
considerado constitucional, dentro de pouco 
tempo ficarão soberanas. 

Parece·me que este raciocínio não pecca, 
;10 menos peço ao nobre senador, o Sr. 3" 
Secretario, que mostre cm que defeito labora 
elle. Se é, pois, verdade o que acabo de mui 
succintamcnte expender, póde-se sustentar 
este adiamento~ E que adiamentos, senhores! 
Adiamento até que venham ao Senado umas 
posturas da camara municipal de S. João 
d'El-Rci, que prohibia se fanasse contra o 
governo! Ora, eu desejo que o Despertador 
não publique a ;;essão de sabbado: quando o 
paiz tiver noticia que o Senado estava dis
cutindo a intcrpretaçfto do Acto Addicional, e 
fiir inteirado de que houve quem propuzcssc 
o adiamento dessa .discussão até que chegasse 
ao seu conhecimento se a camara municipal 
de S .• Tofto d'El-Rcl tinha ou não feito uma 
:postura que prohibia fallar mal do governo, 

na Camara dos Deputados.- Ora, que grande 
crime! ! Entretanto estas materins siLo tão 
poderosas, têm tanta relação, tem tal paren
tesco com a discussão da interpretação do 
Acto Addicional, qlie não podem contrallir ma
trimonio sem dispensa! 

O ex-Ministro do Impcrio disse ao Se
nado: - A.pproval a lei do orçamento, aliás 
não teremos lei do orçamento e a ordem pu
blica se subverterá.- Que grande crime com
metteu o ex-:Ministro do Imperio em fazer 
estr. pedido ao Senado, em expôr-lhe que já 
nfto havia Camar11 dos Deputados, que fica
riamos sem lei de orçamento, e que o paiz, 
guiado e agitado por tantas opposlçõcs indis
cretas, podia soffrer muito! Ora, eu pergun
tarei a estes nobres senadores: -Se o ex
Ministro do Imperlo nito tivesse a cor.agem 
de fazer tal petiçfto, e se a maioria do s~nado 
não lhe ·deferisse patrioticamente (como era 
de ospcrar) onde estaríamos nós? Senhores, 
não remexamos o p:tssado, e agora me di rijo 
ao nobre senador o Sr. 3" Secretario: eu não
quero excitar o chonue das paixões. 
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Sr. Presidente, parece-me que é dada a 
hora c cu tenho satisfeito multo e multo aos 
nobres adversarias do Acto Addicional (por
que o são de sua le.al interpretação), mas não 
posso d~lxar sem resposta uma arguição feita. 
na sessão passada, que me espinhou alguma. 
cousa, e que até cntfto suppôz que a minha. 
paralys!a me tinh.a desap;>arecido; c mesmo 
um nobre senador pelo ::IIaranhfLO, que estuda 
o cliccionario das Invectivas ... 

O Sn. CoSTA FEnnEmA: -Obrigado. 
O Sn. V.\scoNcEr.r.os: - ... para assacar ao 

ex-Ministro do lmpcrio que nunca o provoca, 
e que sempre o respeita muito, fallou aqui em 
Tal!cYrand, cm perversos que mudam de opi
nião de um dia .para outro, c mil outras cou
sas Indignas do nobre sena.dor. 

0 ·Sit. COSTA FmmEIRA: -E dignas de 
quem m'as imputa. 

O S1:. V.\scoxcEr.r.os: -Eu penso que ~ 

nobre senador não tem idéa bem determinada. 
a respeito do CJlle é firmeza e do que é cara
cter, c é por isso que eu lhe peço licen~a para 
declarar o r,uc entendo: chame-me o que qui
zer; eu entendo que já não p6de haver nada 
de novo, por isso que o nobre senador tem 
se mostrado muito destro e multo habi! neste 
methodo de argumentar. 

O cx.::IIin!stro do Imper!o vota pela in
terpretação do Acto Add!c!onal; mas o ex. 
Ministro do Imperio muda de opinião: logo, 
não se dcn approYar a inte11pretação que 
veifl da ontra camara! O cx-ll!inistro do-. Im
perio commetteu o attentado de entender o 
art. Gl da Constituiçfto de maneira qne os 
senadores c deputados votassem promiscua
mente: lo!J.'O, como se ha de approvar esta 
!nterpretar,:1o! O ex-l\Iinistro do Imperio vo-

tassc por Isto ou aqu!llo, lhe ficarei multo 
obrigado, por me lembrar um dever em que 
me constitu!o. 

Sr. Presidente, eu não tenho orgulho de 
!mmutavel, e parece-me que é multo proprlo 
mudar de opi·n!ão, quando se reconhece o 
erro; ao menos, tenho uma !nte!ligenc!a d~ 
cera. (permitta-me a expressão) para a ver
dade, e seja ella de bronze para o erro. Quan
do se me apresenta a. verda.de, não posso re
sistir-lhe, embora estivesse eu ligado a este 
ou áquclle partido: se apparece a verdade, 
aceito-a e obodeço-lhe. Tudo muda neste v,alle 
de lagrimas; muda-se com a ida.de, com as 
molestias, com os estudos, com os trabalhos, 
etc.; mas pretende-se que certo homem não 
mude, que consrve sempre a. mesma !déa, que 
seja em 1817 e em 1824 o mesmo homem! 
Ora, senhores, eu não desejo que passe estJL 
regra, porque, a passar, eu a saberei applicar 
ao nobre senador, o Sr. 3• Secretario; eUe 

talvez ... 

O Sn. Ar.E:>~i;,m (pela ordem) : - Peço a 
palavra. para. dizer a V. Ex., Sr. Presidente, 
que depois não me chame á ordem, quando 
eu tambem applicar ao nobre senador estas 
allusões que está fazendo em detrim~nto de 
minha honra. (Apoiados). O nobre Senador 
tem s6 procurado achlncalhar-me ( corn ve. 
hemcncia), c quando eu lhe mostrar que 
todos os seus argumentos. que toda a sua 
logica não me hão de fazer mudar do meu 
modo de pensar, V. Ex. não me poderá cha
mar á ordem, por isso que não tem feito o 
mesmo ao nobre senador. (:ip~adOs.) 

O Sn. PI:EsroEXTE: - Eu estou em coacção 
porque tenho visto .alguns senhores divaga
rem da questão, e, não tendo sido chamados 

tou contra a vitaliciedade do Senado: logo, á ordem, vêm depois as respostas; e se eu 
como s~ ha ele approvar esta interpretação! chamar á ordem a uns, devo chama.r a ou
O ex-::l!inistro do Imperio quer subir (não se! tros. Eu já tinha dito aqui em particular ao 
para onde). c eu já sen·! de escada para esse Sr. Secretario que, se esta discussão contl
cx-min!stro (par~ onde subi eu por tal esca- nuasse, e cu presidisse aos trabalhos da Casa, 

·da?) agora. clle quer subir por outras esca- havia de ler o regimento no principio da 
das!!! Que quer dizer tudo Isto? Eu de\'O ao sessão, no artigo que prohibc que se falle no 
nobre scna!lor, o Sr. 3" Secretario, muito res- nome individual dos membros da casa, por
peito, mas nunca me servia de escada para que isto traz respostas que não dizem res
cousa. al;;uma, nem nunca pedi a ninguem peito ao ncg·oeio de que se trata: por Isso 
um voto para isto ou aquillo; e se o nobre começo já a pedir ao nobre senador que se 
scn;tdor, o Sr. 3• Secretario, fizer o favor de restrinja o mais possh•cl ao ponto da ques
dcclarnr se cu algum dia lhe pedi que vo- tão. 
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O Sn. VAscoxcr:r.r.os:- Eu aceito a ad- nha do mundo, abraçai-a e executar os seus 
vertencia de V. l~X.; mas peço que me faça o dictames. 
obsequio de se lembrar do que eu tenho dito. Ora, sendo este o conceito que cu formo 
Eu tenho até o presente unicamente demons- de um caracter firme, bem vê V. Ex. que s6 
trado o que o adiamento desta materia havia quem não fôr .amigo da verdade rejeitará 
de produzir: primeiro, pel.as idéns enunciadas 
nesta casa; e em segundo lugar, porque não 
ouvi fundamento pan este adiamento, nfto 
podendo considerar como fundamento para 
ellc a necessidade de virem ao Senado as pos
turas da camara municipal de S. João d'El
Rei, nem o acto do governo. Se V. Ex. me 
permitte ter alguma vez desvanecimentos, 
quero -que m~ faça justiça de entender que o 
discurso que tem sido unicamente limitado 
fi. ma teria de que se trata foi o meu; os ta
chygraphos ahi estão, os discursos serão im
pressos, e depois de impressos verá se .eu 
tenho ou nfto tratado s6 de mostr.ar o perigo 
do adiamento. V. Ex. queira fazer-me justiça 
a este respeito, e assim como me designam 
sempre pelo ex-Ministro do Impcrio, isto é, 
pelo senaclor Vasconce!los, tambem se me ha 
de permittir dizer o Sr. 3" Secretario. Xão 
me opponho ao regimento da casa, sujeito-me 
a e!lc, mas peço que seja igual. 

O Sr.. Pnr:smr::o;TJ~: -Quando eu toquei 
nesta parte -do regimento, foi porque o nobre 
senador nomeou o nome do nobre senador o 
Sr. Vergueiro, e eu !elo o artigo do regi
mento que expressamente prohibe isto (lê). 

O SI!. VAscoxcr~Lr.os: -Eu farei por cum
prir o que V. Ex. resolve. 

Sr. Presidente, dizia eu ·que tudo muda 
em -torno do hon1em, e que por isso não 6 
de estranhar que elle tnmbem modifique suas 
id~as: é exigir muito dn humanidade impôr
lhe a obrigação -de pensar .sempro do mesmo 
tcôr, c não modificar seus pensamentos. O 
que é condemnavcl é mudar elo opinifto sem 
razão suffic!ente: este caracter é muito fraco: 
mas, quando se mudn por amor dos princi- · 
pios, p6de tnxar-se tal mudança? Eu faço 
consistir a firmeza do caracter em armar os 
principias por causa da verdade. V. Ex. ha 
de concordar em que esta definiçfto é muito 
exacta - amar os principias, não por elles. 
mas por causa da vc;rdade. Quando, pois, a 
verdade nfto póde ser brm attingicla, sem al
teração ou combinllçfto dos princlpios, ê de 
raziLO obedecer a essa voz impe1·iosa da ral-

sempre toda e qualquer morl!ficação cm seus 
principias. Eu declaro francamente a V. Ex. 
(e pcnso qug com esta justificação estou na 
ordem, porque o nobre senador por Mara
nhão até me appellidou perverso, dizendo que 
eu mudo de um dia para outro, que imito 
TalleYr.and zombando das nações, que av~ 

qui7. zomba.r do inferno, etc.), declaro a 
V. Ex. que, cm 1835, accusaram-me varias 
Srs. deputados de professar idéas muito ve
lhas. Ora, eu reconhecia que e!les tinham ra
zi"~o. por(JUC eu professava idéas muito anti
gas; cu reduzia todas as minhas idéas a tres 
pala nas:- Deus, throno e liberdade. - Eis 
o fim que eu procuro attingir. Uma das ma
ximas de qur. cu estou inteiramente conven
eido é que nfto púde haver throno c liberdade 
sem que estes dons poderes guardem um 
e(Juilibrio, que um não absorva o oucro, que 
o throno nüo esmague n liberdade, e que a 
liberdade nfto esmague o throno; até porque 
de ordinario el~a desappjarcdc sempre com 
elle: qual tem sido, pois, a minha marcha? 
Quando eu vejo um poder medonho que 
ameaça a liberdade ou ao elemento dcmocra
tico, vou dar-lhe o meu fraco apoio, afim de 
ver restabelecido o equilíbrio. Se é o throno 
que sustenta a liberdade, vou offerecer-lhe o 
meu fTaco, mas franco e leal apoio; nessa. 
marcha poderá haver essa mudança de ca
racter que pretende zombar dos povos e dos 
reis; mas eu entendo que ·estou na minha 
verdadeira senda e que son amigo da liber
do.de. Classifique, 'pois, o nobre sen.ador como 
quizer ao seu col!ega, diga contra clle quanto 
lhe aprouver; eu só lhe direi como o Grego: 
- B:~.tci, mas ouvi. 

Agora, Sr. Presidente, cu peço a V. Ex. 
licença para fazer um requerimento pela oP
dem . 

O Sn. PnEsrnr:xTr:: -Não é agora occa
sião opportuna. 

0 SI:. VASCOXCELT.QS: - ).Ias a V. Ex. 
cumpre definir o !!.rtlgo 89 do regimento da 
casa, c cu pedia que, cm obscrvnncla desse 
artigo, nao foss,~ interrompida a discussão da 
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lnterpret::tçilo do Acto Addicional por outra 
qualquer. 

O Su. PuESillExm: -Ha outro artigo no 
regimento que dá ao Presidente a attribuição 
de regular os trabalhos da casa; e eu, pelo 
menos, emquanto a 'tenho presidido, tenho 
sempre observado a regra desse artigo. O 
requerimento do nobre senador (se o offere
cer) será tomado amanhiL cm consideração, 
regulando-me sempre pelo regimento. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
O Sr. Presidente dá para ordem do 

dia a continu.ação das matarias de 
hoje. 

Levanta-se a sessüo ás duas horas 
c vinte cinco mmutos. 

58" SESS;,o, E:VI 23 DE JL'LHO 

DisC'lu:süo do parecer ([.a. com.·m·issão de leais-

confusão entre aquellcs senhores que têm im
pugnado o parecer da commissão pela intel
ligcncia que dão :1 lei .da regencia, tendo em 
vista unicamente o artigo 13 dessa lei: se 
lessem outros artigos della, veri.am que só 
no caso de se pôr uma emenda ao acto le
gislativo, a que se denegou a sancção, é que 
púd~ ter lugar a fusão do Senado com. a ou
tra camara. Se o acto legislativo a que se re
cusou a sancção é remettido á camara inicia
dora, e ella se conforma com as razões que 
te•;e o governo para negar a sancção, claro 
está que não tem a outra camara mais que se 
o~cupar co1n esse acto; rna.s, se na Ca.mara. 
iniciadora se põe, por exemplo, um.a emenda, 
ou se rejeitam as razões do governo, então 
tem lugar a remessa para a outra camara; e 
se nesta camara .a maioria (figuremos a hY
pothese de ser o Senado) entende que o pro
jecto deve ser emendado e [L cn1c1:.da, l1l;Sse 
caso tem lugar a fusão; é isso o que s~ coi
ligo da lei; e cu !tirei o seu artigo lo (ié). 
Attenda -se a que nas ultimas palavras do .ar

laçiTO que dcc7ara ci(ladtio bra~ilciro •> 
ti:;o se designa o caso da fusão, isto é, quan

padrr. Josâ "lntonio Calda.s.- Continua.-
, do uma das camaras põe emendas ao acto le-

Çiío da 1liscussão ao projecto que inter- . d a san 
• ~ • : ,. c ,,1 : :,.. , gisl.ativo a que a regenc1a enegou .. 

p 1 cta (1/(J,ms !l1 t,(lo., !lo .lcto _..r.~.c."r.a.. "f" f -
0 · · · I eçüo, é nesse cuso que se ver1 1ca a ·usa 

I segundo o disposto no art. Gl da Constituição. 
Pr.EsJuExcu no sr.. mor.o o~xroxro FEJ.Tú E a base daquel!e mesmo artigo é que se ve-

1 

rificará a fusão nos casos marcados na Con
Rcunido sufficiºnte nun:ero de ~rs. stituiçfto, que é havendo emenda, porque do 

senadores, abre-se a sessao; c, Ilda comr:1rio não pódo haver fusfto. E' deste 
a neta da anterior, é approvada. modo que cu entendo .a lei, c cuido que a 

Na primeira parte da ordem do questito é clara, c que nfto contém, já nfw 
.dia entra em discussão o parecer d.a digo absurdo, mas nem a menor obscuridade; 
commissilo de legislação, de lG do e por isso creio que a commissão procedeu cm 
presente mez, uado sobre a resolu- rn;:ra quando apresentou a resoluçfLo á can
ção do Senado, que declara no gozo sider3 çfLo do Senado. Além disto, o prece
dos direitos de cidadfLo brasileiro ao dente que foi hontem citado na casa prova 
padre José Antonio Caldas; e que, tambem que 0 Senado j:í entendeu assim a 
d:p0 is .:;.::. ,Jõd.;:".u dv referido pare- lei, e nós ainda não achamos uma lei que 
cer, entraria então em discussão a nos determine contra este precedente; e o 
resolução. que acabo de cxpcnder é cm favor dGII~. Por 

0 Sn. LOPES GA)rA: -Sr. Presidente, o 
que hontem disse o nobre senador, o Sr. 4• 
Scerctar:io, parécia bns~ante P.ara nos con
vencer de que a commissão procedeu em re
gra, quando deu a este negocio o andamento 
qu~ em seu parecer apresentou, no que obrou 
inteiramente conforme ao que dispõe a lei da 
rcgencin. Eu entendo que ha uma perfeita 

isso, entendo que devemos entrar na discus

são da resolução. 

0 Sn. :IIELUJ E :1-IATTOs: -Sr. Presidente, 
fal!arei com bastante pausa para que os ta
chygraphos me entendam: ouço dizer que ás 
vezes fal!o com muita rapidez, c que isso dú 
motivo a eu não ser bem entendido; e emen

darei algumas incorrecções que apparccerem 
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no meu discurso. Eu não gosto de estar a re- zões do governo. Eu entendo que é porque a 
pcllir o que se escreve, por6m, como Ycjo obra não é de uma tiÓ camara, rn,as das duas 
transcripto com menos exactidão o que eu camaras de que se compoe a assemblêa geral. 
disse, é necessario que me explique melhor, Ora, parece que salta aos olhos que, 
afim de Yer se sou entendido. Vem no jornal quando o governo denega ,a sancção a uma re
um período que diz: -Não é uma caroara. s6 solução, é nccessario que a ambas as cama· 
que r.busa: a Asscmbléa Geral abusa quandn ras sejam rcmcttidas as razões, porque, assim: 
faz um acto que não deve praticar; mas, de· como as duas caroar.as têm voto na organl· 
pois del!e passar e ser lei, deixa de ser abuso, sação da resolução, tambem devem ter voto 
deYe ser respeitado e obedecido: o Sena.do tem sobre as razões que o go.-erno teve para ue-
abusado. etc. gar a sancção a esse seu acto. 

O Senado está certo no que eu disse, que Se isto se nfto póde negar, como se p6de 
foi que, emquanto cada um dos ramos do po· admittir que uma só c.amara :t quem as ra· 
der legislath·o, autorisado para organisar uma zões são reroettidas tenha o poder exclusivo 
lei, ou dlsposiçfto qualquer, trata de a orga- de -decidir sobre os sentimentos que a outra 
nisar. pódc abusar, multas vezes se tem abu- caroara .deve manifestar? Se o acto é de am
sado, c esse abuso póde da.r·se tanto na outra bas as camaras, amb.as ellas devem roan!fes
camara como no Senado, ou em qualquer ou- tar a sua opinião sobre as razões que teve 0 

tro poder; roas, logo que passa a ser lei deve 
ser obedecido e respeitado como tal, e então 
não deve ser taxado de abusivo. E' isto o que 
eu quero que se declare, porque não quero 
que se diga que croitti incohcrencias e cousas 
prejudiciaes á ordem. 

gonrno para negar a sancção; o contrario é 
querer que uma camara estabeleça um pre· 
domlnio sobre a outra c exerça sobre ella 
uma prepntencia que s<.· nün dc\'e admittir. 
Quanto a mim, segundo a intelligenc!a ge· 
nuina da lei, ambas as camMas devem ter 

Passando á matcria, direi que todos os conhecimento das razões do governo e sob:e 
nobres St\nadorPs (]Ut.:• me con1baten1 não vão 
proC'ura.r o principio que eu estabeleci, para 
o corobat~r com outros principies; roas vão 
sómente buscar razões de convenicncia e prc· 
cedentes que não podem servir de base, por 
destituídos de fundamento. Coro isso é que 
pretendem reforçar as suas· opiniões : roas um 
precedente tal, como o que acab.a de refe· 
rir-se, e que t~ve lugar em 1837, por occa .. 
sião de se instaurar uma rcsoluçfto que ca
hio, nfto é bastante para contestar os meus 
princípios. mas é contra esse mesmo acto de 
instauração que eu c]aroo, porque desejo que 
primeiramente se vá ao principio que a lei 
tem estabelecido: o precedente que se aponta 
só nos p6de servir para cahirmos em novo 
erro; e se em 37 se commetteu um abuso ou 
um erro, devemos corrigiJ.o, e não cah!r no· 
vamente nelle. 

Eu quizera que se me respondesse aos 
argumentos tirados da lei. Eu desejo sabP.r 
qual a razflo por que, quando uma resoluçfio 
da asscmblG:t geral vai buscar a sancção do 
governo, c este a denega, e dá as r~zões que 
para Isso tem, a lei determina que a reso· 
Jução volte á assembléa geral com essas ra-

ellas enunciar o seu voto; e isto é tão mani. 
festo e tirado da natureza da cousa, que se 
nflo pôde contrariar, nem ,ain<la vi que nln· 
guem o contrariasse. Quêr.se sustentar o 
contrario por meio de razões de convenlen
cia, de abuso e absurdos; e agora velo tam· 
bem o principio das emendas. 

O art. 13 diz (lê) ozt cmenllarlo: é esta a 
grande razão cm que se quer fundar o ar
gumento dos nobres senadores. :\Ias quem é 
que emenda? E' o governo. O governo ou re. 
gencla têm dous modos -de obrar: um é re· 
jeitando lntclra.monte o projecto, c outro é 
emendando-o. :\fas quem é que emenda? E' 
o governo? Não. Quando o governo entende 
que um acto legislativo deve ser emendado, 
elle não é que faz a emenda, remcttc.o á ca· 
roar.a onde o projecto foi Iniciado, e diz:- O 
artigo tal e tal não pôde ser admitt!do, e 
sim tal e tal artigo com esta emenda. ou sem 
e!la;- então a caroara, tomando em consi· 
deração o que diz o governo, occupa.se do 
negocio, e o deve roand.ar immed!atamente a 
uma outra camara para ter lugar a discussão. 
Mas não é esse o caso de n:io haver fusão, 
<lizem os nobres senadores, porque o negocio· 
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ueve ser decidido pela terça parte uos vo· 1 loglca; mas por isso nwBmo que os '!lilo te
tos dos membros presentes de eada um.a de!- 1 nho, ~arei diligencia por ver se me posso 
las (eamaras) .. O que quer d~zer cada uma I ciug~r á lei. Nilo procurarei argumentos de 
de!las? Quer dizer que as razoes que tem o 1 confiança, não fal!arei no precedente uo Se· 
governo para que o acto legislativo seja as· nado, posto que enc seja por mim .encarado 
sim emendado, e seja nesse sentido appro- como a interpretação desta lei. O artigo da 
vado, devem ser discutidas em ambas as ca· lei diz:-" Se a regencia entender que ha 
ma~·us c depois approvadas pelos dons terços 
dos votos dos membros presentes de cada 
uma del!as. 

Nada ha de mais positivo:- Dons ter
ços dos votos dos membros presentes cm cada 
uma dellas.- Como então se quer, por um 
direito de prccedencia, tirar de nós ou da 
outra camara aquillo que a Con~tituição nos 

deu? 
Eu Quero qur me destruam estes argu· 

mentos, os quacs eu fundamento na natureza 
da cousa, e não em precedeu tes, em abusos 
que só sernm para se commettcrem outros 

novos. 
Quando uma camara rej~ita as razões 

que teve o governo para negar a sancção ll. 

uma resolução, deve remettel-as {l outra; e 
conformando-se ambas na rejeição, cumpre 
seguir-se o disposto na Jci, que é o direito 
de instaurar a resolução na seguinte sessão. 
Quando, porém, uma camara se conforme com 
as razões do governo para denegação da san· 
cr,ão de um acto, a outra tamem deve ser 
ouvida; e havendo conformidade de opinifto, 
a resolução cabe, e póde ser instaurada em 
tempo competente, na sessão seguinte; mas 
quando, sobre as razões do governo, as duas 
camaras sejam ouvidas, como o devem ser, e 
uma se conformar com as razões do go\·erno 
e a outra não, então necessariamente o que 
se. d8Ve seguir 6 a rc·unifto das duas Camaras 
<•m Ass<'mbléa Geral. para qtw S<' decida a 
sorte de um acto que é filho d:t mesma As· 
scmb16a Geral; c t•ntão se as razões do Gn. 
ve~no silo approvadas ou rejeitadas pelos 
dons terços da assembléa gqral, cahe a rc
solucão e prevalece a. disposição da lei, isto 
é, 0·• direito de a instaurar na seguinte ses· 
são. São estes os meus argumentos e que :u 
desejo ver destruidos, por6m em fórma, c .nao 
com abusos, com argumentos de eonventen-

cia. . <1' 
• o Stt SA Tl'n:<:rxo: - Eu fare1 toda a 1· 

llgencia por argumentar em fórma, post~ que 
me faltem os principios de hermeneutlca. e 

razões p,ara que a resoluçào ou decreto seja 
rejeitado ou emondado, poderá suspender a 
smcção com a seguinte formula:- Volte â 
Asscmbléa Geral, expondo por cscrlpto as re
feridas razões".- Expondo as razücs por es· 
cripto, isto é, as razões que o governo tem 
para que o acto legislativo seja rejeitado ou 
emendado, e não para que seja approvado. 
Diz mais o artigo:- "A exposição será rc
meltida á camara que tiver iniciado o proje
cto; sendo impresso, se discutirá em cada 
uma das camaras; e vencendo-se por mais 
das duas terças partes dos votos, etc ... " -
Ora, o que se ·vai discutir e deve ser votado, 
pelos dons terços dos membros presentes de 
cada uma das camaras, o que é? As razões 
que tem o governo para rejeitar o projecto. 
Estas razões vão a uma camara a qual diz 
que não têm lugar as razões do governo ou 
que têm lugar; e neste caso o que é QUe ha 
p:tra se discutir na. outra camara? Essas 
mesmas razões. E o que ha de acontecer? Em 
cada uma dellas devem p:tssar ou ser rejei· 
tarJas pelos dous terços; mas, sendo e !las re
jeitadas em uma c.amara, para que vêm 11 
outra? Nós vamos discutir as razões de con· 
vcnicncia; mas, se o Senado achar o contra
rio que achou a outra camara, isto é. se 
aqucl!a camara esteve pelas razões do go· 
vcrno, e o Senado as rejeita, o que é que se 
ha de seguir? Nfto póde haver fusão porque 
não ha emendas, como exige o artigo 6l,para 

que possa ter lugar a fusão. 

Disse-se que se não deve olhar para as 
razões de conveniencia, mas sim para o fim 
da cousa; roas eu não vejo fim nenhum: o 
resultado é ficar-se na mesma, porque neste 
caso não ha a concuJTencia dos dons terços 
de ambas as camaras. No caso de desintelli
gencla, disse 0 r.obre senador, deve haver ~ 
fusfto; mas qual h a de ser a conscquencla · 
Qual h a de ser 0 vencimento? H a de ser 
pelos dous terços dos vot<~s da Asscmbl~a Ge
ral? Isto não pôde ser, porque a lei exige os 
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dons terços dos votos de cada uma das ca
maras; e então o que se dever:í fazer? Far
se-lla a separaçfto dos votas das duas cam.a
nls r~ As5r~m~bléa Gera.l? Con trn. isso Ja o 
Senado se decid!o. Portanto, não ha razão 
alguma de conveniencia, o que ha li um ab
surdo, porque é querer-se ter um resultado 
sem resultado ... 

O Sn. :.\!Er.Lo E l\IATTOS: -Então é absur
do da lei. 

O Sn. S.V!'GTINI:<o:- Não, senhor, porque 
a lei diz que é necessario vencer-se por dous 
terços dos votos de ambas as camar.1s: uma 
camara. j[L _apresentou esse resultado, e a ou
tra lia de produzir o mesmo resultado ... 

.. O Sn. MEr.r.o E :VIATTOS: - Isso são r a-
. _; · · zõcs de convenicncia. 

,_ .. ---·- _______ ... O Sn. S.\'l'n:xrxo:- Eu nfto sou juris-

consulto, mas entendo que nfto se deve de 
uma lei tirar uma interprctaçflo donde re
sulte absurdo, e li absurdo o que ha de re
sultar da maneir.a por que se quer interpre· 
tar a lei. 

O precedente que houve na casa foi so
bre o modo de se entender esta lei da regen
cia, c teve lugar por occasião da denegação 
da sancçfto da resolução relativ.a á pensão 
concedida ít Viscondessa de Alcantara; e não 
tendo havido uma decisão em contrario, de
\'emo-nos -conformar com esse precedente. 

O S1:. VEnGoEmo: -Sr. Presidente, esta 
lei sobre a qual se questiona foi autorisad.a 
pela Constituição, para se limitarem as at
tribuições da :regencia. A Constituição d-e
positou menos confiança na regencia que no 
imperador, e por isso autorisou .a assembléa 
geral a limitar as attribuições da regencia. 
Dev-e, portanto, ser entendida essa lei se
gundo a limitaçiio de attrlbuições da mesma 
rcgencia, mas nfto de c.ada uma das camaras, 
porque cada uma dellas tem o veto absoluto, 
que nfto se lhe póde tirar, deduzindo-se isso 
de uma expressfLO da lei que nfLO é clara: 
logo, se o projecto é rejeitado cm cada uma 
das camaras, deve entender-se .que cahio; e 
quando na lei se determina que as resoluções, 
ou quaesqucr outros actos a que a regencla 
negar a sancção, passam pelos dous terços 
de votos de ambn.s .as camuras, é para obri· 
gar a rcL~cncia a sanccionar, c não para tirar 

o veto absoluto qu~ cada uma dns cama.rn.s 
deve exercer. 

Eis ,aqni como eu entendo esta expressão. 
Portanto. a cxprcs~i!o da lei cm que o nobre 
senador funda a sua opinião, sendo enten
dida segundo os princjipios constltucionaes, 
nfto vai alterar a Constituição senão a res
peito dos limites da regencia; mas esta alte
r.ação não tem por fim limitar o veto abso
luto -das camaras. 

O art. 13 diz que, se a rcgencia tiver ra
zões para que a resoluçfto ou projecto seja 
rejeita-do, o reenviarCL ás camaras; e se em 
cada um.a dellas os dous terços dos membros 
prcoentes decidirem que elle deve passar, será 
novamente apresentado ã regencia, que 1m
mediatamente o sancciona!'lá. Em virtude 
deste artigo, a regcncia é obrigada a sanc
cion.ar a resolução; mas se el!a th•er sido re
jeitada na primeira camara, torna-se impos
sin~l fazer passar a lei. Assim li inutll en
vinl·a á outra camara. 

Tambem na Col.lstituição se diz que os 
projectos serão propostos cm uma das cama
ras, etc.; mas, quando elles cahem na se
gunda camara, não vao á sancção: assim é 
a respeito ãos projectos a que a regenci.a de
nega a sancção; a disposição foi necessarla 
para obrigai-a a sanccionar. 

Logo que uma resolução é rejeitada em 
consequenci.a de serem approvadas em uma 
camara as razões por que se lhe negou a 
sancçfto, nfto póde passar pelos dous terços 
de cada uma das camaras, c entfto se torna 
impossivel passar .a lei; o que resta li em 
tempo competente propôr-se outra. 

O:ra,- esta intel!igencia torna-se mais 
clara pelo que continua a dizer o artigo e o 
que est1i escripto nos artigos antecedentes. 
~otc-se bem a expressão de um del!es: -no 
caso que tem lugar a fusão- qual 6 esse 
caso? O artigo se refere ao que est1l estabe
lecido na Const.ituiçfLO, que é o caso de have
rem emendas. Eu ouvi dizer que aqui não 
pó de haver emendas; e, sendo assim, não 
tem lugar a fnsfto. Mas eu su.pponho que nos 
artigos ,antecedentes se diz que podem haver 
emendas (lê); a regcncia diz que o projecto 
nüo deve ser sanccionado tal qual, mas sim 
com taes modificações; vem o projecto com 
essas modificações ft camara, onde foi ln!-
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eiaclo; u camara adopta as emendas, remet
te·as ao Senado com as razões que teve o 
governo; se o Senado as rejeita, então temos 
o caso ele haver fusão, e não póde haver ou
tro. A lei só admitte a fusão em conformi· 
dade do dispostll na Constituição, que é ha
verem emendas; mas que haja fusão parqué 
uma camara rejeita uma resolução em con· 
sequencia de se conformar com as razões do 
governo, é contra o disposto na Constituição, 
que só quer que tenha lugar a fusão no caso 
de haver emendas. Mas nós não estamos 
nesse caso, e o governo não entendeu que o 
projecto devia ser emendado, entendeu que 
devia ser rejeitado; uma das camaras dis-

em cada uma das ·camaras, a forç.a desta ex-. 
pressão - discutir em cada uma das cama
ras - o que quer dizer? A discussão . é o 
primeiro passo para a decisão d,a votação, e 
para se dar esse primeiro passo necessario 
é o conhecimento das razões que teve o go
verno para denegar a sancção a um acto 
qualquer: logo, o que cumpri.a primeiro ob
servar-se antes de ter lugar a votação? Sem 
duvida a discussão em ambas as camaras, 
como manda a lei. E por que razão nií.o vie
ram liJ,mbem ao Senado, igualmente para se. 
rer.:1 discutidas alli ·como na outra camara, 
essas razões? Deste modo é que cada uma das 
camaras exercita o seu voto. 

eutio as razões c adoptou-as; por consequen- o nobre senador não quer que se tire o 
cia, ficou o projecto rejeitado, e n11da tem voto ás c.amaras; mas, ao mesmo tempo, quer 
que vir lazer á outra camara. Agora 0 que t!rar ao Senado o direito de haver a si es
póde ter lugar é o seu re3tabelecimento na ;as razões, discutll-as e dar sobre ellas o seu 
scssfto seguinte, e é essa a fórma por que 0 voto. O processo que se deve seguir está bem 
Senado tem procedido, e a meu ver tem pro- claro na lei, como eu já fiz ver, mas quer-se 
ct·dido em regra. privar o Senado de um direito que lhe foi 

o Sn. Lol'I~s GA~u: -Não tenho mais conferid1•, concedendo-o sómente (l outra ca
nada a accrescentar ao que acabou de dizer mara, e diz-se que com isso se sustenta o 

0 nobre senador; clle pôz o negocio tão claro voto de cada uma das camaras. Eu entendo 
e evidente, qu~ accrescentar uma só razão que, da mesma maneira por que o nobre se· 
seria estragar a sua demonstração. naJdor quer que nós procedamos, se nos tir:1 

o Sn. )lELLo E :MAnos:- Eu ainda não o gozo desse direito dado pela lei restrlctiv:l 
acho tão evidente a demonstração como a das attribuições da regeneia. N'ós já discuti
quer inculc.ar o r,obre senador, que receiou. mos as razões que teve o governo para de
quantlo accrescentasse alguma razão, estragar negar a saucçüo? E podemos prescindir de 
a demonstração. Eu tambem não pretendo es- nós, não digo esse direito, mas essa obriga· 

t ranar a demonstração, mas vou ver se ao ção que a lei nos impõe? Xós devemos dis-
o . I menos faço uma demonstr.ação ma1s con~ ~- cu ti r essas razões, c depois vo.tarmos; e coml1 

dente. o nobre s,;nador avançou um IJrinclplo ha de essa votar,üo ter lugar sem discutirmo; 
que é 0 mesmo f!UC a mim me convence do as r.azões? Ficaremos nós inhibidos de fazer-
principio em que estou. mos essa discussão e de sabermos se o go· 

d b bem Ou mal • Estas é que são a~ Disse 0 nobre senador que a lei a re- verno o rou · 
gencia sobre que se questiona fo.i ~utorisada demonstrações que eu quero que me comba
pela co.nstituição, afim de se InnJtarem as taro, isto quanto ás razões. 
attribuições d.a mesma regencia, porque a Quanto ás emendas, diz a lei (eu vou·. 
Constituição depositou menos confiança na semJH'C com os seus principias) que é restr!- .. 

d i a Jei ct1'va das attribuições do poder moderador:. regencia do (]Ue no impera or; e ass m . 
da regencia deve ser entendida_ para J!n:1tnr exercidas pela regencia. 
as attrlbuições da regcncia, e nao as .attr1bul- Como é que é exerci-da estn llutorirlade 

d em ter de emendar pelo poder moderador? Segundo ções cl e cada. uma das camaras que . e v 

0 
seu voto absoluto. Porém, permltta·me o os principias constitucionaes, só póde. ser. 

r dcmons· cx·ercida no caso especial de se não confor· , 
nobre sena. dor que EU lhe aça u_ ma 

di que mar com o acto legislativo: e então, denc· 
t.ra~fw: quando n;~, lei da regencla se z . - uas 

· - ler 
0 

poder moderador para a !!ando a sancçao, o rcmette, r.om as s 1'11· · 
as ra2oes que < ·• â camura iniciadora; ou emendando, re· 
~cnegação lln snwcçfio dcv.~m ser discutidas , zões, 

A-~ 
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mettc igualmente emendas que julga conve- dít lugar á ru~ilo é a d!scord<tnc!a entre u,m
nlente fazer; c qual é o processo que se se- bas as camaras, que se vai por ella terminar; 
gue? ·Discutir-se as razões do governo que e por isso, app!lcando esses principias, quan. 
propõe as emend.as, ou denegar a sancçilo, ra· do nos rlous ramos da Assembl€a Geral hou1·cr 
zões que devem ser discutidas em ambas as dls<:ordanc!a na approvação ou réjelção das 
ca.maras, as quaes, no ·Caso de se conforma. razões do governo, a fusão é uma consequen
rem com cllas, approvam·n'as, c cahe a re- ela. ncccssaria, para ser a assembléa geral, 
solução; e no caso de ambas n[La se confor- de que é inteiramente filho o acto que o 
marem, segue·se a fusão. govérno niLo qniz sancclonar, que determine 

O nobre senador, porém, fez a compara· definitivamente o destino que de-ve ter a lei 
ção do direito que é exer.cido pelo poder exe- nüo sanccionada. 
cutivo nas suas propostas, sobre as quaes ha Segundo a lei, as camaras devem discutir 
nas camaras o direito de emendar; mas o c votar ao mesmo tempo sem saber a opinião 
caRo ,; muito diverso, e por isso nflo tem da outra; e quando discordarem, nüo ha ou
compn.ração, porque esse direito é o que lhe no meio de obter uma dcc!siio que não seja 
dá a Constituição, quando lhe concede tam. a fusão, salvo se o nobre senador quizer (para 
bem a faculdade de iniciar, apresentando para evitar que a fusfto nüo se fa~a senão no caso 
esse fim os ministros as suas propostas na d ~ emendas restrict!vamente tomadas) que, 
ca;11ara respecti\'a. J\Ias a questão de que nos h:tvendo discord.ancia, entendam-se rejeita· 
occupnmos é outra, é aquella que eu demons· dns as razões do governo; o que me parece 
trei, de que, quando as camaras não forem nito t~r lugar, á vista da terminante dlsposl· 
concordes sobre a a,pprovaçiLo ou rejeiçflo das çüo da lei. 
r!lzéies offerecidas pelo governo, é o caso da Suponhamos que passam os .principias ex· 
fusão como m.anda a lei, aquillo que pela3 penc1idos pelos nobres senadores, e que a ca
flnn~ le!·ços cln ..\osrmbléa Geral i'ôr d<'Cidido :uam iniciac!or.a é o Senado, e a elle vem uma 
é o que deve prevalecer, ficando em todo o I resolução sem sancçüo, acompanhada das ra· 
caso entendido que a resolução cahio, e que zões do governo, e o Senado as reprova. Se
só na seguinte scssfLa póde ser proposta no- r;undo os principias nfto têm estas razões que 
vamenle. ~er discutidas na outra camnra, e o Senado, 

Eu quero fic:u· aqui, e entendo que o no· nn. sessft.o ~egulnr.c, instaura a resolução, ap. 
l!re senador nrw destruio o meu argumento prova-a, remette.a á outra camara, e esta re
de que pôde haver fusão sem que hajam ensa-a porque lhe nflo for.am presentes os ca. 
emend.as, porque ella pôde ter lugar quandO SOS do g'OI'crno, para ClJa discutir e a.ppravar 
uma camara se conforma com as razões e a nu rejeitar: cm tal caso, que dirá o Senado'! 
outra nfLo. Sem duvi.da. que a outra camara tem toda a 

Senhores, em questões desta natureza, rnzfLo, po·r~ue pugna pela verda-deira lntelli· 
quando se trata de fazer a justa e devida ,ap· gcncia da lei. 
plicação de uma lei restrictiva de ·certos pon- Portanto, o que me parece é que a ques
tos constitucionaes; restrictiva, digo, porque t;1o é de muita !mportancia e se deve decidir 
a CoustituiçfLo autorisa para isso; quando se de uma maneira com·enlcnte; e agora é se
trata, eu o repito, de entender uma lei desta bre um objecto individual, em outra occasião 
natureza, l! preciso .procurar o sentido phi- ~!la se apresentará. so!Jre uma questfLa de 
losophico daquelles principias que na lei se transcendencia para o Bras!!. 
contêm, e não cingirmo-nos ús suas palavras, O Sn. :lhHQL'E?. Dll PAHAXAGL\.: -Sr. Pre. 
porque, do contrario, encontraremos antino- sidrnte, tendo de votar na presente questfw, 
mias e embaraços onde nilo existem. Eu já quero declarar a raziLo cm que me fundo para 
fiz ver em outra sessiLa, que, quanc!o uma ca· srp;uir a op!nifLo daqt\2lles Srs. senadores que 
mara propõe emendas ao projecto vindo da entendem que um.a vez que a camara que !ui
outra, não mostra. com isso mais que uma ciou o projecto (a dos Srs. Deputados, neste 
TH:r!eita di~eordancia no todo ou em parte caso) approvou as razões que deu o governo 
tia proposiçfLo, e por isso o que na real!d.ade pnoa lJa\'Cr·s·" negaria a sancção a uma tal re. 
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solução, não devem estas ser remettidas ao tenta o acto tal (JUa!, e rejeita as razões; e, 
Senado, .por ser inutil o seu voto, qu.alquer Yindo então a questflo {L outra camara, esta, 
que este possa ser, depois daquella appro- conformando-se com a opinião do governo, 
vação. emenda a lei, e assim emendada a envia 

Sim, senhores, niio ·se trata de fazer uma I áquella outra. Parece.me que isto está tÓr11 
lei sobre uma .proposta do governo, a qual, de toda a duvida. Sr. Presidente, é assim que 
.sendo approvada na Camara dos Srs. Depu. eu entendo a lei rla regencia: eua· ~ para mim 
tados, onde é iniciada, deve ser remettlda ao muito clara; e por conseguinte, estou na opi
Senado, a buscar o seu consentimento; o que n!i"Lo de que, uma vez que a camara iniciante 
se trata é da convcnlencia das razões que o approva as razões do governo, ni"Lo se devem, 
regente, exercendo uma das attribuições do remetter á outr.a camara essas razões, e· só, 
poder moderador, que é um dos tres ramos porém, sim quando as rejeita. Voto, pois, para. 
do poder leg!slat!vo, teve para niio sanccionar que se entre na discussão do objecto princi
um acto que já mereceu o assentimento dos pai, desprezando-sr este incidente, até porque 
outros dous ranws do mesmo poder, a saber, já -ponderei que em 1837 se instaurou aqui 
as duas camaras, afim de se decidir na con- uma resolução identica, e o Senado a admit
form!dadc da lei da regenc!a, se com effeito tio á discussão sem se occupar de taes consi. 
ess~ acto d~V'c ou não passar. Ora, eu entendo derações, que não podem ter lugar. 
que esta decisão se consegue logo que dons 1 O Sn. MEr.r.o E );JArros:- Desejava ser in
dos trcs ramos do poder legislativo conco~-~ formado se dessa certidão que se acha junta 
dam entre si, qualquer que sér possa a opJ· aos papeis consta que a Camara dos Depu
nião do terceiro, pois que seria absurdo que tados rejeitasse as razões do governo. 
prevalecesse a opinifw de um só contra o ac· U)L\ voz: - Approvou-.as. 
côl·tlo dos outros c'ous que se conformam. O S1:. 1\IEr.r.o E ::\hTTos:- Se a camara as 

Isto posto, e sendo tão evidente como me approvou, cahio a resoluçi"Lo; não se pôde re
parece ser, é fór;J. de toda a duvida que, se a produzir: a razão em que eu me fundava na 
camara dos Srs. Deputa-dos, supposta ser a lei era na hypothese de que as razões do go. 
inici:::.nte, approvou as razões dadas pelo go: verno nfto tinham sido approv.adas pelas c!l.
vcrno, a lei não deve passar, e qu2 neste caso maras. Se estou em engano, desfaçam-mé & 

mandar est.as razões para o Senado s()ria a engano. Eu quero saber por q11e, se a camara 
. cousa a mais inutll. Não é, porém, já o mesmo, aporova essas razões, o governo não sanccio
quando a camara rejeita as razões do governo; nou a resoluçfLo, se a lei cahio e s·c se p6dt' 
então é intc!ramento indispcnsavcl QUe se re- ! tornar a reproduzir. 
mettam essas razões ú outra c.amara, para ver O Sr:. Avcusro ?.!oXTETr:O DE BAnr:os (de
com qual das duas opiniões concorda: se com pois àc ler os artigos da lei da regencia, con. 
a do governo, approvando as razões, e entflo cerncntes {L materia em discussfto, contlnúa): 
a lei nf1o 11assa; se com a da outra c.amara, -como a -commissão mostra que as razões 
rejeitando-as também, e então o governo deve do governo foram approvadas na outra ca,. 
sancc!onar a !c!. mara, segue-se que cahio a resoluçfto, e que 

Quando fL juncçfto das du::.s camaras, esta podia ser reproduzida na seguinte sessão, que 
só pôde ter lugar no caso de se fazerem emen- foi em 1835; foi de novo apresentada ao Se
das, pois que a mesma citada lei dtt regencia nado em 37, na terceira discussão cahio, e 
suppÕ•' que possam fazer-se, quando diz que hojp póde ser raproduzida. 

0 
governo deverá dar as razões -por que ne. O SJ:. ~IEr.r.o E JL\TTOS: - Os mi'n;; prin-

. gou a sancçfLO a um acto legislativo, que en- cipios ainda estão em pê. 
tendeu não dever passar de modo algum, ou O Stt. Hor.LAXJU CAI'M.cAxrr:- O que ó 

que !l.cv~ ser emenrlaclo: por exemplo, -põde que está em discussão? 
ter lugar a juncr,ão no caso em que, dizendo O Sn. Pnr.swEXTJc: -E' o parecer da com. 

0 
governo que tae> e taes artigos podem pas- missão que vPrsa sobre dever ou não entrar 

sa;, por~m que os outros se admittem com cm discussüo uma resoluçB.o a que foi dene

taes c taes emendas, a camara iniciante sus· gada a sancçlio. 
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0 Sn. HOLLANDA CAVALCA);TJ:- Não ha 
·nenhuma emenda? (Ntio). Eu rccordo•me que 
ha pouco t~mpo já se tratou de um objecto 

· ldentico, relativo á. pensão da Viscondessa de 
Alcantara. 

Eu confesso que nesta questão não vejo 
· &cnão vontade de alambicar os princlplos con· 
Mtituintes. A lei é bem clara (:lê); para que é 

. n·2cessario esse meio dos dous 'terços, se a 
propo~ta ~óde ser raproduzida n.a sessão se· 
;;ulnt<•? E para que então ha de a Assembli!a 
Gernl ser coarctada nos seus dir,·itos? Não é 
qtwrer limitar o poder da Assembléa Geral e 
pór.se em pratica o .aresto que o meu nobre 
amigo quer estailülccer? Eu peço que se re. 
flicta bem sobre tal aresto. 

Com este alambicamento de principias 
eonsLituiutes nada menos se póde ir fazer que 
coarctar o t•eto que têm as camaras. Qual será 
o ministerio que não tenha um terço de votos 
em uma camara? E' da essen-eia da nossa fôr
ma de govemo que os ministerios t-enham a 
:maiori.a tlas camaras, mas o nobre senador 
l]ucr que nào possam ter um terço; o que me 
parece paradoxo. O veto da regencia 6 maior 
qn= o do monarcha em maioridade. 

Quando a regencia não queira sanccionar 
· auna -lei, b.asta que tenha um terço de votos 

EJU uma camn;ra para ter um veto absoluto, o 
· que não acontece na maiorida\le do monarcha, 

porQue entào o s·~u 111:!0 é apenas suspensivo. 
Em rluas lcgislaturns é que púdr:; a Asscmbléa 
Geral fazer sanccionar uma lei, mas na me-

. noridade não pódc, por-que são necessarlos 
'para isso os dous terços de cada uma das ca· 
n1aras. 

gu t'cria que dizer alguma cousa a res. 
I>eito da maioria dos dous terços. O nobre se. 
nador vê que no tempo da menorilkde os mi
nistros cahem com maioria nas camaras, e a 
prova disso é que a opposição não é qu~m vem 
ser substituta dos ministros; se os ministrai 
não tivessem a .maioria nas camaras, qu:cm 
os deveria substituir era a opposição; a maio· 
ria tem prevalecido, sempre que se tiram sub· 
etitutos para os ministros que sabem do po. 
der; elles são tirados d'essa .maioria das ca
maras. Isto era obJecto de mais largas refle

Jrii~s. 

Quanto á lei da regencia, eu entendo que, 
longe d;c coarctar as suas attribu!ções, ella 
veio coarctar as da Assembléa Geral. 

Sr. Presidente, a intelllgencla da Consti· 
tuiçfto já foi dada pela Assembléa Geral ·cm 
casos s!lmelhantes; e o m'csmo poder executivo 
a reconheceu sancclonando leis sahldll-S da as· 
scmbléa nesse sentido: a intelligencia está 
firmada; recorramos aos nossos direitos, ~ 

occupemo.nos da discussão da resolução. 

Dando-se a matcria por discutida, 
é approv.ado o parecer :para passar á 
segunda discussão. 

)l'a segunda parte da ordom do dia, 
contintía a discussão, adiada na ante
cedente sessüo, dos requerimentos dos 
Srs. Alencar e Hellanda cavalcanti, 
pedindo o adiamento da discussão do 
projecto de lei da outra .:amara, que 
interpreta alguns artigos do Acto Ad
dicion:t:l. 

O Sn. FimnEm.\ DI~ ::liEtto:- Sr. Presi· 
dente, h~! de c!rcumscrevcr.me ,10 objecto que 
se acha em discussão, quando fllr possivel, e 
igualmente me esforçarei para empregar em 
todas as minhas expressões o respeito devido 
[t casa e a ·cada um dos seus membros em par
r!cular; todavia, nito poderei deixar de fazer 
algumas reflexões sobre proposições qu-e se 
1!'1ançaram na sessito antecedente, e espero ser 
ronsiderado na ordem, como se '=ntendeu que 
estava o nobre senador que as emittio. Tenho 
j<i dado as razões pelas quaes votava pelo pri
meiro requerimento, qu·" pede informações ao 
go·:crno sobre ter-se secretamente enviado 
este projecto ás provincias, para s"rvir de 
norma aos -presidentes. Ainda hoje entendo 
que taes informações devem vir á casa, para 
que o Senado bem possa regular o seu vot() 
com conhecimento de causa, e por isso não 
repetirei agora todas as razões que entito 

expencli. 
•.rambcm voto pelo r-equerimento que exige 

informar,õcs do governo, sobre se ;;orventura 
existem ordens enviadas ás provincias para 
suspender a execução das leis das assembléas 
provlncia;es, que estivessem sanllCionadas na 
fórrua. do Acto Addlcional. .Julgo, Sr. Pr('fli. 
dente, que estas Informações são de summa 
necessidade, quando tratamos deste ()bjeC'to, 
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porque, a existirem taes ord'?ns ou avisos, en. 
tii.o, como disse um nobre senador, demons
trado fica que o governo, julgando-se inves
tido da autoridade de suspender os actos le
gislativos provincin;;;s, não precisa hoje desta 
eham;tda interpretaçflo, por isso que, quando 
lhe sejam enviadas officialmente essas leis, 
na de examinal.as, e, se ferem a Constituiçfto, 
~uspend;l.as. Esta questão eu creio que deve 
;;er préviamente discutida, pois que, a existir 
t;;_l poder, não é necessarlo este projecto. 

Sr. Presidente, nós queixamo-nos de qu< 
11lguus actos legislativos tenham levado o 
cunho da preci-pitação, e até se costuma dizer 
!JUe muitas leis de summa importancla foram 
approvadas 'POr acclamação: taes são o co
digo do processo e o criminal. Ora, se nós 
eontlnuadamente nos queixamos deste mal, se 
~ elle se podem attribuir os transtornos e 
Inconvenientes que têm resultado de taes leis, 
quanto não devemos nós receiar qualquer pre
cipitação em um acto de tanta importancia, 
qual o de interpretar ou reformar a Consti. 

nós observámos quando se ~eformou a Consti
tuição do Estado. 

Ora, se isto é assim, como é que agora, 
que uma grande parte do corpo legislativo e 
algumas assembléas provinciaes têm querido 
provar, r.mquanto a mim, com argumentos que 
nflo foram respondidos, que o projecto cm dls. 
cussiio envolve uma verdad<!ira reforma,· ha
vemos de marchar com tanta acceleração? O 
Senado, Sr. Presidente, neste negocio, seja-me 
pcrmittido diz"l-o, não desempenhará a mia
silo de um corpo conservador, querendo decidir 
isto tão rapidamente; a Camara dos Depu. 
tados, composta de outros elementos, isto é, 

de jovens brasileiros, bastante fogosos, se oc
cnpou deste objecto quasi dons annos, e tanto 
assim que até na discussão da redacção do 
projecto se a·presentaram longos discursos. Re
leva notar que muitos Srs. d2putados que vo
taram pelo projecto que ora discutimos di
zialll que ellc •continha artigos que eram uma 
vrrdadeira ref<>rma do Acto Addicional, outro:; 
diz!am que clle continha absurilos, que 'Pro. 

tuiçiio? Digo rJform.ar, porque ainda estou na duziri!t mais mal<s que bens, se fosse adopta-
--persuasão cL: que <> projecto tende a Isso: a do tal qual, e confiaram entfto na clrcums
Constituiçflo do F.stado qulz que, quando ella ' pecqfto do s~nado, esperando da sua sabedoria, 
houvesse de ser reformada, se seguisse uma pru:lencia e madureza as emendas que jul
marcha lenta '" vagarosa, quer que a reforma gasse conYenicnt~s afim de que o projecto 
aeja iniciad.a na Camara dos Deputados, man- fosse apropriado ao fim a que nos propomos: 
da que, depois de lida a proposição, ella fique mas qual é a marcha que temos seguido? Pe
por tantos dias sobre a mesa, para então ser dio.se que o projecto fosse a uma commissão, 
apoiada, e apoiada por um terço da c.amara, o Senado não annulo a isto; pediram-se infor
depois do que é ~ematlda a uma commissão, ma~õ:s para esclarecimento da materia, isto 
paru examinar se convém ou não a reforma; foi contestado, e só foi concedido sob a condi
entra depois o parecer da commissão em dis- çiio de .proseguir-sc na me~ma marcha, quanto 

cussiio, corre os tr.amitcs marcados no regi
mento, e, quando elle 6 approvado, reduz-se a 
projecto de lei, e este torna a ter uma marcha 
lenta ~ vagarosa, e quando passe o projecto 

naquclla camar,a, é remettldo ao Senado, onde 

tam bem tem um processo vagaroso; Isto é, 

sõ, note.se bem, para legislar se convém a 
.reforma; c passando em ambas as camar~ts, 

pende aindtt da saner.ão do poder moderador; 
a !•?i determina então que se proceda a novas 
eleições, nas qu.aes a naçil.o dê poderes espe
eiaes aos legisladores; e só dopois de verifi
cados estes poderes constituintes, é que elles 
podem iniciar a reforma, ·porque ainda de
Jllll.llda um processo longo e vagaroso, tal como 

a mim, accelerada. 

V. Ex. tem not.ado o andamento da dis. 
cussão, desde que nos achamos nella. Uma 
grande parte dos oradores que re<!onhcccm 
commigo que alguns destes artigos são uma 
reforma, e não interpretação, t.;m a.presentado 
argumentos fortes, que não tilm sido destrui
dos, pois que se tem guardado o silencio do 
outro lado, s!lencio que eu desculparia se só
mente a mim se dev·esse responder; porque 
então o attribuiria á fraqueza de minhas ra
zõ~g; mas creio que não se poderá com justiça 
dizer que os argumentos U1Jrcsentados por ou
tros nobres oradores da casa ~stfto no -mesmo 
caso; nos primeiros di.as da discussão, alguns 
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nobres senadores prin{)ipiaram a advogar a siçiio que eu refuto; mas, emfim, satisfaço-me 
causa do projecto, q depois não dissero.m mais com a declaração do nobre senador. Sr. Presl· 
palavra. dente, nós nunca dissemos que não queriamo1 

Hontcm, um uobre senador (o Sr. Vas. a intcrpréração do Acto Add!cional: eu, pela 
conccllos) do numero dos silenciosos lem- minha P.arte, manifestei â casa que tinha. 0 

bJ·o:He rlo dilo ri•· um cclcbr<' ~en<·ral nthe- mais sincero desejo de que se lnterpretass~. 
niensc, dirigindo-se .ao lado dos que comba. mas queria uma Interpretação que puzesse o 
-tiam o projecto: batei, disse elle, mas ouvi. artigo claro, para que pudesse ser bem entell
Eu, Sr. Presidente, julgo que nenhuma appli- dido por todos, e não uma Interpretação que 
ca~ão tem este dito ao lado dos que combatem produzisse mais obscuridade. E como esper:~. 
o projecto; pelo contrario, nõs o que tinhamos o nobre senador que esta lnter,pretagão Tá 
lastimado era nfto se ter f·eito caso dos argu- orlent,ar as camaras munlclpaes e as ll88eaD.

mcntos produzidos: tinham os .pedido, e eu bléas provinclaes, quando dentro da casa s~ 
principalmente, que nos illustr.assem e nos não atina com a verdadeira intel!lgencia du 
persuadissem da convcniencia. do artigo; mas 'Palavras contidas no artigo? 

niío sP attendeu a estas supplicaa. Parece, por- O Sr. Presidente observa .ao nobl"' 
t.an to, que nõs temos mais direito de dirigir senador que o que está em discussão 
ao lado opposto a advertencia que o nobre se. é o adiamento. 

nador nos fez, e podemos dizer-lhe: guardai 0 O Sn. FEnnErnA DE )!ELLO: -Eu estou ra!. 
vosso silencio, desprezai embora os argumen- !ando a favor do adiamento, mas não posso 
tos dos vossos contrarias, mas ouvi. Com so- deixar de tO{)ar em alguns argumentos que n 
bcja razão poderíamos fallar-llle deste modo, apresentaram nesta. mesm,a discussão; o nobr" 
por termos produzido alguns argumentos que, senador foi considerado então estar dentro da. 
a meu ver. inst~!ica~ a convenie~cia que _lm ordc:m, quando produzi o taes argumentos; por
de resultar d2 vll'em a c.asa essas mforma~oes • tanto, cu devo ser considerado igualmente ns 
qne se pedem. ! ordém: quando lhe respondo. 

Um nobre senador, h0nten1, fallando so. O Sn. PimsroEXTE: -Julgo que está fõr:t 
br~ o adiamento, taxou aos que o advogam de da ordem. 
inimigos do Acto Addicionnl e ele revoluciona- O Sn. FEnnr;mA DE ::-.iEr.to:- o adiamento, 
rios. Sr. Presidente, é necessarlo, até para melhor 

o Sn. VAscoxcEr.LOs:- Se dá llecnGa eu meditarmos na verdadeira intcl!igencia do 
lhe explico. que é policia judiciaria; cumpre que façamos 

o Sr.. Fr:nm~mA nr: :\IJ.:r.to:- Desejarei que uma interpretação que seja ex·equivel, e o 

0 faça. adi.amento produzirá talrez a convicção de qu,' 
o Sn. VAscoxcEr.r.o~:- Primeiramente, eu o artigo que se discute é absurdo, confuso, e 

d!ssc que os que comb.atem o projecto susten- que contém id~as falsas, como bem demonstrou 
tum que cllr: tem por fito assassinar ·O Acto 
Addicional, c cu affirmci que eram inimigos 
do Acto Arldicionr.! os que nrw querem a sua 
interpretação; cm segundo lugar, eu não disse 
que os nobres senadores eram revoluclonarlos. 
Um nobre sen,ador qualificou o projecto de 
rm·olucionario, absurdo e monstruoso, e então 
tlissc que a opinirto contraria ao projecto me 
parecia abstirda, monstruosa e ,eminentemente 
revolucionaria: estamos, portanto, em lguaes 
circumstancias, c parece-me que cu não disse 
o que o nobre senador entendeu. 

0 St:. FERRETn,~ DE l\!Er.r.o: -Parece-me 
que não fui eu sõ que concebi assim a propo. 

um nobre senador: e note V. Ex. que um mi
nistro da corôa reconheceu que o artigo não 
era ·claro: eu entendo, pol·tanto, que o adia
mento attinge ao fim a que nos propomoe, da 
dar uma interpretação clara e exequ!ve!. Eu 
supponho, Sr. Presidente, que os nobres sena
dores estão de boa fé, que sõ almejam canse. 
guir uma Interpretação clara; mas, é mister 
que Igualmente se nos attrlbua a mesma boa 
fé, que se conyenQam de que todos trabalha
mos vara o bem publico. X6s queremos que 
passe o adiamento, para se esclarecer a ma
teria; eYidentes proyas temos dado de que so
mos slnc~ros amigos do Acto AddiciL>nal, !~to 
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é; tla Constituição do Estado, de que elle faz 

pa~·te: portanto, injusta será qualquer sus
Peita qu~ tenda a fazer crer que nós temos 
idEas revolucionarias. 

o.s seus trabalhos, completamente ficou lega. 
llsada a Constituição, e assim o entendem to· 
elos os brasileiros. Sendo assim, força é que 
tambem faça .algumas reflexões a respeito do 
Acto Add!cional, que considero como parte in
tegrante da mesma Constituição, c tão legal 
como ella: preencheram-se todas as fórmaa 
prescrlptas, e sua legalid.a'de é incontestava!· 
seja, pois, permittido servir.me de um.a ex~ 
pressão de um nobre senador, quando disse 
que era grande imprudencia. nós tocarmos na 
qucstflo da legalidade da Constituição e do 
Acto Addicional: cu ju!g0 nccess:::rio faz,•r e:;;
tas reflexões, porque não ·desejo que nas pro
víncias· se entenda que na camara dos sena· 
dores se deixam passar taes proposições. 

O Sn. V.\scoxcELr.os: -Eu referi-me a um 
nobre senador que cm outra scssfto, querendo 
justificar a intcl!ig.;ncia que as assembléas 
PI'ovinciaes tinham dado a alguns artigos do 
Acto .Addicional, (.Iisso que esta iatclligel.i.d~l. 

obtivera já o assenso do pa.iz, e porque em 
politica não rogia a regra de que aquillo que 
no principio 'Er,a nullo não póde ser valido 
pelo andar do tempo. R!efcrindo.me, pois, a 
esse nobre senador, eu disse que, quando se 
jurou a Constitui~fto do Estado, ou quando o 
paiz enunciou o seu voto a respeito da Consti· 
tuição do Estado, não havia orgãos ~egitimos 
da naçftO; os unicos orgãos que então tinha." 
mos eram as c.amaras municipaes, as quaes, 
convocando os cidadãos que costumavam an· 
dar na goYernança, deram a sua approYação· 
ao projecto, porque não existia Constituição 
que declarasse que havia repres':mtantes, e 
que estes representantes haviam ser consti-
tuintes; não havia regra consagrada a est.; 
respeito. P6de haver monarchia representa. 
tiva., sem que haja seus representantes, cuja 
existencia suppôz o nobre senador sõ porque 
se havia proclamado •a monarchia representa· 
tlva. Eu direi que de facto esses representan
tes tinham desapp,arecido: o imperador pre· 

. Um argumento foi apresent.ado pelo nobre 
S•·nador a respeito do Acto .l..duicinnal. sobre 
o qual cumpre fazer algumas observaçõe~: pre. 
tende o nobre senador fazer differença entre 
a ler;a!isacão dos dous actos, isto é. o Acto 
Aclclitional ,. a Constitu:çiio. Sr. Presidente, 
r;uando a nação declarou a sua independen
cia, ~eclarou tambem a fórma de go\•erno que 
CJUeria, e cr.a a monarchia constitucional re
Presentativa; procedeu-se á eleição dos repre
&entantcs dR nação para formar o pacto fun. 
<lamenta!, e entãll circumstancias extraordina
rias occasionar;tm a dissolução d·essa repre· 
~entação constituinte, dissoluçfto que foi logo 
st:;;uicla da promessa de que uma outra as
sembléa se reuniria para o mesmo fim: cn· 
tretanto, offereceu o chef" da nação uma Con. 
~tituição; mandou-se que fosse ex.aminada c 
a.pprovada pelas camaras municipaes. Hontem 
disse um nobre senador, a quem respondo, que 
estas camaras eram os unicos orgãos da n-ação 
pa~a se poder conhecer a vontade de!la: eu 
nego que fossem essas camaras orgãos l'egiti· 
mos da nação, e os unicos que podia haver, 
pois nfto podiam as camaras municipacs serem 
os orgãos legit!mos, porque não tinham mis
são para esse fim. Os orgãos l'egitimos da na· 
~ão eram seus representantes, que j{t se tinham 
re,mido e executado seus trabalhos, e deviam 
E~r substituiilos por outros; portanto, não po. 
di.am ser de maneira nenhuma essas camar.as 
orgãos I eg!ti mos da nação, porque primeira
mente não tinham essa missão, e, em segundo 
lugar, não tinham a necessaria liberdade para 
emittir o seu voto sem coacção. Nós todos sa· 
hemos o esta~o em que se achava o BI'asil 
nessa época: muitos dos cidadftos brasileiros 
!oram deportados para .paizcs estrangeiros, ou
tros deslocados de suas províncias; mas, ainda 
assim, nesta situação pavorosa cm que o Bra· 
llil ~e achava, algumas camaras jul-garam do 
"eu ilever fazer observações sobre o projecto 
de Constituiçflo. ~tas, Srs. Presidente, fazendo 
~stas reflexões, não pretendo de maneira ne. 
nhuma duvidar da legalidade da Constituic;ão 
tlo Estado, porque depois de aceita e jurada, 

. ~8ndeu recorrer a uma nova assembléa, para 
prover a Constituição que elle esboçara com 

{' dl"!lols que a !egislamra ordinaria começou 

seu conselho; mas as ca-maras municlpaes pe
diram .ao Imperador que mandasse jurar como 
Constituição do Estado o projecto que acabava 
de publicar; em iguaes circumst~ncias não ~s. 

tamos hoje; hoje, os actos dimanam do poder 
legitimo, da approvaçf1o do paiz, e foi o que 
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hontcm disse, não a respeito do Acto Addlclo. crescentando-se como razão que em politica 
na!, mas sobre a opinião do nobre senador, não prevalecia o principio de jurlsprud'encla 
acerca da inte!llgencia que as asscmbléas pro- - Qtwd initio non valet, lractu temporis no11. 
rinciaes têm dado ao Acto Addlcional. convalescit, ou convulcsccre non potest. 

O Su. FEnnErnA DE MELto: -Eu concebi, Como fui cu quem fallou aqui nesse prin-
mais ou menos, o que <tcaba de explicar o no· clpio de jurisprudencia, acredito qura o nobre 
bre senador; porém, diz elle que não havia senador se quiz referir a mim; por isso, e 
outros orgãos Iegaes senão as oamaras mu- porque é essa a minha opinião, passo a res
nlcipaes, e cu entendo o contrario, porque nós I ponder·lhe. 
tln!1amos jurado as bases da Constituição O nobr~ senador esta. esqu'ecldo do que eu 
portugueza, que garanti.am a representação disse. Eu não avancei tal cousa; o que eu disse 
nacional, e cm virtude de !las tlnham.se no· foi o seguinte: -E que sempre entendi que, 
meado eleitores, c estes nomearam deputados: par,a reforma de qualquer artigo da Constl. 
portanto, cu ainda não posso admittir que as tulção, não só devia ser elle apontado no pro
camaras municip.aes, sem missão especial, pu- jec~o de reforma, como tambem a Integra da 
dessem então ser os unicos orgãos da vontade disposição que se lhe queria substituir; que, 
nacional. O nobre senador dissle, porém, que depois de passar isso, como uma lei ordina
de facto esses representantes tinham desap- ri·a, pelos tres ramos do poder legislativo, a 
p:trccido, no que eu concordo; mas o facto não nova leglsi.atura, competentemente autorisada 
p6de justificar o direito, c .por isso eu julgo pelo povo, devia limitar-se a approvar ou re· 
qu" ainda subsistem as r.azões que tenho provar.- Disse n:ais que, não tendo sido o 
RJJontado. A.cto Addicional, ou ultima reforma da Consti-

Eu, Sr. Presidente, desejo que a discussão 
marche como desejou hontem o nobre sena
dor, e que nft.o enunciemos proposições qu<! 
possam excitar paixões particulares; e eu re
cebo, pela minha parte, o conselho do nobre 
sena,dor, 1e só sinto que esse conselho não 
possa produzir o verdadeiro effelto, por não 
ser ella seguido pelo exemplo de quem o dá, 
porque eu não desejo, nem nlnguem poderá 
d~~eiar, que as nossas discussões tenham o 
caracter. de entremez e represcntaçê12s de pre. 
sepio, como disse ·hontem o nobre senador, e 
desde qua tenho a honra de fazer parte do Se
nado, é sõ agora que vejo emittircm-se nesta 
casa proposições que só servem pa!'a stigmati
snr os discursos dos contrarias. Eu poderia 
estender-me muito, mas z<eccbo o conselho do 
nobre senador; pâro aqui, c pára pela venera. 
ção ·que consagro ii casa. Concluo, pois, vo
tando pelos adiamentos que se acham sobre 
a mesa. 

0 ·SR. ALVES BnA:i"CO: -FaT:õi simples· 
mente uma explicação. O nobre senador, que 
fallou antes do que acaba de sentar-se, disse 
que nesta casa sE havia sustentado que não 
SI" devia approva.r o projecto de interpretação 
do Acto Addicinnnl, que se arha cm discussão, 
porque as assembléas provlnctaes já lhe ti· 
nhnm \lado umu. intPrpreinça.o cont.rari:t, nc. 

tuição, •assim feito, vendo-se nelle reforma·dos 
artigos da Constituição que nem ao menos h.a· 
viam sido apontados como reformaveis, grande 
foi o meu embaraço quando em 1835 eu tive· 
de executai-o, na qualidade de Ministro da 
Justiça, resultando dahi o pedir ii llSs~mbléa 
geral que declarasse alguns artigos daquelle 
acto limitados pelos da Constituição, que nem 
ao menos hayiam sido apontados para .a re
forma; e que, finalmente, não se tendo assim 
deliberado cm 1835, quando tudo se podia 
ainda fazer, hoje era forçado a modific.ar mi. 
nha opiniflo, considerando o Acto Addlcional 
em toda a força e validade que ao principio 
entendi que nflo tinha, e tendo por revogadoa 
aquelles artigos da Constituição que, ainda 
quando nfto tivessem sido propostos para re
forma, tinham contra si, no Acto Addicional, 
artigos directamente ·contrarias; c foi entãC) 
~uc accrescentei, porque ·em politica assento· 
que não vale o principio de jnrisprudencla -
Quod init'io no11 valet, tractu temporis conva-

. lesccrc no11 potPst -mas o contrario- Quod 

initio non 1!alcl. tractu temporis convalescit..· 
Eis aqui o que eu disse, e nflo isso que o· 

·nobre senador avançou:- E que nflo queris. 
mais interpretaçfw do Acto Addlclonal, porque; 
esta estava dadn. pelas ass·~mbléas Iegislatlva.a. 
ele provlnci:t - o que 6 inteiramente contr:r 
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r!o aos meus principias. Bem pelo contrario, , av.ance! foi que me convencia da boa fé do 
€U repeti muitas vezes que não tinha mudado l Senado, e que, se me considerasse com mala 
da opinião que manifestei em meu relataria I merecimento, recorreria ao meio de que usou 
de 1835, senão em muito pouco. E direi, fi- I o nobre Ministro do Imperio, e pediria até 
Dllmcntc, que tambem não dou a minha opi. j que por favor se adiasse a materia, assim 
nlão como fundada no rigor dos principias i como e!lc p~dio que por favor se supprimisse 
constitucionacs, mas sómente em prudencia i parcc de um periodo da resposta á J:ai!a dG 
JJOliL!ca, a que lambem deve attcnder o legis- j throno: nisto referi simplesmente um facto 
lado:·. I ncii!. (J\IC: " ,\do Addidonnl on: gr:tnd" que não offcndc, c observei que o Senado lhe 
parte fosse nullo cm sua origem, cumpre hoje hayia feito este favor. 
mudar de linguagem e ac,ltal-o, porque o bôm Ora, em toda esta discussão eu não tive 
do Impcrio assim o exige; mas isso não ex- nem manifestei intenção alguma de offendel" 
clue sua Interpretação, que aliás julgo mui a maioria do Senado. Um nobre senador (o 
neccssaria, como já demonstrei. Sr. Lop·cs Gama) retorquia-me com bastante 

O ~:1: .• \u;:-·,·: .. ::-P• r;n ~~ palavn~ par:! rc·s· força, suppondo Que eu queria offendel-o: eu, 
ponder, mio a argumentos, que os não houve, no momento, tambem lhe respondi com algu. 
porém a algumas palavras que o nobre sena. ma vehe:nencia; mostrei-lhe os meus senti
dor dirigia hontem, que me pareceram não ter m'ntos, e que ellc era injusto em suppõr em 
outro fim senão deprimir minha pessoa. Fal-I mim intenções de aggravar a ellc e aos que 
lal'oi com moderação: não sou tenaz; passado j votam pelo projecto. A tudo isco estava es
um momento, sei esquecer offensas: o que cu 1 tranho o nobre senador que por ultimo !al!ou 
não posso é mudar meus principias, e um na sessão de hontem; ninguem lhe tinha di
delles é ser !lei ao meu juramento. Se '"U rígido incrcpaçfto alguma, elle se tinha con .. 
hontcm !aliasse, podia ~cr que rongisse con- serntdo sempre silencioso. Quando acabei de 
tra o nobre senador com a mesma força com j fallar esse nobre senador tomou a palavra, e 
que me o!fcndeu; porém hoje não o farei. j então, eu aJ}pello para o testemunho do Se-

Em primeiro lugar, eu me vejo na ncccs- . nado, cuido que nunca se tinha visto aqui um 
!'idade de trazer á consideração do Senado a discurso mais cheio de vlrulencia, um dis
succinta historia da ultima parte da sessfto curso em que o nobre senador, apezar de seus 
antecedent .. :, e mostrarei qur. não houve mo- talentos, não argumentou nem combateu o 
tivo para que o nobre senador rompesse em adiamento, só tratou de atacar com lncrepa
imputações tüo violentas contra aquelles que ções violentas a mim e ao lado a que per
têm !eito opposição ao projecto. Hontcm um tenço. Parecia que clle não podia sotfrcr que 
nobre senador sustentou o adiamento; depois houvesse quem lhe disputasse uma !déa, quem 
fallou outro nesse sentido, posto que apenas lhe fizesse opposlção; parecia que elle nunca 
contrariasse algumas proposições que tinham tinha estado na tribuna parlam•entar, onde 
sido avançadas no dia antecedente; e a!inal, 1 com gravidade se discutem as matcrias, onde 
um outro orador sustentou o adiamento, e em se faz opposlção âqulllo que se a-cha desvan. 
toda 'CSta discussão não se tinha dito cousa taioso ao paiz. Elle se esqueceu mesmo que 
alguma que atacasse a p~ssoa, nem mesmo era elle o proprio que melhor s.abe-se oppõr 
contrariasse as idéas do nobre senador (o Sr. {ts opiniões que combate e stigmatlsar aGs 
vasconcellos). Eu motivei o adiamento que seus adversarias: Impaciente de ver passar 
pedi na absoluta n-ecessidade dessas infor. este projecto jâ e jil, e para cujo resultado 
mações, que, a serem como se diz, de nenhuma elle tinha assentado de estar calado uns pau
maneira, entendo eu, o Senado devia subscre- cos de dias, sem responder nos argumentos 
ver hoje á vontade do mmlstro de então: pa- que se apresentaram, elle então pareceu que
rccia.me que, a passar o projecto, em tal caso, rer mostrar ·e verificar essa idéa, que alguem 
seria emendado. A propos!çfto mais forte que tem, de que com o Sr. senador Vasconcello.q 
produz\ foi que estava convencido que o pro- niu<:uem se metta, porque sahe-se mal; el!c 
jccto ferr. o Acto Addicional. isto <\ fêrt• di. I tem força c talento para r~bater tudo, e quem 
re!tos sdqulrldo~; c a outra proposição que 1 se mette com elle sahe espedaçado. Com e!. 

A. - H 
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feito, elle IJareceu agora querer confirmar ' senador que tem tantos talentos e rccornil 
essa ldéa que del!e se faz por ahi, e é por isso a um tal argumento. Que formldJl'\'el Jogic:;! 
que elle principiou o seu discurso atirando O Sn. VAscoscELLOs: -Não disse Isso; c 
proposições ... não digo bem, atirando palavras se qulzer que expli,1ue o que disse, eu explico. 
destacadas com as quaes só procurava ferir O Sn. AIXNCAR:- Este argumento era só 
de morte até a honra dos seus adversarias. para fazer o senador Almcar odioso. Senha· 

Quanto a meu respeito, pareceu-me que, res, em 1817 appareceu o primeiro movimento 
faltando-lhe palavras com que pudesse cha-~ a favor ria liberdade do Brasil; quatro pro· 
mar odiosidades eobre mim, ora me nome:tva vincias _adoptaram as mesmas idéas, houve 
:por 3• Secretario, ora por ex-presidente do perseguições, e ninguem escapou dessa lava: 
Ceará., exp.ressão esta qua até não designava!' os mais distinctos ci~adftos dessas provlncias 
bem a entidade da pessoa, :porque muitos têm foram levados ás prlsoes em virtude dessa re. 
s!do os presidentes do Ceará., e mesmo nesta 1 voJuçiio; mesmo nesta casu existem senador<:s 
casa ha deus, eu e o meu collega o Sr. Costa l lllustres que foram nella compromettldos, aqui 
Barros, que temos presidido aqu·eJJa provlncla. 1 mesmo existem tres sen,a.dores cujos dlstlnctos 

O nobre senador, pois, quando fallava as. i progenitores foram envolvidos nessa revolu
sim, parece que era suspeitando que me lrro· \ ção e conduzidos á.s prisões; emflm, nlnguem 
gava com lsto uma injuria, porque nada vinha 1 escapou. :>l'esse tempo o senador Alencar es
para o caso o denomin.ar-me ex-presidente do jlava no verdor de seus annos, era um sim· 
Ceará., e nem !aso podia ser tomado como em ! pies estudante; seus mestres foram levados 
vingança por haver eu algumas vezes designa· ~ pela torrente da revolução, e elle seguia a 
do o nobre senador por exJ\iinlstro do Impe- : sorte de seus mestres: logo, não deve ser 
rio. Quando se trata do cx-::IIinistro do Im- i approvado o adlnmento. 
pcrio, é porque se quer r..Jerir um facto que o i 0 Sn. VAScoxcEr.r.os: --Do que disse a 
Sr. Bernardo Pereirn de Vasconcellos praticou ; esse respeito nfto tirei semelhante conclusão. 
na r.ualldad<' de :\'iinistro do Imperio; quando ! ~ , E ta" pa que "Cio · . - • O ::m. _.,_r,EXCA!l: - n ·o ra • 
~~ fallava no adiamento, era preciso d1zer-se, . d 18170 
nr.ra sustentai-o, que o ex.)Un!stro do Impc- \ aqui 0 anua e · 
- I o SI' \' \scoxcEnos·- Se qulzer eu ex· rio tinha maneJado um officio par.a. os presi- 1 • •· ·' · · • • • • 

dentes das proviac!as executarem este proje· : plico. 
c to, por ora s6 approvado pela Camara dos i O Srt. ALE:->C.\!t:- Poderá faze Lo quando 
Deputados: porém aqui não se trataY:t d~ ; ;cu acabar de fallar. O n:;llrc senador trouxe 
facto algum praticado ]leio senador Alencar ! tambcm a revolução de 24. Continuemos os 
r.omo presidente do Ccarít; Jog-o, nflo vinha ~o i raciocinios.- O senador Alencar tambem en
r.aso de-nominar-me 0x.presidente; isto de-/ trou ncssn revolução: logo não deve passar o 
monstr~va 36 n Í'!ten~ilo do nobre senador qu0, I a(Ilamento!! -!\Ias, senhores, não era para 
r·:!l falta de argumentos para combatc·r-mc, l i:;:so que sê fal!ou n::;_ rrYolu~flo de 2•!, e sim 

1;sav:t (],o umn c]enominn~i\o r.om qu0. n:\ sna 1 para chamar uma odiosidade sobre a pessoa 
!antas!::t julgava deprimir-me. I do senador Alencar: porém, ainda assim, pa. 

Na falta de argumen:os, era preciso ata- 1 rrc" qu., o mr!o ni\o corresponde aos desejos 
car.me por todos os modos, e por Isso fez o I do nobre scnodor. Em 182·1, apparec<:u cm al· 
nobre senador malignas allusões ãs minhas .!;'ll!llns prn\·lnc!~s do nortr um segundo movi· 
desgraças e perseguições d2 1817 e 1824. Ora, menta n hvor da liberdade; alguem diria qur 
Dara que vir!a isto ã discussi\o? Para arr,u- hom·e p~ra r!Jc um moth·o justo, porque. 
m0nto? Entfl.o deYe elle ser fe!to a~sim:- t"·!lrlo ~i(]o nnniq\!Íinr:a prla for~a a reprêsrn. 
o senttdor A!~ncar faz um requerimento para tn~:io nnr·ionnl, que cRta\'a const!tulndo a nu
que esta materla fique adiada por tres dias, ~i'to. um~ rrsistcnc!a a esse acto Ilarr.cla Je, 
:ttr. virem esclarccimcnton do governo; mns o pl. O S•'nndor Atcnenr cstnYa ~ntiio na pro· 
senador ,\Jencar rol compr0mcttldo e preso na Yinr.!n rlo Cenr:'\; não fez flgura na r'·volu· 
TC\'o!nção ele 18li c 182·1: Jogo, não deve pas- ~ão, mns emlim pnrtllhon ns dc;g-raçag do sr.n 
sar 0 adiamento.- Eis o raclocln!o elo nobr0 pnlz; nessa Infeliz época fo! mcttido em prl. 
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;;ão, c sujeito ao julgamento de uw.a commis- i At1ui, Sr. Presidente, ainda o nobre sena· 
são militar: mas o resultado é o que se vê I dor me empr.,stou uma proposição desfigu
deste officio do presiden~e dessa commissão rada: mcttendo tudo fl. mof.a, fazendo uma es
militar, que me julgou lnnocente; eu peço e.o pecic de mangação. disse elle: -Que tem lá. 
Senado llcença p~<ra o ler, esse é o proprio j as posturas de S. João d'El.Rei com este ne· 
original. (i-é). l~is como salli da r~volução de goc!o?-Pois então, quando se discutia o 1• 
24; mas o nobre senador não se importa com 
isso; o seu racioclnio vai para adiante: -Foi 
compromettido nessa revoluçfto: logo não deve 
passar o adiamento!! -Sr. Presidente, quando 
se discorre sempre com furor c cheio de amor 
proprlo, cabe-se nestes absurdos. 

Depois que o nobre senador assim me in· 
crepou, de vez cm quando, na torrente das 
suas palavras, elle dava alguma coarctada na 
materla, e fantasiou então que o adiamento 
era até que viessem umas posturas da camara 
mun!cipal de S. João d'EI·Rei, c exclamou:-

artigo, em que se tratava de policia, o nobre 
senador tem dito que as camaras municipaes 
não tem a seu cargo nenhum ramo de polici11. 
judiciaria, mostrando·s0 que el!e tinha appro
vado essas posturas da camara municipal de 
S. João d'El-Rei, que tratam de policia judl· 
ciaria, não vem para o caso ! Parece.me que 
sim. O que de fôrma alguma não vem para •l 

caso é a revolução de 1817 e 1824. 
O nobre Senador tambem, no mc'o de sua3 

palavras (não direi argumentos, porque hon
tem o nobre senador só apresentou pal.avras), 

Quando virão essas posturas, e para que ser. disse que os representant~s da nação têm ap· 
vem ellas?- Oh! Senhores, muito p6de a pai- provado a inwrprPt::J.ção do Acto Addiclonai. 
xão! Quando se não tem argnmentos para se I Xinguem tem negado isto; mas, em primeiro 
combater uma idéa, de que meios se lança lugar, devo dizer que não são todos os repre· 
mão? Transtorna-se ou falsea·se um requeri· sentantes da nação que têm approvado a in
mento que estâ na mesa, e que pó de ser visto 

1 
terpretaçilo; ena por ora foi approvada só em 

no nwmento; mas emfim sempre isto serre, uma camara; c cm segundo lugar, digo que, 
vai ao d!ario da casa, e alguem pôde suppôr se acaso se jul.>;ar o,ur, é ]'3gitin:o um ac·to só 
qu

2 0 adiamento 6 com effeito até virem essas porque indirectamente tem tirlo o consenti· 
posturas, pois nem todos lêm o requerimento, mento dos representantes da Xação, então to· 
que pede um adiamento preciso por tres dias. 1 dos os abusos que tem commettido as assém· 
Assim, pois, o nobre senador, cheio de sua blé!as provinciaes são legitimas, POI:quc a As· 

·paixão, na vehemencia dos seus furores, lan. sembléa Geral niio tem abo:ido essas leis abu· 
çou mão de fa]gear um requerimento q~c está sivas. 
na mesa 0 que p6de dar um desmentido ao Desde quando existe a lei dos Pre!'eitos 

que avançou. 
Elle tnmbem recorreu a outro argumento, 

e disse: -Quer-se justificar a desnecessidade 
da interpretar.ão do Acto Addicional com os 
abusos das assembléas provlnclaes. N!nguem 
disse Isso: o nobre senador foi quem fez aqui 
uma nomenclatura dos abusos dessas assem· 
bléas. Alguma cousa se disse a esse respeito 
.antecedentemente, quando se tratava da prl· 
melr:t discussão; porém, quanto a este 1• ar
tigo, os nobres senadores ·que os combatem flr. 
mam-se na sua desnecessidade: tem-se mos· 
trado que, ainda que haja esses abusos, pas

. sande 0 art. 1• do projecto. nada se reme
dela, porque esses abusos são effeltos da falta 

. di.' intelligencla cm outros artigos do Acto Ad
d!c!on:tl, porém, não a respeito do ~ 4• da 

'1 U'':"\"' 

~~ :·fi~o 10. 

dí~ Pt.~rnnmhuco? CrPio que ha !l.!als de deu.~ 

annos; e porque a Assembléa Gera! não a abo· 
lia? Porque o nobre Senador. quando ::.!inistro 
do Imperio, não indicou a abolição dessa lei? 
Entilo. o que se segue é que a Assembléa Ge· 
ral, e o nobre Senador, quando :\Iinistro, con· 
vieram nesse abuso. 

Tornou o nobre ·3enador: "::-.Ião se quer 
reformar os codigos porque não se póde fazer 
Isso sem a interpretação do Acto Addiciona! ". 
Sr. Presidente, tem-se dito e redlto que é ne· 
cessaria pôr os codlgos em harmonia com o 
Acto Addiclonal, e não o Acto Addic!onal em 
harmonia com os codlgos: as leis posteriores 
â Constituição devem-se harmon!sar com ella, 
Isto tem-se dito aqui mil vezes; porém não se 
quer att('nder a esse principio. e diz-se que os 
codlgos não podem ser reformados sem a re-
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----------------:-h __ . · que razia o que entendia, on fosse lr.g-a! on 
forma. Uo Acto Addicion~!, ~l I!U~.~ se c. am:1 m .. 'i • · . 

- nüo mandou executar este pro]eeto. terpretaçao. i ' 
Diss<' 0 nobrP Senado1·: ":\:fto se quer re- .

1 

O nobre senador, na força da sua palxao, 
mediar os males da Naçii.o?" :~u dlgo: Como , do seu enthusiasmo, e mesmo do seu amor 
havemos de: remediar ns males da ~;ar;êw se a I proprio, como elle mesmo se expressou, disse: 
110. ss:1 desgraça pcrmitte qac nilo ;;o.!umD.: d·oj' "Tenho mais interesse p•:la provincla do 
•·a.sto campo du politica? Temos a Const~tul- Ceará do que o Sr. 3" Secretario". Até onde 
ção, temos a noforma d,:IJa, temos csr.abcleci- . pôde chegar o amor proprio! Com effeito, o 
das as nc;cessar!as ,. conv.-;nientes instiwi.çiies I a.mor proprio do nobre senador chega a ponto 
politicas; mas não bast:t isto. qun·-s~ amrla de qm·rer transtornar todos os principlos na. 
nova politica, vai-se estabelecer uma reformai' turaes sobre que se baseia o verdadeiro pa
.~0m o titu:o dr: 'nte!·pr':tar;iio para s?. cr:u.ac triotlsmo! O que é patriotismo? Por onde co
tl•.' politic:a. S:• nós n~o tratamos do3 .;randes meça elle? O homem começa por amar sua 
objectos de !nteress:· publico, dos mcilwra- casa c sua l'ami!la, com ·pref2rencia á gente 
m :·ntos ·matloriac.s dn Paiz. c H<í se trata de da :ma vil! a ou c!d~dr.; depois aos IJa!Jitantcs 
politica c mais politica, como havemos de rc- 1Ja sua cirlndr. ou vil! a, com prcfl'rência ao todo 
m.diar os males da na~ão? Parecia que já era da Prol'incia; (]r·pois ao torlo ~~~ Pro\·incia. com 
tempo de acabar com este systema de d!scus· ;->rrfcrcncia ao t~rlo da Xaçi'"'; c depois a toda 
~;ões politicas; e quem é a causa disso? E' i a :\nr,üo a (Jlk pPrtf'nc~. Ora. esta é a marcha 
aquelle que quer dar interpretações forçadas I natural do coração humano; o homem ama 
f:qu!llo que nüo pôde ser intc·rpr~,t.ado da ma- scmprt• 0 Iu;:::!r qur. vio nascer c onde via os 

. nt'ira qur. se quer. é quem nos tira de no;; ar.- i pr'mc·irns brincos da natureza. isto é que é o 
cupnrmos dos melhoramentos do Paiz e d•· I natural; porém " nohre Senador fa:~ reduzir a 
suas convcniencias, p~rn ~:" 1 ~n~ar ~ind:J. no 1

1 

propria naturr·z:: a pó " a nada; n natureza 
~ampo tormentosu da polltJCa. s~ rrnnstorna, para fazer que o nob1·~: ·~enallor 

D!s''' n nohJ"' ;:,-~atl~•r·: "~I!PJl0!1!!~-.,·· 0 "" tome mais interesse pelo Ceará do qur a·quelle 
P.e dirigia esse aviso aos presidentes das pro- qnr. alli nasc0u, que alli tem familia, paren
vincias, mandando que servisse de regra 0 ws, ami.!;OS c propriedades! clle que nunca lá 
proj~cto que se discute; o que tem isso?'' Para foi: ::alvez mesmo nii.o saiba nem o nome de 
m~m está conf':ssado, e j{J nüo tenho duvida 11 () pessoas dnqu~Jla pro\·incla! mas e !I e d·.,-
ile que tal aviso se expeaio; mas, senh~rn:· seja mais a prosperidade do Cear[t do (]Ue cu: 
r.;io ,; preciso sa.ber se o nobre senador cx-:O.Il- Até onde chega a força das paixões r do 
nistro do Imperio jú conta\·a tanto com ~ v~to amor proprio: e i! e tr.m muito int:·r•'ssr prlo 
do Scnnrlo Cill·~ ma:-!rl:l'>"~. !l::!l'a :"!.=; P~·~r:::J;·:·::-: 

·'·sr e projc·cto para se executar como lei? E sr, 
o Senado vir esse officio, sor(, da sua tli::o;ni
:!ndc subscn":~r promptamcntc ao projecto tal 
nua! se acha? Poderá o Senado fazer isto? E 
;s;;a dr.cisiio do Sen~do Jr·varft a nece'õsaria. 
for~:l moral? Quando constrrf nas proYinr\~;; 

CJU~: o Srnacln approYon (lStP projN•to ia; ~·1u:.:.! 

o?st:'i h a clr ·~ • dizer nne o Srnndo f.·z o C]UCI o 
Jfinistro j(l thha f.·.:t.o n f!UC ~~~n fp~ r:u!:r:1 

C'OU!=;n. srn:io ~ssi~~1~1· cl0 cruz :1 dPlilPr:lc::io 

Cr·nr(t, r neBtê momento pcrmit.ta.me que eu 
diga duns palaYras, aQni mesmo de Ion.~e. nos 
mr.·ns pntricios:- "Crar:nsc·s! aqui disse em 
~!to c bnm som o Sr. sena·r!(ir Bernardo Pc-
r.;ira dr v~sronecllos 1111e tinlw. muito mn!s 
ir. rrrPS>i' prlr ;·osso bem rstar do que o \'Osso 
parrif'io .,. r.1r.~or .-'.lr·ncar; \'Ó<; tr-ncJrs na YOSSa 
m·0Yinria as :Jrnns dessa nr1ladr: pcn:~unta! 

l'•'lr C·ftarln (Ir oor.r~o. tranqnillidarlr r pros
~l"·rirlad•' drna no t'im 1lo anno rir 1~~7. r 
r•nmp~r:~; C'Om o c1nr nznr:1 Pxisr···: pt?rg-nnüti rJr~lJn Estr} offJcio n:io 110S esd~t·rc;~r:í p:1r:1 - 1 

'. . '· . " • t c ? p rec que I •nrlas yc;::o;·•s c;ar.lrla:::, poJas \'OSS:l~ pnnfrs, nn.0 bem orde-narmos a nos, a 1 o .a~.w · a r . . . . 
1 • • • 1 ; e t'lo n Yl1!=if:O ('11:-rfnr::~. n.,Jn 'lrr:1n1n ~1·, 'o~qns f .,.,n.,.,-sim Este offlcJo dcc\'e v r aqu., ou .n • ' 1 . . 

. . . 11 " ·I t . 0 Senado nfto ra.s. pr~a Yos;;:1 srg-m·on~a !ndfYHlnal: cnn~l· ccrtcza de ou c e c n.1o ex s e. . • , .. . _ • 
· '· · "b :- ... rJ·., di""n~ I 1lrT'nl r~·~'l:::. ~1~"~Tlli?!~Õrs 0 p0r!=i -,!!lli~on; !lllt, tl·m n6dc tomar uma de h eraG.J.O que • · •· "' · ; _ • . 

1 · ff •t );If lstro de : ·ir1do o p:>n ,, ~ovnrlo o .r•rroJ n tnntns farn. dellr sem ver se com e. C! o o · n · . · 
1 . · • ·' " s (];ffir1Jldadt•S n 1io,· ·;c.,],, o fi'Cll•''! rlM pa~·tfrlns qnr rJf.1rera:n 18~$' qu;· ~a~tav~ por .. oua~ a. . . . ' ~ ...... , 



1 

! . 

Scs:;uo de 2:J de .Julho 

o seio da provinda; combinai tudo isto com cu vr.jo um hor.; :'.l t~!. a minha opiniiln é de 
o vosso estado cm 1837, e ;.tgradecei ao Sr. bronze J<ir;;. esse homem, embora venham 
sen~dor Vasconcel!os o grande interesse que .: phraõeS as mais doces; 1embro-me então sem
sua administração tomou p.~la nossa prosperi- i p~e daquell~~ pal::tvrns do poeta mantuano: -
dadc; c quando fizerdes a comparação de qual j 1'im<!O JJn,!aos ct U.ona ferentcs. - Sim,- com 
de n6s dous ama mais o Ceará, eu desejo que I tal homem nüo posso ir, porque a convicção 
sejam juizes no Julgamento todos os cearenses, 1 da sua pouea sinceridade me faz desconfiar 
ainda mesmo aquel!es que fizeram opposiçf1o á : t!o,: ;; •. ,us talentos. 

minha administração; amigos e inimigos, jul- Í Disse o nobre senador: o que é ccnsu· 
guem lá quem poderá ter mais interesse pelo lravel é mudar de opinião sem motivo suffi
Ceará, se o Sr. scnad~r Vasconccllos, s~ o se-~ <:i.onte. Eu {~iria, sem um motivo justo e ho· 
nadar Alencar; eu nao dou por suspeito ne· nesta, porque tudo póde servir de motivo 
nhum cearensc, seia el!c· qual fôr o seu credo; P::tra se mud.ar de opinião: interesses, vin
entrego.me á dccisfi.o de todos". Eis, Sr. Pre- :;anças, des?jo de governar, etc.; mas a isto 
sidente, o que cu tenho a dizer em resposta .ao não chamo eu motivo pelo qual se deva mu. 
que a este respeito disse o nobre senador. cl:tr de opinião. 

Continuou el!e dizendo que o seu enten· O nobre senador cuida que eu intento 
· dimento era de cêra para a v~rdade, e que era fazer-lhe injurias quão vou buscar suas Gpi
hronzc para o erro. Aqui, senhores, estamos luiões ·Passad.as, e as combino com as presen
di' :~ccõrdo; a minha intc·lli;:encia tambem é I tes. )<fto, esse não é o meu fim; como eu 
de cêra para a verdade, e é de bronze quando sigo ainda os principias que o nobre sen::
~·.ojo que ha erro; só existe uma differenr.a, e dor cm certos t~>mpos tambem seguia, ;, não 
é que o nobre senador, como tem muito grande t!ve ainda motivos .de mudar de opinião, 
arr.~:· proprio, cama confia rouito em srns ta· como o nobre senador, eu vou buscar e trago 
!t.·:nos. ;-j{) pens:t que é vcrCarJr. ~quil!o (]Ue c!lc 
jul;;a ser verdade; cu, porém, desconfio muito 
cL meus fracos talentos. Quando se trata de 
negocias controversos e embar.ar.ados, e vejo 
~:m homr:n~ de (}U·:·m 0u f:1r:n r.·onerito, um ho~ 

! 11 ~_:--.: que ~l p~r de z·~us t.::llrnr.os trm nmn c:rta 
opinifto clr rectidfto, firmeza Ui? caractrr c 
;Jrincipios solidas; quando eu vejo t'stc ho
mem dccidir.se por umrt opin.ifto. ainda que 
sf·ja di\'cr;;a danuellrt que eu tinh:t até alli, eu 
{ ,.;:11~·r:-·~ ;~ ~!···.:.~··t;nf:~~- dos m::11::; ~.:.'n~i~1Il-'ntos: 

nhi com effe!to a minha opinião torn3-se de 
rê·:·a; no rontr~ri.J, ~uanrlo eu r.'conheGo qu~ 

11 m ho:nc:11. t'l.peznr dr seu::: t.~lr-nto~, é comtn
~;1 :Jí:l!:·(l :·!.-l ~o:; s:·~1.~ .~~H~mc·ntos. po11co :;in~ 
r·r·ra n~~ sn~s rxpri7~~1i0s .. :tmiz~dc~. qllr nf'to 

1em um principio c ··rro, que tu c!~ subordina a 
cirr.nmst:"!nc:i~s. :1. 1~m :=tí fim. n do snu in~.r.
rc·~~~· j1!l!'rir•n1~t·: ~1~1nt1o r.p ,.r.jo 11111 ho:nr·m 
que rrm ndqu!ri(!o (nõoo fn~o ~!1usêi·'s :1 ~!. 
::lF'm, falia cm o;êrnl) r.:·~t~. !lntabilir.leclr.· n:1 

f'C! ·.·hrWndr'. n~o ;1r·l~s suas Y!n !H~ r-~. ~p·~s !)"'!~· 

~cr vingativo, rancoroso, em cuja boa fr !1;U· 

"'ucm ,,'Jn fh, Qllt~ ~t:-. :tr.commr:t~:l. :1 H~t1n::.: n::; 
h • . 

'J)nrUilo~. camtnnto C!~1r ng-~lrP com'l n_rmH'Il'f) r 
aclqnlrn lucros: nflo pour.anclo mrw,, C0T.l· 
tnnto que ehegne nos seus fins; sim. qua:Jil0 

~qui suas opin:ões de entüo, para corrfrbo. 
rar as que ~u segui, e ind.a hoje sigo; para 
dar mais for~a úr,uillo que cu c o nobre se
nador cm outro tempo pcnsavamos ser bom, 
r que cu ~inda hoje creio sel-o, ê o nobre 
sonaclor nii.o: e se foi por esta razii.o que o 
nobre sC'Tl.1dor foi buscar as époeas de 1817 

.; 18~4. isto de nada Sé!Te ao nobre sena· 
dor·, uma vez que nfto sustenta hoje os prin
cipio3 !ibc:racs que nessas épocas apparece. 

ra:n. 

Deve-se, pois, rr.cnnh·:·cer, Sr. Presidente, 
~u" nn. sessão passada o nobre senador sal
tou fóra ele todas as barreiras, não nrgu
:nrntou, nüc combateu o adiamento, entendeu 
q:1.. .itt ( rn mui to :=:offrer 0ppo~i<:i'ip; parcec 
P,\W cst:, acosturn~llo a tudo venecr de re
]l:'nte. r (· por isso que se mostrou tão cn. 
r:;:~erisad~l, qu~ r).o rJ.prcscntou ar~unFnto 

3.1-:,·u~)~, t~ si•n p:!la\T.'lS destncndns c offenr;~. 

ns. niio ~ri a mim, c0mo ~ outros membros 

Sr. Pre~idcntc\ o Se;1aflo n:i., d.:·ve- ,p~:

~:nr-~··. pcl:-t oppo.sit:r'to rg1r. tC"mos eeito a r.st~ 

;l~'·Jj•·rto, :-qni nfw sr n·nt:1. <10 um~ opno~i

~'io c.n:prirh!lsa c systcm'ntlcamente organl. 
>ncl~ para deitar 9haixo um ministo'rio r cm-
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polgarmos pastas; nós aqui não atacamos o 
governo, sustentamos uma opinião que nos 
parece um bc•m immediato ao p;1iz. Quando 
se sustenta uma oplnlfto pela qual se deita 
abaixo o poder, e aquelles que .pertencem a 
essa opinião passam ao 1)odcr, então póde 
haver razão par;1 crer-se que a opposlção está 
systematica e Interesseira; mas nós não tr:>.· 

e n:1o •"~ poss!vel obter do outro lado da c!IBa 
concess:lo alguma. Eu cu!do que, se o Senado 
tivesse uma vez adiado esta materla !1B dis
cussões depois s·~riam menos renhidas. Eu 
confesso ao Senado que já vou cancando 
neste debate: com effelto, suppondo esta lei 
prejudicial ao pa1z, tenho aqui trabalhado 
mais do que posso contra ella, porque eu não 

tamos disto: nós estamos convencidos de qm. tenho genio para acompanhar uma porfiada 
este projecto não é uma interpretação, e sim luta. Tenho mostrado ao Brasil que tenho 

11m a Nrdadcira re(ormtt do Acto Adtlicion::l; feito quanto posso afim de que. esta lei não. 
que isto p6de trazer eonsequencias tristes ao passe contra os interesses do meu paiz.; torno 
paiz, e nunca, portanto, se nos p6de Imputar a dizei-o, estou já cançado da discussão; per
fins sinistros, porque não nos provêm dahl suado.me qu::, se este negocio fosse adl,ado 
um Interesse immcdiato. por tres dias, ter1amos depois uma discussão 

Eu sei, Sr. Presidente, que existem re- mais luminosa e mais grave, da qual sahlr!ll. 
ceios de desmembra~ão das provlncias, e atG uma dcclsfto mais consentanea com a dlgnl· 
cuido que algut::m ... não sei quem seja, mas darle do Senado. Eu me persuado que, se 
cuido que alguem suppõe que, quando eu visse aqui sobre -a mesa esse offlclo que 
fallo ou outros do meu lado, assoalh,amos os acompanhou o pro;ecto {Ls provlncias, me sa
princlp!os da desmembração das provincias. tlsfaria com Isso, e diria que tudo quanto 
Senhores, todos nós temos interesse pela pudesse expender contra este projecto er11. 
conservação da monarchhl representativa no desneccssarlo {L Yista do offlclo; talvez mes
Brasil: um cidadão eollocado no lugar em \ mo deixaria de fa!lar e quereria que o Se· 
que nus .achamos tem multas vantagens, goza nado fizesse quanto antes a sua votação, tendo 
de muitas regalias, e nunca póde querer a cm vista tal officlo. Porque é que a maioria 
desmembrttcão das provlnclas. P6de ser que nib ha de adiar este negocio por tres dias? 
I'StPjam<~s ,:m erro n respeito elo projr•cto ~m A lei se tornará peor por esta demora? Que. 
discussão; ·mas, assim como os nobres sena .. rcrft 0 Senado que se diga que este projecto 
dores suppõ~m erros da minha parte, porque I ha de passar por torça como estti? Se o pro· 
nlio hão de permittir que eu . suppon'ha erros jecto vai fazer grandes bens ao Brasil, como 
da parte delles? Os nobres senadores se per- aqui se disse, deixará de o fazer chegando 
suadem que tudo se pôde fazer centralisan· tres dias depois? N'lnguem o dlrti; e não ser:\ 
do-se tudo na côrte; nós pensamos que, atrou- bom descançar, ao menos tres dias, este tra
xando.se mais essa centrallsação, se pôde balho que tanto pesa sobre n6s? Não serli 
melhor conservar uma união duradoura. conveniente pensarmos um pouco sobre a 

Trat.ando ainda do <:dlamento, digo que materla, livres da discussão? Quando se sahe 
se esta dise11ssão tivesse sido adiada no sab- dest.as discussões, vai-se com a cabeça nzua· 
bado, já os tres dias estavam passados e nós da, de maneira que nada se p6de pensar. En 
já poderíamos com meihor .conhecimento d" espero, portanto, que o Sen·ado approve o 
causa votar sobre a materla. Em todos os meu requerimento: elle ê conforme com 11. 

tempos, nos corpos leg<s~atlvos, h-a uma es· sua prudeucia; a maioria do Senado deve 
pecic de transacçfto: eu vejo que na Ingla- mesmo fazer esta vontade á minoria. já que 
terra, quando os chefes de dous partidos lhe não tem conr:edldo nada a respeito desta 
combatem por suas ldéas e nada podem con· materia; a todos se concedem dias de des. 
seguir, transigem, e então um cede uma . canço, e até aos sentenciados se dão tres dia~ 
parte, outro cede tambem um pouco; tro- de oratorio. Só este projecto não p6de par
cam.se odlos, e a discussão tom-a um melo tieipar desta graça? Espero, pois, que o Se
termo que satisfaz a todos. Ora, ·desde o prln· nado annuirá ao meu requerimento. 
clplo desta d!scussão temos sempre pedido o Sa. VAsco:>~CELr.os: -·Sr. Presidente, 
differentes esclarecimentos sobre a materla, quando eu llontem fallei. bem claro me ex-
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pliCJUCi. Eu não desconhecia o motivo por que · paiz Jc~:, o discarso do nobre senador, o Sr. 
o nobre senador o Sr. 3" Secretario queria ~" Secretario, e por clle conhecerá se eu 
que se respondesse; o motivo era para pro- eombati o ;:,diamcnto, ou se tratei só de sol
tclar: portanto dou.lhe os parabens por 'ter tar palavra~ apaixonadas, se quiz stlgmatlsar 
conseguido o que desejava, e vou mostrar alguem; o paiz é quem ll,a de decidir. 
qu .... o fim não era outro. 1 O Sn. Ar.Jo:;o.;<.'AT::- Apoiado. 

Eu hontem combati o adh-.mento: e quacs I o S1~ VAôVv~CELLOS (continuando): -
!oram as razões por que o combati? Combati Elle verá se eu mc:,rei que o adiamento era 
o adiamento pelas opiniões emittidas na casa absurdo, monstruoso e eminentemente revo
pclos nobres adversarias da Interpretação; eu lucionario, e disse que me exprimia por estas 
disse:- V6s ;,utendeis que as assembléas pro- p:tlr.vras, porque folgava de adoptar até os 
vinclaes são justlficaveis pelos excessos que t:·rmos de um nobre senador pela província 
têm commettldo no exerciclo das suas fun- de :\finas, que assim tem qualificado a lo. 
eçõcs; vós entendeis que a declaração da terpretaçilo de que se trata. O nobre senador 
maJoria das assrmbléas provinclaes é a de- porém disse que não ouvlo argumento algum, 
r:larnçiin da maioria da nação; e ~orno a maio- qu~ s6 ouvlo palavras, e palavras que lhe 
ria da naçflo pódc e manda, o que as assem. eram offcnsivas: cu quiz expllc.ar as pala
hlf·;J' provinc!aes er:tende!ll faz parte da Con- vras, porque cllc se deu por offeodido; não 
sti<.uiçfln do Estado; vós, porém, nf•o quereis lhe conveio, porque L'ra necessario concluir 
nenhuma interpretação, porque qud·eis s6 o 0 seu discmso, a!iús não conseguio o fim. 
nd!~mc:Jto, não qu~re!s discutir a interpre- Senhores ainda hoje no jornal da casa 

. ta~iío; ora, sem esta interpretação niio_ é pos-,. vem um dis~urso do nobre senador, em que 
sh·•1 !Ja·:er paz nem r,:forr.;ar-se o conlgo do me maltrata muito, e nüo se passa um dia 
ro~nr•·~i'n: logo, 0 adiamento (, (para. me ser. L qu.; não faça 0 mesmo, é verdade que com 
vir das phrascs de um. nobre sen~dor). absur- I termos mais polidos do que os que empre~a 
do, monstruoso c cmmcnte~ent:: r c> o:uclo-, O\l:.l'O nobre senador· pela província do ::\Iara
nario, por isso ~uc este adwmcnto ~~~.dar nh:LD. Quer 0 no>bre senador que eu Yenha 
occ~sião a qur. .as ns~rmblC~as P!'OY~nc!a·~S, , ,,., _ .. 

1
.. C!'l-''' ouvir sú tutlo quanto a sua. - . f .. . I p,LI .t E;:, d ,~:)u. 

co:·r~<' d<~ :1ne seus 'X cessas sao Justl Ica> ~1s. I naixflO lhe inspira, q,uo não solte uma palavra 
!VJ!'f!~.; · 'l . \ ss(: m bJ:"i~ G r.-r::! ~ !l ::-;o ( in·~·~ ·! .>· -~ .. ; :·~_::. i ~m minll:t defeza; e se eu t~nho essa ousadia, 
publico~. con~!nuem a exercer a ~utorHlur.o I .' ne 

0 
nt"U d'sc11rso nnebra a mesa 

. 1 nt.errom_ 1 •; '" , • · 

que lhes :Jflo compete, c por consegulnt;~ a I co:n o seu punho forte " enche-me de pa\·or! 
que dê ~nno c:n anno se aup::nent.c o numero I 

1 
h 

- .. , 1 A c::d~. passo o nobre s.:nac o r ac a con-
de usurpar.ors, porque, lo~o que se t. a,a t c L . ·- _ 

· · ,. d , sem ·1 tradicr·iio nas minhas opmwes. Eu nao tenho 
int::rnro:t~r,õe~:, 1?xelnmn:s:- _,n a. a~ as .. - - . .. . .,.,-

. · · 1 - ·~ t" t ndido ao-;m 1' quc.ndo entrar nessa dtscus,ao, porque, para 
IJI(>:~s n~onnc acs J.. em cn .c. • .. o. • . _ 

1
• c . 

· · · • - leis to mc<trar se na ou nao contraa1cçao em op1. 
sDo dirdt.os ·~dqumdos: \'OS n:<o pot · - 1 ·-". "rande d•'senvolvi-

. . is'cnc'a• nwcs (, nrccssJ.rio u:n " -
cnr nr:::sc~ dlrenos s.~m ['.'raYr.!i rl?!i. .. '· .. I - ·.· lll'sso pc·ri.ler!'"mos 

. • ,. 1. "m e''ll]I'c"tlo . mente de p.rinc1pios, e - ~ nns prOYtnc!ns.- r~.t;:: como S0 .e · ...... '1 1 • 

os nobres ~enndor :·s qne combatem o projecto i mm to tempo. _ . 
cm discu~sfio, r n:io têm produzido nenht•rn I Eu disse então que nao era tmmutavel, 

que a minha in~el!igencia cm de cera para argumento ... 
o S•:. Yr~:rrT'•:<•: -- n., r·r·:·~n ".'1' n:'~ T·'-l a verdade; o nobre sen:tdor ah! cxpr.imio-se 

mos produzido essr arg-umento. por uma periphrnsc para me molestar. Eu 

0 Sr.. \'.•.srn>rF.r.r.n~:- :\"iio trem prodn- 1 n~o ~·1rro rrspo:Jder r.arnbem a quantas allu
zido Psse! Então é porque n:io tc·m mn·idos o I so1es ,, expressões m.al!gnas me lauGou_ o no
nobre senador, ha dr perdoar-me. Ora. eis os I h1·o sennrlor. D:i'sc cu, por _cssn ~t·cas!ao, que 
nr.!';u!llrntos ~ 110 nrnr!11Zi para mostrar ~uc o , n~o parecia con\'er.ien~e st1grnat.1sar. um coL 
adinrnento niio podia sor admlitldo: todas ns I Jnn.-·1. por~n~ ":" c-ntonrlla qu:' ollr. tmha ~u: 
ilntras propnsir,õ2s foram o rles"nvo!vlrnenrn dar!o de opml:!o. porque no homem_ politico. ~. 
desses argumentos: mas o Senado ouvia, c o I de certo uma grande falha a de nao ter ftr-
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mr·za cm suas opiniões; passéi a definir o . hoje jurou defender!? Sr .. Pre:;idente, cu náo 
que era firmeza de opinião, e disse que a : acho firmeza de caracter no lJOlliem que eon. 
firmeza de Qaracter consistia em amar os ; ~el'l'a :;çmprc as mesm;ls idéas, que não se 
princípios por causa t:l:! verdade; que, por : arreda nem um seitil, porque não é possível 
conseguinte, quando se apalpava a necessida- ! que haja um homem que em boa fé possa 
de de se modificar es3CS princlpios, .era de- [ profe~sar :;,mpre as mesmas idéas, ainda 
nr de todo o homem lnLelligente admittir : r;a:mrlo as reconheça erroneas: os chefes de 
essas modificações, aliás sacrificaria os fins ; partidos :''m esse dever, e por isso são m,als 
aos meios: parece que esta intelligencia é a I dignos de lastima do que de perseguição e 
que geralmente f!e llx11 as palavra~- firmeza j adio; quando um dia ellcs se afastam do ca
dc caracter. minho que têm trilhado os seus W.rtidos, 

Disse, pois, que professar uma opinião / elles se dividem, c então os chefes têm dcl 
hoje. e modlficaLa dépois, porque tem-se re- I sofrrer todas as perseguições que em taes 
conheci!IIJ a nec~ssidade dessa modificação, 
não era desar; que desar era mudar de opi
nião sem razões sufficlentes. 

O nobre senador, respondendo a esta mi
nha proposição, disse que podia mudar-se de 
opinião por interesses, por paixões, etc.; e 
chama a estes motivos razões sufficlentes! 
Ora, se a!guem mais chamasse a estes moti
vos razões sufficientes, segundo a censura da 
boa razão, estaria concorde com o nobre se. 
nadar, retracte.r-me-hia já; mas, como eu te
nho que é opinião, e opinião muito particular 
do nobre senador, não me resolvi ainda a se
guir os seus dictames. 

·Continuei eu mostr.ando que tudo muda. 
va em torno do homem, que o mesmo homem 
mudava com a idade, com os trabalhos, com 
a experiencia, com os estudos, etc., mas que 
se julgava crime que eu só mudasse. 

Disse eu: -E o nobre senador não terá 
modificado suas opiniões? Se o nobre sena
dor (como se diz) em· 1817 e em 1824 errt 
inimigo da .actual fôrma de governo; se re
conheceu o erro, como eu estou que o reco
nheceu, tanto que tem jurado defender a mo
narch'.ia constitucional r!!!p·resentablva, não 
mudou já de opmião? Entretanto eu não me 
animo a taxar o nobre senador de incohe. 

casos se fazem, nem sempre, pois, dá indicio 
de multa virtude, o que não sabe desviar-se 
de um caminho que tem reconhecido que o 
conduz ao precipício: os maiores tyrannos do 
mundo têm tido cm torno de si caracteres 
desta ordem. 

Disse o nobre senador que elle não pedlo 
o adiamento até que viessem as posturas da 
(';:_~l~i:.~·:;. clP S. Jo~o d'1~l-Th~i, (': aecus,H-lllt• <~~: 

falsificar suas proposições. Eu não sei como 
me hei de entender com o nobre senador: pa_ 
1't'i~e-::;~.· Qu:· o !l!t.•11Jm· :~~~-::1 dE 111•:. ~.·nt,_·nd··!' 

com clle é o silencio. Eu lerei parte de um 
jornal da casa, que diz: "Sr. Presidente, es
tou multo satisfeito, porque reconheço, com 
effeito, que cousas passadas ha muito tempo 
podem ter escapado da memoria do nobre S·~

nador; c como eu assento que a resposta so
bre estes dous quesitos que apontei põd~ 

orientar a votação deste 1" artigo, vejo.me 
obrigado a pedir ao Senado o adiamento dll 
discussão até que o nobre senador esclareça 
esses factos, porquanto a circumstancia de 
h~ver sido remettldo este projecto para ser
vir de norma ao~ presidentes deve merecer 
multa attençãn ao Senado, etc., etc." 

Ora, como não havia eu hontem de qua
lificar este adiamento de muito perigoso e 

rente, de versatil. Se, porém, o nobre sena- de infundado, quando o nobre senador jul
dor não mudou (dizia eu), então será talvez gava eonvr·nir•n!r•. p~ra int"rprr<.nr-s~ n Acto 
mais razoavel que o Senado attenda ás mi- Addicional, rtuP ·sp ti1·css~ pr•·scntcs umas 
nhas opiniões do que ás do nobre senador na I posturas da~ camaras munlclpnes de S. João 
materia de que se trata. Ora, o que tem Isto d'EI.Rei, que prohibiam tallar mal do gover
de offcnsivo·l O nobre senador pôde todos nsl no: hojr diz que não pedlo o adiamento por 
dias dizer nesta casa que eu mudo de opi-

1 
esta razão; aqui está o seu discurso, eu aca

n!ão e eu não posso dizer o mesmo do nobre 1 bel de ler. Elle julgava multo con'?'rnient~ 
senador, por isso que cm 1817 e 1824 foi ac- i o_uP. viessem ao Sr.nado essas posturas para. 
cusado por professar opiniões oppostas ás que servirem de commentarlo ao artigo do actt> 
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· que se discute. Eu disse então: Que tem 
.umas posturas da camara municipal de São 

. João d'El-Rei com o art. 1• do projecto? Se 
essa !\amara entendeu mal a Constituição, 
devemos nós entender tambem mal por obse
quio á. camara de S. João d'El-Rei?! Eu não 
me animo ·a qualificar este argumento, por. 
que espero logo por uma trovoada que nem 
S. Jeronymo nem Santa Barbara me poderiam 
tranqui!lisar. 

E' necessarlo que venha a esta casa o 
a.dso do ::\finistro do Imperio, que manda as 
;Jrovincias observar esta interpretação como 
lei. Ora, en devia fazer agora todas as expli
C3.ÇÕes, maR, corno jurei de as fazer s& na 

Ora, é por estas razões que eu faço Yl)
tos para que parte dos discursos do nobre 
senador sobre esta materia não veja a !UI: 
publica. Ha de o Senado declarar: -Não 
quero o -bom, não quero o lndispensavel, não 
quero satisfazer ás necessidades do paiz, por_ 
que o governo considerou como lei o que ume. 
das camaras tinha approvado!!- Eis os so
lidos e sem duvida. -os mais valentes argu
mentos que se tem ouvido nesta casa, e eis 
a razrw por que eu disse que esta d!scussãa 
parecia um entremez, sem ter intenções de 
Mfender a nenhum dos meus illustres colle
g-as. (0 nobre senaclor, vendo o Sr. Alencar 
tomar apontamentos, diz:) Eu espero que o 

~.crccira discussão, e como quero fazer sentir nobre senador apanhe os meus argumentoa 
ao nobre senador que nenhuma <tUtoridade pnra responder-me, e nfto destaque delles pa_ 
1 in 11:! de me pedir explicações, nfto as faço 1 lavr~s pant ns empregar como convier aos 
a~·'r::l: mas, Sr. Presidente, para que quer o s:us fins. 
~1obrr senador estas informar.õcs? Disse el!e: 
- .Porr!lH~. se se Yeriíir.ar que o governo já 
mandou guardar c obedece"!' esta lnterpreta
r;ão como lei, o Senado deve ne~ar-lhe o seu 
\'Dto.- E nfio poclrrr.l cn cb~emn.r infundado 
c;;te n.diamento? Xf1o pod':rei chamai-o até de 
rlccsarrazoadv c app!lcar.lhc outros nomes que 
me oecorrcm. mas que cu receio enunci;tr? 
Procedcrú o Senudo com a dignidade do pri
meiro corpo do lmperio, quando por capri
~l10S dedarar:- isto 6 bom; ro.as como o 
~n·;crno já tei'C a ou::~din. de o considera:· 
como bo:r., rej~ir.o-o? - E' o argumento il:J 

nobre srn::rlor ::cm t:-aduziào.- Venha o 
~-:lso UQ :\~inistro t!•' Tmp'rio, que mandou 
;lOS prcsiclr.ntes 1hs pro\·inci:ts que se regu
:~ssem na. sancr:ii.o clns leis por este projecto 
que se discute: o Senado, verificando ,.,ste 
fr>.cto, dr.ve só por este attcntado do governo 
reieitar a intcrprcta<:fto. 

)l:io quer o nobre senador que o Senado 
institua o exame se ha obscuridade nas pa_ 
lavras de que ~'' s0rv!o n Acto Addicional, '· 
se convém oxplicar a obscuridade dessas pa
lavras: ess~ e-xame é desnecessario, porque o 
bem publico de ser·nos !nt1iffercnte, devemos 
:tttender só aos nossos caprichos, el!cs cstfw 
em pr!m~lr<:~ luf;nr: O p;ovcrno entendeu que 

0 Senado não podia intervir na intcrpretaçúo 
do Acto Addic!onal: r.onimetteu e~te nttentaclo; 
Jogo, o Senado cleYe rejeit:tr lL intertn•r,tn-

· .. ~ão!! 

A.- 45 

:'<l"ão mostrou o nobre scnaclor que, con
sagr:.!das as maximas de que as asscmbléls 
provinciaes podbm legitimamente adquirir 
autoridade d" Assemb1éa Geral. qu:mdo esta 
não desempenhe os seus deveres, prescreve 
o direito da Assembléa Geral logo que .::lia o 
!làO exerce, e as assembléas provlnciaes a. 
clla substituem? Não convenceu o nobre se
nador ao Senaào d2 que, admittidas estas 
111a.-ximas, c tendo-se por corrente que a in. 
•-.•llig:vncia do Acto Addiciona\, dada pe.la maio
ria das assembltas provinciaes, está sane
danada pela nrtção, porque, segundo o nobre 
senador, as assembléas provinciaes represen· 
tnm as suas prov:ncias, as províncias a na. 
r,ão. e por conseguinte a maioria. das assem
bléa.s prov!nclaes, a maioria da nar.ão; . não 
mostrou, digo, q<le estas proposi~ões raziam 
evidente que o adiamento pedido é absurdo, 
monstruoso e eminentemente revolucionaria! 
Eu reproduzo estas proposições, nito porque 
eu ~spere que e!las seia.m respondidas, mas 
para que se conhe~.a a nzúo por que eu não 
posso aclmittir tal adiamento. 

Disse o nobre senador: -Quer-se tudo 
centralisur. chamar-se tudo p~.1·a o Rio de 
.T;meiro; -Senhores, o Rio de Janeiro é gran· 
rle por s~. nfto sfw -19 ou 50 cr.ntos de dcpen. 
de11cia que o vêm fazer grande. O Rio de 
.T:nwiro c, umn d~s g:arant!a.s da lih~t'dadc e 
d:: nni[tO cl0 lr:lperio. A não ser o Rio de Ja· 
neirn, quant3s vezes D g:oYerno teria procla-



r' ... . •. 

Sessão de :?:3 de .Julho 

mn<lo ::1. sua fraqueza por falta de recursos? 
Ainda !la pouco tempo o Rio de Janeiro só 
e Pernambuco acudiam ás necessidades de 
todas as províncias do Impcrio. :-<üo é, pois, 
para que se centralise tudo, que nos oppomos 
:L esse adiamento que uns desejam até a ses
são seguinte, outros por tres ou qu.atro ses
sões; outros por 4 ou 5 legislaturas. 

Eu peço ao nobre senador que se persua. 
da que nós nfLo queremos é confusüo, é anar
chia, e é para isso que interpretamos o Acto 
Addicional; a confusfto c anarchia hfto de ap
parecer... ou j(t existe uma anarchia, surda 
como o sta.tu quo ... 

Querem centralisar tudo. l\ós o que que
remos é ord;nar, é regular acertadamente; e 
eu convido ao nobre senador que responda a 

de certa;; obriga~óes, e de se commetLer parte 
(e muitas võzes parte muito essenchtl), para 
desempenha: estas obrigações, aos governos 
provinciaes. 

A Constituiçüo diz: -Compete aos !JrC

sidentes das provlnci.as taes c taes attribui
ções, tacs c tacs funccionarios süo empr0ga. 
llos gcracs; e a assembléa provincial de Sfto 
Paulo, por exemplo, diz:- :-<iio, sE:nhor, se n 
a Constituiçüo vos deu esta nttribuição, nós 
creamos os nossos prefeitos, a quem deveis 
dar parte da vossa autoridade.- O governo 
:::ernl incumbe ao presidente de uma provin
eia certas obrigJ.ções, mas elle diz: -As as
s.~mbléas provinciacs estabelecem delegados 
eom quem eu rep.rll'to a minha autoridade; 
por consequencia, nada posso fazer. 

estas proposir,õcs, e nüo me impute intenções Que federaç'i0, Sr. Presidente, ha mais 
de ofiendcr n:·m a ~ua propria pessoa, ainda ampla do que a dos Estados Unidos da Ame
que muito provocado. Emquanto poder dispôr rica do Norte? O governo geral alli nfLo tem 
de alguns argumentos em favor da minha senão a autoridade par.a o estrangeiro, auto
opinião, nfto me mostrarei irritado, não bate- ridade exterior; € a pequena autoridade in. 
rei sobre a mesa, não proclamarei ao Ceará, terna que tem foi-lhe conferida como indis
não procurarei l;r,rulhar tudo para se me I pensavel para o desempenho da outra. En
suppür justiça. tr~tan to o governo geral nomeia todos os 

Senhores, os nobres adversarias da in. juizes incumbidos d.a execução das leis gc
terprctação entendem que a nossa Constitui- lt·acs, nomeia todos os empregados que têm d~ 
ção estabeleceu c consagrou o elemento fc- I r:xccut.ar as leis gcraes... (0 nobre orador, 
dcrativo; eu estou com ellcs; mas que ele-~ observando que o Sr. Alencar toma aponta. 
menta fcdérativo consagrou a nossa Constl- ment.os, di?.:) c cu desejo que o nobre sc
tuir,üo? Ha duas especies de federações, fc. nador, o s.-. 3• Sccret:trio, tome estes upon
deração antiga, c fedcr.ação dos principias t~mentos prmt ter que refutar ... 

·americanos. Deixando de .parte o desenvol- o S1:. Ar.J,:>r.At::- E' para mostrar ao 
vimento do que constitue a essencia das an- na1Jr0 senador que é muito federalista. 
tigas federações, direi duas palavras sobre a o S1:. V.IRcoxr.Er.r.os:- :-.rui to estimare! 
federação dos principias .americanos. / isso. porque, jít ;, bsolutista e já federalista, 

Os principias americanos consistem em 111a ele ser muito bcllo e curioso demonstrar 
qu0, estabelecidos dous governos cm um Es- c combinar estas proposições; mas ús pai
taclo, devem estes marchar paral!elamentc, ):õcs tudo p:trccr. facil. 
sem nunca se encontrarem, porque do cncon- Entre nós, porém, o governo gera.! nüo 
tro e dos ~onf!ictos dos governos uasce a fra. príde nomear oo, empregados que têm de exc
qucn dos Estados federativos c a su.a anni- eutm· as leis ;:cracs: e p6de supp:ir-se que o 
qui!::H;ão. Om, o l]Ue fizeram os emendadores .\cto AddicionQl consagrasse tal desproposito, 
do projecto d:t !'(•forma na Camara dos Depu- tal absurdo, tal n:onsrruosiclade, tal anarchia? 
t:tclos'i Confundiram os dous governos, mis- Parece-me que n:io. Or::, de que trata o pro
turnram-os, pro~t;rarnm multiplicar os con. jerto em discussfta? E' ele explicar esta mes
flictas, como se não fosse ela cssencia da fe- ma clout.rlnn; ma:; o nobre senador, o Sr. 3• 
~leração de que n·ato o ter cada governo na Secretario, tem receios de que este projecto 
sua r.sphera tudo qu·:mto é nccessario para o v(t beneficiar a uma classe s6mente, isto ~. 

-desempenho uc seus deyeres; da h i vem a idé,a {t dos ma:;islrados, c cllz:- :-;'ada! isto nii.o ê 
ele pertencer ao povcrno geral o desempenho projecto de bém publico, é de beneficio para. 
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uma classe, e classe suspeit.a .. - Kào póde 
deixar de ser stigmatisad•t semelhante pro. 
posiçào: um nobre senador hoje nào quer 
coarctar os v.otos. quPr pesai-os! Oxalá que 
esta sua doutrina dure só emquanto se con· 
siderar na minori.n!! Se alguem vota cm uma 
camara, ha de attender·se (como disse o no
bre senador) á capacidade do votante, á su::t 
illustraçào, c não ao numero de votos, porque 
cl!es podem ser suspeitos!! 

Outro nobre senador disse: - Se essa 
classe fosse dos iavr~dores, isto é, se a classe 
dos lavradores fosse a preponderante, então 
iria tudo muito bem.- Ora, Sr. Presidente, 
eu receio qualificar esta preposição de anar
chica ... 

O S1:. Ar.I!XCAit: -Póde.o fazer, tem dito 
cousas peores. 

O Su. VAscoxcEttos: -0 nobre senador 
disse: "Esta interpretação teve uma grande 
vota~ão na Cam~ua dos Deputados; mas de 
que serve, se esses homens eram suspeitos! 
';Quem não é suspeito é só o nobre senador". 
"?\'ão deve haver classes nas assembléas !c· 
gislativas!" Quem ha de pois entrar nessas 
asscmbWas? Não entrem empregados publi
cas porque são suspeitos!! Isto é muito con· 
stitucional, nfto ha duvida alguma!! 

.Sr. Presidente, eu condemno estes prin· 
cipios como anarchicos, porque a Constitui. 
ção dú ao governo m·aioria, e nfto minoria; 
mand.a avaliar a :naioria, não pela capacidl'l 
de dos membros que a compõem, mas sim pelo 
seu numero. Eu desejava instituir um exame 
a respeito das capacidades das camaras, não 
aqui, para nilo perdermos tempo, mas cm 
um.a conversa particular; c então eu conven
ceria ao nobre senador de que está perfeita· 
mente enganado. 

O nobre senad<lr, pois, quer o adiamento 
ou porque· o projecto favorece aos magistra
dos, c ellc nüo qacr Psse favor, ou porque cs. 
pera pelas posturas da camara municipal de 
S. João d'EI·Rei, documento importantissimo 
para decidir esta questão!! Ora, o projeClto 
nfto 'favorece aos desemba~gadorcs; favorece 
ao paiz, porque não quer deixar o poder jn. 
<liciario á discrição de sete ou oito influen
tes em uma provincia; c como ellc quer fa
zer este bem ge~al? Expl!c:mdo as palavras 

tio ..:~c to ~;.ud icional, mcJ~trando en1 CIU...! coa
siste a defeza, em que consiste a audiencia, 
como ha de ser lançada a sentença das as· 
sembléas provinciaes, etc. Porém o nobre se
nador não quer esta expllcacão; quer que 
em uma provincw, cm que, por exemplo, onze 
membros da assemb!éa constituam a maio· 
ria, sete condemnem a todos os juizes da pro
l'incia que não satisfizerem aos seus capri. 
chos; sete mandam prender os membros dos 
tribunaes de justiça, porque deram uma sen
tenÇa que ellcs consideram como nulla, e que 
não haja nem sequer a defeza. 

Citou-se o exemplo da Inglaterra, onde 
os juizes sfto tambem demittidos á requisi
ção das duas camaras. Logo, as assemb!éas 
prov!nciacs devem proceder da mesma fór
::na, mas nem da mesma fôrma procedem, 
porque os presidentes das provincias não têm 
acç:i.o, c assim veremos juizes de direito con. 
demnados sem s<'rem ou1·idos, como se tem 
praticado até o presente. 

Disse o nobre senador que se tem cla
mado muito contra a lei provincial de Per
nambuco; que ainda atG o presentt' S<' não 
tem tratado da t·evogarão dessa lei; que o 
ex-Ministro do Impcrio n~o tr.atou ou nilo 
propõz a sua r<:vogaçfto. JCt se tem explicado 
isso; mas o nobre senador não se quer lem
brar dns argumentos, e agarra.se a algumas 
palavras soltas que clle possa arranjar a seu 
modo, afim de conseguir o seu intento. Tem-se 
dito que se nüo pôde revogar esse acto le
gislativo, porque rara a sua revogação G ne· 
cessaria a interpretaç:1o .do Acto Addicional; a 
Gamara dos Deputados commctteu essa lei ao 
exame de uma commissáo sua; a commissão, 
il vista da obscuridade do Acto Addicional, 
niio pôde fazer nada; cada um dos seus mem
bros apresentou ç seu parecer. Mas o nobre 
senador confunde interpretação com revoga. 
r,fio, quando a rev-ogaçfw não tenl lugar, ha
vendo obscuridade na lei; o que cumpre ó 
explicar a obscuridade; e até o nobre sena
dor quer eliminar o artigo 25 dn Acto Addl
cional, que autor1sa o poder legislativo gerr~! 

:1. interpretar os sens artigos duvidosos. Salb:L 
pois o nobre senador qur. se niio tem revo
p;ado essa lei de Pernambuco, JlOrque é in. 
dispcr.sa\'el a interpretaçüo do Acto Addicio

na.I. 
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O nobre senador disse que sentia-se mul
to esc:!ndnlisado por cu o ter designado pelo 
<opithcto de ex-presidente do Ceará. A cada 
]):tsso o nobre ~enador me cstú designando 
por cx.Ministro do Imperio; eu fico multo 
satisfeito com isso, porque jft tenho dito di
Ycrsas ...-czcs CJUf; me desvaneço muito por 
haver pertencido no ;;abinete de 19 de Se-
tembro: mas assêntei cm que, tendo o no-
bre senador favorecido muito a província do 

Fica .a discussão adiada pela hora. 
O Sr. Presidente dft para ordem 

do dia: trabalhos de commissõcs até 
o meio dia, e depois a cont!nuRÇfto 
da materia adiada. 

Levanta-se a sessão {ts du.as horas 
e vinte rrinutos. 

.59" SESSÃO, EM ~-! DE JULHO 
Ceará, sr. devia ~ncher de gloria, quando eu 
o designasse ex-presidente do Cearft. Mas . 
não senhor· o nobre senadoli offe'lldeu..sc I . . . _ . 

' • ' _ • 7 muCLlhos de C01MI1.l.SIIOi'S.- Proscuw~mcnto 
com Jsso, e eu nao me offendo por me cha-, . .. _ . . 

. . _ . • . r] a SC!]U.JtC/a a !SCilSSilO dO prO}I!CtO que 11lr 
lll~l' e:;-~fmJstro ao lmpeno. D1s:;e que nesta , . ,. 

1 
. _,. • 1 : ·t .

1 
1,

1
· ; 

I 
tuprr •. a a qun.1 a1 d'fO., 1 o .. 1, o •. I. 1r .. o. 

c-~sa l1a m<!is membros que foram presidentes · 

I na.l. 
do Cear:í, e cu c;irei ao nobre senador que 
nesta casa ha. o Sr. l\Iarquez de Barbaccna, 1 
o Sr. Alves Branco, n Sr. Saturnino, o Sr., 
Feijó, V. Ex., Sr. Presidente, c omros que 
toran~ lllinistros do Tmperio: entretanto eu i 
não me offcndo por me chnmarem ex-:1-Iinis-j 
tro do Im]Krin, é o nobre senador off;nde.sc , 
por cu lhe cl:am3r c-x-presidente do Cc.ará. j 

l'IIESIDEXCIA 110 Si:. DIOGO A:\"T0:\"10 J:'JI:J,JÚ 

Reunido numero suf!lciente de Srs. 
senadores, passa-se a trabalb,ar em 
com missões. 

Ao meio dia, aberta a sessão, 1 ê5c 
e uppro•·a·se a acta dR anterior. 

Na ordem do dia continú.R a dis
cussfto, adiadn. na antecedente sessão, 
dos r~qur,rimcmos dos Srs. Alencar 
e Hollanda Cavalcami, pedindo in-
formaçõcR ao governo, 0 o adi:unento 
da discussão do projecto de lei que 
interpreta algnn;; arti1~0s dn Acto 
,\ddicional. 

Orn, Sr. Presidente, eu penso que deu a I 

hora, c nã0 desejo muito incommodar ao Se-~ 
nado; porém, quero ainda responder ft pro- t 

posta que ;ez o nobre senador de uma trans- I 
acrão. Emfim, pouco a pouco, clles vêm.se ! 
chegando para o dominio da verdade, e es- ) 
pcro ainda C]Ue ~e arrependam de todos os 1 
se,Js erros: iii querem transac~ão, já invo- 1 
cam o exemplo da Inglaterra- uma trans-~ 
acçãosinha como a minoria!!!- Eu não sei O Su. Ar.1~xc 11!:- Sr. Presidente, eu es
seniío de mim, mas, por mim, não posw con. l tava de accôrdo a não ceder dos meus di. 
vir na transac~ão, porque a transacção neste I reitos, c muito menos de um direito natural, 
caso é contraria íts regras de direito. Eu ad. que é defcza propria. Eu não provoquei e fui 

mitto transacção,. mas quando e !la recahe so- Pl'01'ocado. Defendi-me: tornou-se-me a pro
brc negocio obscuro e duvidoso; porém, quan- voea.r. A minlltt obrigação é tornar a dcfen. 
do o ob.ieeto é tfto claro, tfto justo e tão r.a- der-me. Des<:jav.a, porém, que o nobre sena
zoRvel; quando esta interpr"taçrto tem sido flor que me proYocou cstivess:> presente; como 
applaudida por toda a parte; quando as maio- n:io está, deixarei os · npontamcntos CJUe to
res suggcstões não têm podido mover o povo· mel, para, rcspcmder·lhc em outra sessi1o, 
a rcpresent~r contra ella, poderei eu admit. I quando ell'' estiver presente, porque cu pro. 
tir uma trnnsacçfto? Se tal fizera, faltara de I ~c,~to rcspo11dcr r,rgumento por argumento, 
<·erto ás regras que me regem nesta parte, que palavra por palavra, e não deixar-me nunca 
(, transi~ir em cousas_ duvidosas. _e obscuras. I esmagar pnr quem R c persuade com direito 
Sr. Presidente, eu falJO pela ulnma vez, c de assim atacar sc·mprc a seus adversarias. 
~omo estou algum tanto incommodado, de orn I Eu, pois, não quero ceder dos meus direitos, 
em diante não assistirei senão ás Yotações. c nté .inlgo isto de necessidade, porque ás 
(Apl)ia,lo.~.) ' nzcs ·~contrcr qu~ ecrtos ind!v!duos, abu-
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sando da prudencia dos outros, adquirem um 
tom de arrogancia e import.ancia que parece 
que ninguem lhes pôde disputar cousa ai· 
gnma. Eu nfto quero ser esmagado por nln· 
gucm; hei de dizer sempre a mJnha opinião, 
embora ell:l não agrade, embora alguem niio 
queira que s~ discuta um.a ldéa. Felizmente, 
~ustentando o meu direito, nada tenho que 
rccelar; não tenho empregos que se me pos. 
'am tirar. Não tenho em vista. senão sus-
1entar as minhas opiniões através dos so~ 
pl1ismas desse lliJbre senador; como, porém, 
nfLD .:stfl presente, eu me reservo para quando 
o esteJa, e essa. mesma resposta não deixaria 
de a fazer, quando mesmo os seus discursos 
nlio apparecessem em publico; mas hão de 
apparecer, cont~m muitos ataques contra 
mim, e cu hei de repellll·os, se não com o 
mesmo sYstema. àe que elle usa de lançar o 

poait.iva e pratica, que me parece mais con. 
veniente neste caso, e vem a. ser a. revogação 
d.::ss.as leis prov!nciaes; mas, dizer-se que 
este modo de interpretar é revolucionaria, é 
certamente querer lançar um stigma imme
recldo aos que têm opinião contraria á desse 
nobre senador. P'is, se este projecto não de
termina. eousa alguma, se deixa. subsistir :to
das as le!.s contrarias ao Acto Addicional, e 
é necessurlo que se tome conhecimento delle 
para as revogar, o que é que se adianta com 
esta interpretaçãJ geral? Creio que nada; e, 
sendo assim, póje.se cham,ar revolucionaria 
a demora desta interprutacão geral, quando 
para ella ter effelto é preciso haver inter· 
pretação especial'! 

Até aqui, aincia assim, eu não me oc
cupari.a em pedi,. a palavra para rerutar 
isto; porém o mesmo nobre senador apresen· 

ridículo sobre s2us adversarias, ao menos tou proposições que diss3 que eram susten
eom a demonstr;:tção de que os seus argu· tadas em contrario, e ao mesmo tempo, com 
mentos são todod falsos; c elle não é leal violação de regimento, proferia duas vezes o 
para comm!go, quando, depois de me ter re. meu nome; parece que queria dizer com isto 
commmda.do que c!elles fizesse apontamentos, qu~ cu era o autor dessas proposições. Ora, 
esquivou-se ao combate que offcrecera. não só nenhuma dessas proposições· é minha, 

Por or~ limito-me a trazer (L considera- como .até mesmo não as ouvi proferir na 
ção do Senado a. necessidade do ;tdiamento; casa. E o que devo eu pensar disto, e do meu 
as informações tio govano, e esse officio que nome proferido duas vezes contra o regi. 
acompanhou o projecto fls províncias, hfto de mcnr.o? 
esclarecer muito ao Senado para dar um voto Eu não me atrevo a dizer que havia 
conscicndoso; tinha tençfto de fazer um nisto proposito da atacar-me, porque eu não 
longo discurso: pQrém, como o nobre senador tinha dado motivos para Isso: parece que 
não está present•', limito-me a votar pelo poucas vezes tenho fallado sobre este obje. 
adiamento. cto, e nessas poucas vezes não tenho diva-

O S1:. VEtwn:n:o: - Parecia.me, Sr. Pre- gado, tenho tratado muito positivamente da 
~!dente, que tinha pedido a palavra hontem, questão. Se, porém, alguma vez tenho diva
quando fui ferozmente atacado por um nobre ga:io, tem sido para repellir proposições que 
s"nador; mas hontem nito ~e me deu a pala- se tem emittldo nc.s divagações do nobre se. 
na. talvez houvesse falta de assento, e agora n.ador que sustenta o projecto. As proposições 
tam!Jem vejo-me privallo de fallar, por não que ellc enunciou silo estas: primeira, que 
estar presente quem me atacou com esse seu aqui se sustentava que as assembléas pro~ 
discurso; que constava mais de personalida· vinclaes suppriam a Assembléa Geral; se
eles do que de argumentos; mas eu sempre gunda, que se disse aqui que nas assembléas 
dir~i alguma cousa. provincl<~.es parece que residia a vontade na-

Esse nobre benador chamou inimigos do clona!. Eu nfto ouvi estas proposições aqui; 
Acfo Aclclir.iona.l os qnr. n~n s;!n '~·· stw opi- ouvi dizer que a nação tinha assentido ao 
niii o: eis a designaçito que f~z dos que nfto Acto Addiclonal, porque todas as Provincla3 
querem a. interpretaçlio. Eu nfto sei se tnl tinham nomeado seus representantes provin
mntliflca~ão comp~te a alguem na casa., pelo cines, e que todos tinham d.ado seus assenso 
~ellDs a mim não me pertence: e eu tenho ao Acto Addiclonal; parece-me que 1i a ist,, 
preferido P. este projecto uma interpretação • que se reduz tudo o que se disse a este res· 
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pelto, e nüo ou vi dizer que as assembléas para a CO!ltiervaçf:o do individuo, mas a dL 
provínciacs representassem :a na&ii.o; mas, gnidade é lnuispensavel para o homem mo
emflm, convinha ao nobre senador dizer isto, rnl, o homem social, e muito mais para qual
c ao mesmo tempo attribulr-me tão estranhas quer corporaçii.o. Portanto, se o minlsterio 
asserções, que eu jümais avancei, nem ouvi a pretender assenhorear-se da votação do Se
outro nobre senador. Ouvi unicamente fal!ar nado, e julgar poder dlspôr della a seu arbi. 
no sentido que cu acabo de dizer, e não no trio, nfto convém satisfazer ao governo nesta 
sentido que o nobre s.:nador apresentou, di- parte. Circumsta;lClas apparcccm que poderão 
zen.-Jo que se queri.a estabelecer como regra fazer o publico acreditar nisto. Sabe-se 
que as assemblGas provinciaes suppriam a quanto o publico censurou o procedimento do 
Assc:ub!éa Geral; torno a dizei-o, eu a nin. Senado por votar o anno passado contra as 
gucm ouvi fallar nisso. proprias •:meadas do orçamento. Xão duvido 

o nobre sen~dor fallou tambem cm ma- que 0 Senado assim o fizesse por convencer-se 
ximas eminentemente rcyolucionarip.s, e ao 
mesmo tempo proferia meu nome; parece 
que queria dizer gue eu era o autor destas 
maximas. En protesto contra isto: se cu te
nlio algumas maximas revolucionarias, apre
sentem-as, porque, se incautamente as tenho 
professado, cu as abandonarei, por isso que 
detesto ma:ximas revolucionarias; mas pare-
ce-me que nii.o merecia ser injuriado assim. 

da necessidade de passar :1. lei sem taes 
e:mendas; mas o publico, em grande parte, 
attribuio semelhante dcli.ber.ação (t influen. 
cia e poderio de;;se ministro, que se gloriava 
de h:!.Yer formado nas camaras uma maiori:J. 
compacta c decidida. Claro está que, se tal 
ministro m::ndou o projecto de interpretaçii.o 
aos presidentes p~ra lhes servir de regra, e 
fõr este approndo a instancias do mesmo 
ministro, o publico se firmar{L na opinião que 

Portanto, tenho feito r.m geral as obser-
o illustre senador governa os votos do Se

''ações a que eu pretendia dar um maior eles
nado; para remover esta clcshonra G que ar. 

envolvimento; po.rém, como não está presente 
firmo que se deve votar contra o projecto, 

o nobre senador que me injuriou, proferindo b 
11 6 

.
1 

• d ·a . _ . . • . cm ora, se c e ·• uti , seJa repro uz1 o com 
me meu nome, contra o regimento, nao digo • . .. _ . · 

. d . - d 
1 

1 nova rcdacGao c modificaçccs. Eis por que ma1s na a; cum~rJa.mc porem, ec arar que . . · . 
- f 

1 
- . -' 11 . Julgo amda de necessidade o adiamento pe· 

suo asas as proposiçoes que e e enunciou; elido. 
se as attribue a mim, eu as nego, c nego ain· 
<la roais que tacs proposições fossem apre-

Votos! Votos! 

sentadas nesta casa. 
O Sr.. Fm;lf'>:- Como eu fui um desses I 

QUe sustentaram que seria nccessario esperar ! 
pelo documento p~dido, par~ deliberar o Se
nado se deveria ou não votar pelo projecto, 

Não havendo mais quem pe./!<l a 
palana, o Sr. Presidente põe â \"o
taçfio o requerimento de adiamento 
do Sr. Alencar, o qual é rejeitado. 

O Sr. Presidente pn.ssa a pôr n. vo-

r vi cstrn.nhar.se este argumento, traduzin- tos o requerimento do Sr. Hollanda. 
do-se o meu pensamento desta sorte: -Se o O Sn. LoPES G,PIA (pela ordem.): -De-
governo julgar u:na providencia util, deve por seja sn.bcr se, no caso de ser approvado o re.. 
isso mesmo o s~nado votar contra. el!a, - querimrnto do Sr. T-Iollanda. fica ou não prc
cstou na necessidade de explicar-me melhor, juilic.ado o andamento da discussfto do pro-
Jlara ser bem entendido. jecto. 

Senhores, dous princípios dirigem mi· O Sr:. Pr.EsrDI,:'I'TE: -Não fica prejudi-
nhas acções, o interesse e a honra, ou a di- cada. 
gnidade: quando posso accordar estes dous O Sr:. LnPES C.nrA:- Entfto voto por 
principias, estou contente: roas, quando não clle. 
posso seguir o interesse sem o sacrifício da E' approrado o addltamcnto do Sr. 
dignidade, cnti:io subordino nquellc pr!nc!p!o Hollanda. 
a este. Eis o que desejo que o Senado siga Continfla a discussfto do 1" artigo 
cm suas votações. O interesse é neccssarlo do projecto d,: interpretação, com as 
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emendas offcrecid::ts pelo:; SJ'S. :Vlar- rcfutar.se. Eru ver!lade, deHse lado têm-nos 
qucz de Barhacena e Alves Br.anco, combatido trcs acnadores. Dous proferiram 
apoiadas nas sessões anteriores. algumas palavras, e um deu algumas razões, 

O Sn. Fm.Tó:- Sr. Presidente, como ouvi quando nós temos tratado o artigo como se 
dizer.se que eram revolucionarias as idéas fosse uma víbora peçonhenta em q11e todos 
dos que sustentarnm que as assembléas pro- queremos descarre:;ar muita bordoada, até 
vi:Jciaes se tinh.am ultrapassado a Constitui- ruatal-a. :l!as donde resulta o silencio? Ou do 
t;ão, fôra por necessidade afim de providen- · rlesp~ezo em que são tidos nossos argumentos, 
ciar a que a AssembWa Gern! devera fazer e ou da força reconl>.ecida delles, que difficil
nf:o fez, e eu tambem fui d<>ssa opinião, quero mente podem ser refutados; mas se é a pri·· 
explicar-me melhor. :nr.ira razüo, eu lembrarei o dito de um gran

de homem: -Tu1o se perdôa facilmente, me. 
nos o desprezo.- Na verdade, custa a sup
portar a humilhaÇllo de ser julgado preferir 
cous1s pu?ris ou ridículas, para nüo merecer 
respostas; mns, ~·c o silencio nasce do reco
nh~cimcnto de forças dos argumentos, então 
mo satisfaço com nüo ter resposta. 

. Xão se cli5se que as assembl&as provin. 
ct.::cs obravam bem, mas desculpou-se a ellas 
nesse seu proceder; e o illustrc senador é 
quem ~tenos podia censurar essa desculpa, 
q;1:1ndo cllo recorreu ÍL mesma razão nara 
desculpar-se do haver crendo )esombarg;.ado
;·.,s al;}m do nn:nero Ie;;al, do haver cre.ado 
PC:l:'l.s, c de acoitC:!.s, para o Rio Grande, c de 
'formar um !l>l\'O direito para :s. Paulo, obri
;nndo os senhores a r:onvcncer seus escravos 
de fJlt.: o s:io, para podr:r conscrval.os no ca
ptiniro. O que disse ellc então? Que p. ne
cessidade o obrigou a lançar mão de tacs me
didas. Ora, se tacs desculpas valem da parte 
do Gov~~rno. que ·~ um poder ht~tcrog\•nt•n á. 
a..~s~mbléa, como r:iio \'aieriio para com as as
scmbiGas pro,•inciacs, que silo l!omn~cneas, 

V::ndo igualme-nte autorid::tclc de legislar? 
Sr. Pre:sident0, é nomvel que alguns il

luatres senadores ni3.Q cessam tlc attribuir os 
ma!r:s do Brnzil :!O Acto Addidonal, mas qur 
:1enhum queira desigr.:u· <~sscs males para nos 
convencer. O qur. observo é que, quando nm. 
<lf!mos de fórma de governo, muitos males a;>
parcceram: então se dizia quê a Constltuiçfto 
nos trouxera essas desgraGas. CrcHram-sc os 
eotli~os criminal e de processo; attribuin-se 
;1 C!'srs codi~os os nossos males. Reformou-se 
a C'o:Jstituir,iio, n~tribue.se a desgraça publica 
á reforma. O que cu infiro ê que ns male~ 

publicas nasct'lll de nutras causas. r outra .-. 
a razfto por que cllrs nos opprimem. 

A;;ora peço licença. a um illustrc senador, 
com quem estamos quasi sempre de accôrdo. 
para que pc,rmittn-mr. separar-mo n·~stc mo
mento de suas opiniões. Mostrou-se ellc na 
BeSsilo passada muito indignado de que, sendo 
:Jós incansaveis em combater o artig-o cm 
'liscn~siio, não se dlgnass(• c lado contraria 

. Set~hores, quem t"m mais interesse na 
dt~cussno deve s.er nuem sust"nt" . ., c -~ o proJecto. 
Se o nosso g-oYerno é representativo, se con
\".é~ convencer ao publico das razões que jus, 
ti firam a lel, se esta deve levar com sigo a 
for~a moral, como pt·nccdem deste modo os 
senhores que sustentam a lei? X ossos dis. 
cursos sc.·riío lidos, c a naçüo ser<l sómentc 
inst_ruirla. das raziics contrnrias ft lei, c pouco 
se lmporta!fL com o numero de votos que a 
fez pnssar. 

:-<tio se af!!ija, pois, o i!lustre senador. 
A nossa perda <3 !rremecJiavel, rcsign·:mo.nos 
com a nossa sort.o; a Providencia assim o 
quer; mas lembre-se ~uo r, maioria do Se
nado é uma. p.:qncna fracção da representa
r,fio nacional, que o Brasil nos om·e, que nos. 
sos discursos silo impressos, que ell~ pronun
ciará o seu juizo, e entfto se rcr.onllec?roí. 
quem melhor representou o Yoto nacional, 
Esse dia n~o cs;á longe: é .a minha unica 
consolar,r1o na derrota que temos de Re!rrcr 
nesta luta, cm que entrftmos cham~dos pcln. 
honra e pelo dever. 

O Senado vote como quizer: a minha 
opinião está declarada. 

O Sn. A. Ar.nr;QUERQUE: - Senhores, est~ 

nrtigo j(L tem .n sua sorte decidida. Eu hei de 
votar contra elle, j(L o declarei, mas, apczar 
disso, quero ter a honra de lhe fazer uma 
emcndinha. Em ontra sessão eu perguntei ao 
nobre senador, que mais a peito tom tomado 
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a defeza deste a:tlgo, o que queriam dlzrr 
esw~ palal'ras - propostas das camaras,
porque de facto é cousa que eu não entendo; 
assim como estou persuadido que não ha pes
sca alguma que possa dize1· afuitamente que 
entende o c;ue está escripto neste artigo. 

Ha pouco reprovou-se um requerimento 
r:m que s" Pl'dia que il Governo uissesse se 
tinha dado instrucções para se executar este 
projecto nas pro1•incias. Eu teris requerido 
outras cousas, isto é, se o governo deu ins· 
trucções aos presidentes d.as provincias pelas 
quaes houvessem de entender este projecto, 
porque nüo me p:,rece que haja um presl. 
dente de tanto tino c habilidade que o possa 
rmtcnder. Tambem teria requrriclo q<Jc se sou
besse se todos os presidentes têm estado pe
las ordens do gonmo a este respeito, porque 
cu já om·i dizer que alguns presidentes não 
têm estado pela opinião do governo a respeito 
dos juizes ele direito. !\!.as emfim, como este 
artigo inexplicavel (ou inintc!ligivel) ha de 
passar, cu quero fazer-lhe uma emendinha, 
por isso que o nobre senador, quando eu lhe 
perguntei o que eram estas propostas das ca· 
nmras, dis~e que eram propcst.as de posturas, 
e eu quero ter o gostinho de o emendar no 
mesmo sentido cm que o nobre senador o en. 

tende. 
Eu já mostrei, cm outra discussão, que 

por esta in terpreta~ão as c amaras m unicipaes 
ficam com !ne!los do [JUe tinham, porque c!· 
las, na fórma da ;ei, fazi:!m as suas posturas 
e as punham em cxecu~iLo; mas agora nem 
:sto pedem f:lzér, porqunnto o regresso vai a 
passos largos; não o podem fuzer porque o 
nobre senador declarou que estas propost.as 
são meramente de posturas. Eu, pois, mando 
a minha emenda, no sentido em que o nobre 
senador exp!icou o artigo, e creio que clla 

deve ser approvada. 
E' apoiada c entr.a em diseussiio :t 

segu:nte emenda do Sr. A. Albuquer

que: 
"As pala nas - prêcedendo propostas das 

camaras - devem entender-se- propostas de 

posturas das camaras." 
o Sa. F1mó:- Eu entendo que esta emen· 

tla é ainda mais restrictiva do que o artigo, 
porque, pela lei regulamentar das cam_ara~. 

c!l~s podem propôr, por exemplo, um trtbuto 

I para augmentar as suas rendas; podem mes... 
mo, pela Constituiçfw primitiva, propôr zr. 

I 
crc::ção de l.im juiz de orphãos, e outras co!l
sas mais; cntretamo, a emenda reduz essM 
propostas a meras postur.as, pelo que voto 
contra ella. 

O SI:. A. ALBUQCEJ:Qt"E:- Eu já declarei 
a razfw por que apresentava esta emenda; de 
facto, as camaras municip.aes tinham o di
reito de fazer as suas posturas; porém u!ll. 
nobre senador explicou CJUC estas propostas, 
de que falia o artigo em discussfLO, eram so
bre posturas, de roaneir.a que o citado artigo 
!lmita mais a autoridade das camaras. Se ess~ 
fôr o sentido do .:.rtigo, cu d~scjarei que passe 
com essa declaracão; quero que se diga que 
se pretende arrancar das provincias tudo, i11· 

clusive a autoridade que as camaras munici. 
paes tinham de fazer suas posturas; e com· 
quanto eu jCi. d1~c!arei que votava contra o 
artigo, ainda m2smo com as emendas, todavia. 
quero que se declare o que se pretende. 

O SB. Souz.\ E :1-D~Lr.o: - Sr. Presidente, 
eu tenho dr votar contra esta interpretação, 
porque a considero, n:io como uma interpre
tação, mas como uma verdadeira reforma dC) 
Acto Addicional (a7Juirulo.~); e eu não tomaria. 
parte na discussão, porque podia 1imitar-m~ 
:t dar o meu voto. s~ na casa nfw se t.ivP$110 
enunciado a idéa de que aquellcs que não vo· 
tar:tm por este r roiccto eram inimigos da 
'2onstitui~:io c, tlo Acto Addieional," que como 
taes vinham a ser anarchistas. Eu que tul 
sempre amante da ordem, que amei sempre a. 
Constituição. e que igualmente amo e respt:!to 
o Acto ,\.ddicion:d. como p:trtt• de!la. hei uc 
votar contra esta :ntcrprclaçflO; mas, ante.'! 
de fazel.o, G preciso que cu declare as razõei' 
que me obrigam a isso, para que o paiz co· 
nheça que não sou an.archista; o meu !ito é 

3 observancia da lei, e, cm virtude da lei, 
não posso dar o meu voto a esta interpret:t-

ção. . .. 
Trata-se da interpreta1::Io do Acto Auai· 

clonai; não se tr.ata de legislar; queremos 
.;ntender o Acto Adtlicional. usando da attri
huiçflO que nos foi conc"dida pela Asscmbléa 
Geral no artigo 25 do mesmo .\cto. Como, pois, 
se não trata de legislar, mas só de interpre
tar, parece qu~ a Assembléa Geral ha de in
terpretar conforille as regras, h::t de e:taml-
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na r: H e da dispo~içfw da lei segue-se absurdo, bem de direito que ensinam que, Quando a 
se do sentido claro das pal,avrns resultam slgnificnçfto das palaVl'as é o1; ;cura, se deve 
graYes inconvenientes, é sõ nestes casos que explicar por outros lugares <l:c lei, e jâ se 
se deve recorrer •1. mente do legislador. E' ne. mostrou por outros lu;art!S do Acto Aààicio
cessario que concorram estas duas circums- nal como se devia entender o artigo em ques
tancias, Isto é, que as palavras sejam ambi- tão. Por exemplo, o § 5" do art. 11, diz_ go. 
gu.as o\l claras; se claras, não se póde reyogar vel'Uos ucraes- e nilo dlz - geral. - C relo 
a lei, sem que da inte!llgencia das palavras que no § 9' se exprime da mesma fórm:l; fa!la 
della se siga um absurdo, o que não se mos- cm assemblêa e governo ucrac!i. Se, pois, é 
trou; e se são ambiguas, declara-se o verda. um principio de hermencutica que as p,ala
dciro sentido que teve o legislador. vras se dev~m entender naquella slgn!flcação 

Persuadido destes principias, e não se em que o leglsl~tdor usou dellas ·em outros 
tendo até ,agora mostrado os absurdos que se lug:~res dLI lei, nós temos aqui mesmo no Acto 
seguem dn, intclligencía do artígo 10 §· 4', do Aàdicional duas vezes repetida a expressão -
Acto Addicional, voto contra a interpretação,·~ get·acs;- donde se vê que, se o leglsl.ador 
passo a mostrar que a intelligencia desse ar- quizesse entender como queJ· o art. 1• do pro
tigo é obvia; que de qualquer modo que se jccto cm discussão, diria -policia e economia 
entend.u nfto apres·mta inconvenientes,· e que, municipaes. - Portanto, segundo esta regra 
por conseguinte, nilo precisa de interpretação. de hermeneutica, evidente é qn•· a Asscmbléa 

Diz o artigo 10 ~ 4", do Acto Addicianal Geral nii.a 11óde d'l.r ao artigo ·do Acto Addicio
Oê), este paragrapho não parece duvidoso; nal a intelligencla que lhe dá o art. 1" em 
não nos consta mesmo que as assemblúas pro- discussão; porém cntende·sc que a policia ê 
v!nciacs tenham promulgado alguma lei con· polici~L geral; digro geral, no sc::tido do Acto 
traria a este paragrapho. Apontou.sc aqui um Addicional. 
calenilario de lclô prodnclaes, disse-se que Eu nfto fallo gér.almente da pollcia que 
mais algum"as llanri.am; porém o nobre se- compete ao Governo c á Assembléa G"ral; dig•• 
nadar que citou essas leis ha de permittir que é geral esta policia restrict!vamentc á 
que não concordemos com elle sem que pré- !H'O\"incia, isto é, policia provincial. Alguns 
viamcnte se c~a:n!nem essas mesmas leis. nobres senadores quizeram entender policia e 
:Muitas vezes se consideram as cousas por dif- economia por synonimos; mas, seja ou não 
ferentes lados; e. segundo o lado por que se seh assim, o certo é que as camaras tinham 
encaram, podem entcnder.se desta ou daquella attrlbuições de legislar sobre a economia, e 
maneira; essas leis provineiaes nfto vieram {t tinham poder administrativo; tinham ainda 
casa; portanto, não podemos saber se os fa- mais (c cr<:io que ainda t~m. porque a Consti. 
ctos allegados sfto ou nfto sufficientes para I tuiçfw não se derogou) o direito de fazer pos
decidlrem na votaçao do artigo. turas; e não serão essas mesmas postur.as 

D]z 0 .artigo 1" que se discute: -A pala· umas pequenas leis provínclaes? Creio que 
na - municip:~l -- do art. 10 ~ ·1" (h' Acto sim, e que são até mui privilegiadas, porque, 
Atlrlicional. comprehend•: amuas as unti.'riores se nos governos representativos nós conside
- policia c economia, etc. (Lê). Já se mos- ramos coma lei o preceito dado pelu pessoa 
trou que esta !nte!llgencia graruruatlcal não rtue tenha autorirhtde de fuze1· .a lei, e que 
era exacta, 'que tambem se podia entender a I pôde constituir direitos e lmpôr o!irigações, é 
policia separada da economia municipal, e claro que as camaras fazendo suas posturas, 
que, segundo as regras d·~ grammatica mais impõem deveres e constituem direitos; por 
usuacs, ücvcria dizer-se - policia e economia conseguinte, as posturas sfta umas pequenas 
municipaes.- Se o legislador quizesse cntcn. leis do munie!pio; Isto 6, direito proprlo das 
der que policia era synonimo de economia, ou camaras, c direito que nfto lhes pertence por 
era policia municipal, cutfto clirla - sobre lei particular, mas sim pela Const!tuiçfto. 
pollcht c ecor.omia m1miclpaes. - Ora, esta Quiz.sc j(L duvidar deste direito; mas cu fe
intelJiç::cncia, que já deu um nobrr senador, !izmentc ·achoi a sua garantia no art. 167 dt1. 
acha-s~ confirmu(l:t llOl' outros principio~ t~m- 1 ConstitulçfLO:- Em tc(las ns cid.adQs c villas 

A.-·16 
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ora existentes (IG).- Logo, ás camaras com .. policia; logo, não parece exacto dizer-se que 
pete o direito de regular a economia de seus i a palavra - muuicipal - do ~· 1", .art. 10, do 
municipios. O art. 169 as autorlsa para o mes- j Acto Addlciorw_!, eompre~ICHclc a po:ieia e eco
mo fim, quando diz: -O exerclcio de suas • nomla. A policia entendida no termo gencrlco 
funcções munlcipaes. (Lê). ! é um regulamento do Estado; esta é a ac-

Els, Srs. Presldénte, estabelecido 0 di- ! ccpção mais ampla em que se tem tomado a 
reito que as camaras têm pela Constituiefto I palavra - policia, - c depois, sobre os di
de tratarem da economia de seus mun!ciplos I :ersos objectos que clla pôde versar, podem 
e faculdade de fazerem leis provinciaes, di- ' razcr diversas distincções; emquanto tende á 
rcito que depois foi reconhecido pela lei das I boa ordc~ _e a promover os lnter2sscs locaes 
camaro.s, que passou a ser regulamentar, e i do n:unlclpLO, chama-se municipal; se tender 
que parece que não deve ser alterado senfto 1 aos. ~ntcresses g.:raes elo Imperio, ha de ser 
com muita clrcumspecçfto, amda quando se pohcw geral; e se tender aos interesses do 
não julgue necessarlo que procedam ás mes- t~do. de uma provlneia, entende-se policia pro. 

mas formalidades que se exigem para reforma vme~al. 
d.a Constituição. Posto que a lei das camaras Xrls vemos no Acto ,'u.ldieional cslabcleci
diga, no art. 24, que passo a ler (lê), donde d?s .os objectos sobre que as assembléas pro
alguns _nobres srnadores querem concluir que I n_ncraes podem legislar, _objectos qu_c são mais 
ellas sao meras corporações administrativas, 

1 

exte~sos do que. aquell"s que estao compre
com tudo, a mesma lei, no art. 66, declarou hendldos na orbna das attrlbuições das ca. 
que ellas terão a seu c.argo tut1o quanto diz I maras municipaes; e se sobre certos objectos 
respeito á policia c economia das povoaçõc~ e~tas .podem le~is!ar, c a Isto se chama poli
e seus termos, pelo que tomaram deliberação~ 1 ela, qJal ~ razao por que no exercido do po
ete. Por ~ste ~rtigo parece fóro. de duvida que 1 ~er que tem as assemblé~s provin~iaes de !e
por pol!c1a nao se entende 0 mesmo que eco. I ..,~slarem sobre outros obJectos ma1s :·xtensos, 
nomia, e sim á faculdade de Cazer as I nao se ha de rc.~onheccr o mesmo poder de 
suas posturas sobre os objectos indicados leg-Islarem sobre policia'! Senhores, eu creio 
nos artigos seguintes da lei. Portanto, está ! que nós dc1•emos estar certos que o poder !e
visto que policia e economia não sfto sYnonl- i g-lslativo 6 um, é o poder legislativo geral; 
mos, são diversos objectos sobre que as ca- i mas uma peque11a parte deste poder estava 
maras podem legislar. Or11, podem as cama- I delegada ás camaras munlclpaes, depois se deu 
ras deliberar sobre policia nos objectos que I uma parte Cts assembléas provlnc!aes; e se 
estão expressados nesta lei; nfto se lhes pôde I por virtude deste direito as camaras munlcl. 
tirar esta attribulção, attribuição que em I pacs podem legislar sobre policia, como have
partc G de economia, e em parte se mostra 1 mos de negar o mesmo direito :is assembléas 
que é legislativa, legislativa a respeito dr.,. provinciaes? Eu creio que nflo é Isto possl
posturas. Is~o se confirma ainda mais no ar- vcl, c .mPsmo ha um artigo do Acto Addiclonat 
tigo ... da mesma lei, emqtianto manda que das que d1z que as assembléas provlnclncs fixarão 
deilberaçõcs das camar.as, na capital do Impe. a força policial sobre informnr,fto do presi
rio, conhecc.r(L a Assembléa Geral, nas Provin- dente da provincia. Ora, podendo a assembléa 
cias, os conselhos geraes; e naquelles casos provincial fazer isto, nfto poderá tambem re
que forem meramente administrativos, então formar esse mesmo corpo c leglslnr sobre 
manda que se recorr.a ao governo; donde se clL~? Supponhamos quê nfto pôde: então a 
vê que este artigo da ]c! cllstlng-uc no poder quem fica pertencendo este direito? Trata.sc 
das camaras o que é economia do que é po- de um corpo policial, c como G provincial não 
!leia. compete ás camãras legislar sobre cllc; igual-

Diz o art. 73 ãa mesma lei: -Os cldadftos mente na hypothcsc actual niio compete !i. as
que se sentirem aggravados, etc. (lê). A' vista scmbléa provincial: logo, fica este direito sem 
deste .artigo, nfto se pôde negar que nas ca- ncahuma rcalidad~, o que niio pôde ser; por
maras existia. o direito, nfto só de regular a I tanto, essa h)'pothesc nfto pôde ter lugar, por
sua economia, mas tambcm de legislar sobre qur. clella resnltarlo. nm absurdo. Portanto, se. 
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nh01 es, .~. que devemos faz.cr é entendermos \lnv:a - policia- c~mpra~1cnde a pol:cia mu
ns p.1lnH,!S do Acto Addic10na1 pelo scmido , nlclpal e administrativa somente, c nao a po
obvio que offereccm; e não se seguindo absur- j llcia judic!.aria". Esta ultima ;:arte da inter. 
do algum destas jntelligcncias, qu,nl é a razão I pretação é tambem inteiramenlc superflua ou 
po~· que se .ha de mterpretar? Neste caso não I absurda. Entendida a pal::vra - policia -
veJo necess1dade alguma de interpretação; e, I c:omo policia munidpal, estií. visto que esta 
por isso, o artigo cm discussão é perfeita· \ policia não G ~ó atlministr.ativa, mas é tambcm 
mente dcsnccessario. [poiicia Judiéiaria, porque, ~e policia quer dizer 

Ora, se, eonforme aos nossos regimentos ~ I os regulamentos dados sobre aquelles objectos 
disposições geracs, não se deve fazer lei ai- , que competem aos corpos municipal e provin· 
guma sem necessidade pubhca, com maior cir- I ela!, como sl: pódo dizer quo comprehcnde só 
cnmspecção nós dcwmos olhar quando se trata I a policia administrativa? Porventura o poder 
de alterar uma parte da lei fundamental: esta lcgisl.ativo ó administrativo? Creio que não: 
facilidade, esta falta de clrcumspccçfto talvez o poder legislativo dá normas, dá preceitos, 
fosse .a causa de se fazer a reforma da Con. e o poder executivo ex<'cuta. Emquanto o po· 
stituiçfto. Tivemos uma Constituição; e, antes der execuüi·o dá aos seus delegados instru
dclla estar bem arraigada, antes de se conhe- cções gcraes para execução das leis policiaes, 
ccr verdadeiramente os cffeitos das suas dis· chama-se a isso policia; e quando seus dele. 
posições, tr~tou-se de reformai-a. Eu, Sr. Pre. gados trat.am de applicar aos diversos casos 
sidcntc, não fui amigo da reforma; quando se a determinação das leis, então exercem elles 
tratava della, tive muitos receios; mas, de- :tttrlbuições administrativas; mas, se as ca· 
pois ele reformada a Constituição, felizmente maras municipaes a respeito de policia lcgis· 
se vio que os brasileiros ficaram ern socego, lam c não exect:tam por si, como se quer di
c as províncias ficaram mais habilitadas para ur que nesta part~ as suas fun~ções são ad. 
poderem attender ás necessidades locacs. Pas- ministrativas? E' uma intc!ligencia en·onea; 
sou a reforma e eu julgo que não S' deve bu. as camaras municipacs a respeito de posturns 
lir Hclla tlio depressa. O Acto Addic!onal não ieglsl.am nas pequenas cousas; as assembléus 
produzio o isolamento das provincl.as, elle não provinciaes exercem tambom a este respeito 
as 1'~z independentes; a sua legislação ainda é attrlbuições legislativas: c porventura o acto 
snjl'i~:t (t ;,ssembl~a Geral; portanto. d•}-sc-lhe de legislar é acto admiaistratlvo? Xinguem o 
o rr:mcdio indicado pela Constituição e pelo dirá; administrativo é uma subdi\·isão do po-
llll';;mo Acto Adclicional. revoguem-se csHas leis 
p:·ovinciaes que forem contrarias a clle. 

liiz llléSlllo o ar ligo em discussão:- e a 

der executivo; por conseguinte não se pódc 
declarar que as .a.ssembléas provinciacs r.êm 
poder administrativo, porque ellas têm poclcr 

nmbas estas se reCerc a clausula final do mes· legislativo naquelles obj:ctos em qu0 o mesmo 
mo arilgo, precedendo propostas das cama. Acto Addlclonal entendeu que o linha. l'cr
ras.- Esta parte tambcm da interpretação, cu tanto, esta ultima parte do artigo tambcm 
a acho fóra de todas as regras da hermeneu- nfto pódc passar. E o que querem dizer estas 
tica; r: nma v.~rc!adcira. reforma do Aeto Ad· expressões- e não a policia judiciaria?- Pois 
dicional. Se se entende a policia como policia as assembWas provlnclacs são porventura cor· 
municipal, bem; então, diz-se com toda a ra· porações encarregadas de julgar? Elias csta
zflo que ueve sér precedendo propostas das bclccem direitos, Impõem obrigações, não exc. 
cam:, 1·ns: !listo confirmou o ,\cto Addicionnl o cutam nada; por conseguinte, não se pôde do 
qu.~ estava disposto pela Constituição, ou pela fôrma alguma appllcar a este artigo tal dis
lci das c:uuaras: mns, entendendo a policia. tlncçfto de policia, ou seja administrativa ou 
como provincial, era um vcrd.adeiro absurdo judiciaria. Por todas estas rn.zões, Sr. Presi
suppúr.se que só ,'ssa policia podia sr.r coni- deulc, cu acho que esta interpretação é con
lll'cllend!da na policia municipal, c que a as· traria ás regras da vcrdnd:ira hermcncutica, 
scmhléa provincbl só podia legislar sobre e vem a ser uma reforma elo Acto Acldicional, 
<'11:1, prcccclcndo propostas das camaras. c reforma feita por dlfferente modo dnquelle 

A ultima parl:r deste artigo diz: ''A pa·. que cstall:lccc a Constituicfio: interpretar 6 
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entender a lei segundo as regras da hermencu
tica; a reforma, porém, se deve fazer pelos 
tr,amltcs estabelecidos nn ·Constituição. Por. 
tanto, ou se considere reforma., ou se consi
dere interpretação, niw p6rle ter lugar este 
artigo, e por Isso voto contra elle. 

O Sn. A. ALnUQ'CJ:nQUE: -Eu etperava, 
Sr. Presidente, que a emenda que mandei á 
mesa fosse sustentada pelos nobres senadores 
que votam pelo projecto, mas vejo que nito 
sustentam! Eu não tive .a gloria da invenção; 
já declarei que quem tinha apresentado essa 
ldéa foi o nobre senador ex-1\Iinistro da Jus
tiça, que não estil presente n·a sala; a elle é 
que deve a glorlr: da im•ençilo que a p_alavra 
- propostas - refere-se a posturas. Portanto, 
como eu não vejo sustentada a emenda por 
quem esperaVa que a sustentasse, e cu tenho 
de votar contra o nrtigo, peço ao Sena-do li. 

nhecer das decisões dos juizes de p.az, póde 
estabelecer outra divisão, c mesmo regular a 
sua jurisdiccitO. Ds.qul cu entendo que, quando 
se pôz esta emenda que a palavra policia não 
compre-hcnde a policia judiciari.n, se deve tra
duzir desta maneira: que, para as assembléas 
pro\'inciacs legistarem sobre estas economias 
de que aqui falla, é preciso propostas das ca
maras ; mas que, quando se tratar de policia 
judiciaria, nii.o sfto precisas essas propostas. 
O artigo, pois, se deve entender assim: - Po. 
dem as .assembléas provlnciacs legislar sobre 
policia judiciaí'T"a sem que as camaras propo. 
nham.- Eu me recordo que j[t no Senado 
houve alguma cousa a este respeito: lembro
me que, em uma das sessões passadas, cre1o 
que foi na de 1836, uma das camaras muni
cipaes representou contra a assembléa pro
dncial do Rio Grande do Norte, por ter dado 

ccnça para retirai-a. c depois continuarei a umas providencias sobre terras cm que os 
fallar sobre a materia. gados podiam p,1star, c outras em que não 

O Sr. Presidente consulta ao Se- podiam pastar, c uma dessas c:imaras quei. 
nado se convém em que o nobre se-/ xou-se dessa lei provincial, porque não tinha 
nador r0tirc a sua emenda, e dcc!- preceditlo proposta sua. Entiio houve um;1 dis
de-se pela affirmativa. cussão forte no Senado; nfto me recordo qual 

O Sn. A Ar.m;Ql:ERQL"'E: -Direi ainda duas foi o resultado, porque isto veio-me agora !l. 
palavras solll'e o artigo em discussão, posto lembrança, c eu não tive tempo de consultar 
que muito se tenha dito a seu respeito; mas I a ta: respeito, m1s sei que houve grande dis· 
do multo que se tem dito mesmo con11ecc-se cussao. 
que se não entende o que está escripto. O Sn. VEnamm:o: -Não se reprovou a 

Disse-se aqui que policia e economia é lei. 
srnonlmo, qÜe municipal refere-se a policia ~ O Sn. A. Ar.nr:QliE!lQT'E (conti11U.an!lo) :-... 
não a economia; disseram.se tantas cousas, e houve uma dlscussito, porque dizia.se n.a 
que afinal nito sei em que havemos de ficar. discussão: -Pois é preciso para uma provi-

Agora tem-me occorrido mais outras idéas dencia destas, geral para a pro,•incla, propos
pclas quaes me vou inclinando já a .achar ai- tas de todas as camaras da provincial? Umas 
guma razão cm quem accrescentou estas p:J.- quererito, outras r:fto quererão; e porque algu
lavras - e não policia judiciaria. - 1\Ias te- mas não querem ha de se deixar de dar :íquel
nho tambem necessidade de uma explica~ão las que precisam? 
pa.ra ver se é como eu entendo este ~ 1" do Se, pois, estas palavras que cstfto no fim 
art. 10 do Acto Addicional, que diz que com- do .artigo se devem entender no sentido em 
pete ils assembléas provinciaes legislal' sobre que eu digo, isto é, que nfto precisam propos. 
a divisão civil, judiciaria e ecclesiastica, etc. tas das camaras para a assemb!éa provincial 
(L~). Eu me persuado que o que se trata legislar sobre a policia geral e economia da 
neste artigo não é só da divisão material; ha provincl.a, r.ntii.o aclio no artigo alguma razito. 
de entrar nfto só essa divisão, mas tambem a ~Ias, se é assim, é preciso que haja um com
divisão pessoal e judiciaria. Por este artigo, menta; se não, estaremos cm um labyrintho 
póde a nssembléa provincial legislar sobre a donde seria impossível salJirmos. J-Ias eu vejo 
diYisão judiciaria, pódc dizer:- A ndminis- que os nobres senadores nfw nos qur.rrrn fazer 
trnçfto dn justi~a seja feita com taes divisões o favnr de fallar, não quel'em tirai' estas mcs
- por exemplo, em lugn.r de juntas para cn- mas -duvidas que não são de pouco peso; III!•'· 
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rem que o projecto vá com uma confusão tal peito, c verá que são muitos os óbjcctos de 
que ningul'm o entenda, ou, por outra, que :;. que as cam.aras municipacs se podem occupar. 
intelligencla do artigo seja aquclla que fôr Elias impõem multas pccuniarias, c a nossa 
dada por instrucções secretas; ha de se dizer legislação tem até pcrmittido que elevem es
a um prcsidCiite de província- entenda o .ar- sas multas ··a uma quantia maior do que se 
tigo por esta maneira,- e a outro presidente admitte l'lll outras nacões; e tambcm cstabc
- entenda por outra maneira diversa. - Por. leccm ·a pena de prisão por tantos dias. Eh; 

~~nto, .Sr. Pr.esidcn~e, vend?-mc nesta confu-1 aqt:i o q~c abmnge a policia municipal, c nada 
s,to, o que hC! de dizer? IIc1 de dizer que isto mais. Nao podem as camarns )cgisl.ur sobre 
n_ão é projecto, é uma monstruosidade, c as-, po~icia judiciaria, que tr.rn outro l'im e outros 
sim vou continuando a votar contra elle. obJectos, como já aqui mostrei cm outra ses-

O Sn. Ar.r-:xcAn:- Eu desejava, Sr. Presi- são, e agora tornarei a cxpender. 
dente, merecer um favor de algum dos nobres A policia judiciaria tem por objecto: prL 
senadores que suJtentam este 1' artigo do pro. meiramente, a prevcncão dos crimes, ao que 
jccto; desejava que me esclarecessem só isto: se chama policia preventiva; depois a perse
Qual é o pensamento deste 1• artigo? As ca- guir,fto c prisão do delinquente, formar o corpo 
ma:·as munidpaes ficam com os mesmos po- de drlicto que é a prova de que existia o de
deres que tinham, ou com mais ou menos al- licto, inquirir as testemunhas que presencia
guma cousa'? ram o ·facto, fazer a acarc.aGüo dos réos com 

O Sr.. LOPES GA,nu:- Eu entendo que estas tcstcmunhns, finalmente tudo quanto 
ficam com as mesmas attribui~õcs que a lei pe,·tence no procedimento que hoje pela nossa 
do seu regimemo tem marcado. legislação est(, rommetticlo aos juizes ele paz, 

Senhores, eu j(t me expliquei sobre este até o acto da pronuncia. Tudo isto constitue 
objecto; mas, como sou intcrpcllado pelo no- o CJUC se chama policia judiciaria; e, sendo 
bre senador, direi como entendo .as palavras - assim, pertence a todo o Imperio, é sobre isto 
policia municipal.- Por estas palavras enten. que as camaras municipacs não podem legis
do que as camaras municipaes, fazendo as lar, porque niio podem ser objectos de postu. 
suas posturas, podem-se occupar de todos os 
objectos que tendam .a evitar tudo aquil!o que 
possa offend~r u salubridade e commodidade 
publica ... 

O Sn. A. AT.nGQt:EilQt:E: -E segurança dos 
dos cidadfws. 

O Sn. LoPES GA~rA: -Quando se diz -
commodidadcs publicas- entende-se que tam
hem as camaras municipaes podem, por meio 
de posturas, dar providencias para que em 
certas reuniões, como, por exemplo, em um 
thcatro, ou cm um ajuntamento de barqueiros 
na praia. se n~o comnwtt.am acto;; elos quacs 
se possam seguir dclictos; assim como podem 
Jlrovidcnciar sobre a deccncia publica, igual~ 
mente sobre vozerias nas ruas, sobre aque!les 
que proferirem palavras que offend.am a. mo. 
ral publica, sobr~ aquel!es que expuzcrem [t 
venda estan:pas ou qund1~os obscenos. Emfim 
sfto muitos os objectos sobre que as camaras 
podem fazer posturas, e escusado seria estar 
agor.1. aqui com essa ·enumeração; eu remetto 

0 nobre scnadot• aos diccionarios de policia. 
de França; consulte os escriptorcs a este rcs-

ras. Se o nobre senador seguisse esta defini
ção, vcri.a que as camuras ficavam com todas 
as attribuiçõcs que a lei do seu regu!umcnto 
lhes t~m marcado, c é a esta dcfiniçfto que a 
C~mara dos Deputaclos se ligou, .para apresen
tar este artigo, definição dada pelos escripto
rcs que têm tratado desta ma teria; c que
rer.se agora que eu me sujeite a definições 
improvisadas, IlttJ é passive!. 

O Sn. Amxc.11::- Agradeço muito ao no
bre senador pelos csclarccimcnlos que me cleu. 
:Nüo era preciso tanto: cu pedi s<i que expri
misse o pensamento do artigo, isto é, se, di
zendo-se, como s2 diz no artigo cm discussão, 
que a palavra - municipal - abrange poli. 
cio. c ·economia, ficavam as camaras com as 
mesmas attribuiçócs que a Corisiltuir,fw ga. 
rante, Isto é, com o exercido rlc ·suas fun
cçõcs municipnes, formar,ão ele suas posturas 
poTicincs r. applic~r,1ío rlc suns rendas ... 

0 Sn. Lol'F.S C.Du:- Ficam. 
O Sn. Ar.r-:xc,\n:- Então estou satisf~!to. 

Agora ainda tinha de pedir mais um esclare
cimento, istn é, se a assr.mbléa provincial lr.m 
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sobre a policia os mesmos poderes que tinham 
os conselhos geraes. l\Iuito desejava ouvir o 
nobre senador a este respeito. 

O S11. Lmms GAMA: -Senhores, isto ~ 

uma cspccie de dialogo: n,a lei o nobre sena· 
dor acha tudo Isto; e eu cxpllco.me em duas 
palavras. Eu ass,;nto que nós nfto sacrificamo~ 
a liberdade dos brasileiros, uma vez que lhe3 
garantimos na lei ger.al o modo do processo; 
deixar isto ás assembléas pro\'inciaes é o 
maior mal que podemos fazer ao paiz. Eu já 

vi que uma asscmb!é:.L provincial acabou com 
os juizes de P.az no districto de Plauhy; c as
sim como esta assembléa fez isto, outras po· 
derão fazer o mesmo a pretexto de suas ne
cessidades, c cm breve não hanrá liberdade 
e segurança, tanto mais quando devemos con· 
siderar que estas assemblé.as, prlmeiramcnt<), 
são unicas; cm segundo lugar, o numero de 
seus membros ti mui limitado; e em terceiro 
lugar, n6s não temos nos presidentes das pro. 
vincias as mesmas garantias que temos no go-

manifestar. c persuad;do que o Acto Addicio
nalnfw eleve St~J' o pomo da discordia, da auar
chia, interpreto a lei, evitando a anarchia, a 
desordem e .a subversfto do poder judiciaria 
Em todo o Imperlo. Se o nobre senador tiver 
por fim crear um poder judiciarlo separado 
em cada provincia, bem; mas, logo que con
tinúa a ser um e o mesmo cm todo o Imperiõ, 
é precisa esta interpretação, que é conforme 
ao fim do legisla1or. 

Da mesma maneira a respeito da organi
sação do exercito. Se cada uma assembléa 
provincial tiver a attrlbuiçüo de poder refor· 
mar os regulamentos c ordenanças do exer
cito, poderá haver exercito no Brasil, e e:~:er. 
cito disciplinado? Nfto, de cei:to. Por conse
qucncia partindo dos meus principias, assento 
que o !L•gis!ador não r.uiz, Pêlo Acto Addicionai, 
a reforma do poder judiciaria. 

O Sn. ALl~xcAn: -Se o nosso regimento 
admittissc dialogas, Sr. Presidente, talvez nos 
entcndesscmos meliior! Emfim, cu já entendi 

vcrno central, que sancciona as leis; eis o que o nobre senador está persuadido que não 
principio donde parto para votar por c~te só as camai·as municipaes, como as .assembléas 
artigo. provinciaes ficam com as mesmas attribulçõcs 

O S!t. Au~xcAR: -Torno a agradecer ao que tinham; mas enlfto, se as assembléas pro· 
nobre senador os esclarecimentos que me dá, vinclaes, que substituiram os conselhos gc
eu estou d~ accôrdo com as suas idéas; per· raes, têm 1:s mesmas attribuições acerca da 
suado-me mesmo que p6de luwcr muitos abu- policia que tinham estas, para que vem o 
sós, mas o que devo notar é que n6s estamos ~ 1" do nrt. 10 do Acto Addicional, que diz que 
Interpretando a lei, c nüo reformando, por as asscmbléns pro\·inciaes podem legislar se
Isso não lla remedio senão Irmos devagar fa. bre a policia e economia municipal, prece. 
zcndo as cansas; afinal, havemos ir ter ao dendo propost.as das camaras? Se os conselhos 
meio Icgitlmn qu0 é propôr a reforma do Acto gcracs de provlncia j[L approvaram as postu
Addiciona! c !1~ outra lc;;!slalura rt•formar-se. ras municipaes, e por cons<'qucncia tinham to· 

O Sit. Lol'ES GA~L\: -Peço licença para dtts as a ttribuiçõcs que agora se quer dar ás 
enunciar algumas idéns sobre a materia an- asscmbl(-:ts provinciacs, para que veio este pa-
tcs que me escapem. ragrapho? 

Sr. Presidente, como aprendi um pouco Xós nmos, Sr. Prcsidrntt•, que o Acto 
de direito romano, }lorque sou f!lho da escola Arldicional, 011errnch dar á;; AssemhlL'~s Pro
de Coimbra, vi que as interpretações dadas vlncincs os mesmos poderes que tinham os 
eram classificadas desta maneira, systema dos conselhos g-crnes, assentou 0 disse no art. 9' 
Sabinianos, systcma dos Proculcianos, e sys- que compele a ellas propõr, discutir e deli. 
tema dos Erclscundos. Os Sabinianos eram bemr na eonformidadc ele taes e tacs artigos 
aqucllcs que nfto sahiam da lettra da lei: os da Constitniçfto. Ora, ni'ste ponto, a mente do 
Proeulcianos seguiam a ment0 c o espirita do legislador foi deixar fts assembWas provin
legisbdor, quando a lcttra da lei era obscura; ciars com as mesmas faenldadcs que tinham 
c os ·Erciscundos adoptn\"1\Ill ou seguiam o os conselhos gcracs; r clle entendeu dar-lhrs 
meio termo, ou stguiam um ou outro daquel- mais alguma attribuic;fto além destas, e disse 
les systemas, conforme as circumstanclas. no ~ ·1" do art. 10 que r.lles podem lr·glslar 

Ora, JlOSBuldo 0u dns idéas que acabo de . sobre polida c economia municipal, prece-
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dcndo propostas das camarus. Se não é ass!m, 'j 

c se os conselhos gcra.cs já faziam tudo isto GO" ~J~SS,\.0, EM 26 DE JULHO 

sobre policia, pozs que approv.a.va.m as postu- ! , . . _ 
ras policiaes das camaras municipacs, torno a I E.xpcclLCntc.- Seg~nrro_ clcscus_sct~ da rcsoZuçilo 
pe1guntar: para que se estabeleceu 0 ~ 4 .. do i qzz·: rcvo~a as lczs provmcw,es do Ma~a-

art. 10? E' por esta razão que cu sempre tcn!Jo i nhao ns. o·! c 80, ele 1838. - Segunda dts· 
dito que a mente do lef;lsl.ador em 18:l·l foi a 1 cusslio rio parecer da com1ni.ssão de /e. 
de adiantar mais as nttribuiçõcs provlnciacs ! aislaçtio solirt: o parire José Antonio Gal-
neste ponto. \ lias. - Proscauimento ela sc[J1tndrt rlis-

Diz.sc, porém, agora que isto é máo; c 1 cus.wio do wojccto que interpretrt algun.ç 

qual é o resultado? Interpretar? Não cabe Isto ' ar!i:•M rlé• AI'!~ A.rl.rliciona!. 

na interpretação, porque estrt patente a tod.as 
ns h1zN: qw~ o .'i.cto .'\dfiiciona1 dru f:s ~\.ss~·:n

bléas provinciaes o que tinham os consclhoa 
l'HESJDJ;::\C:IA 110 :';J:, DIOGO A~TOXIO n:rJ6 

geracs c m:~ls ~ignma cousa. Eu me quc:·o Reunido numero sufficientc de Srs. 
persu~dir dos inconvenientes que .apontou o senadores, abre-se a sessão; e, Ilda a 
nobre senador; mas n6s estamos interprctan·j neta da anterior, 6 approvada.. 
do c não rdorma~tlo, c ~ que tah•ez tem dado 

1 

o Sr. 2" Secretario participa que o 
lugar a. esses cqmvocos e que, como a assêm· Sr. scn.ador Costa Barros não com· 
blén geral p6de Interpretar, quer-se usar dessa i parece por incommodo: fica o Senado 
attrlbuiçilo para puxar Isto para. o governo ,, inteirado. 
central, mas nós tsta.mos cm um circulo muito Na pr.imcira pa;rtc da ordem do 
apertado. Veja.sc mais que os conselhos gc- i din entra cm segunda dlscussüo a 
racs de província já de alguma maneira eram i resolução que revoga as leis da as-
considerados como um corpo legislativo, tanto j sembléa rrovincia.l do 1\Iaranhi"w, nu-
que elles csti"to n:t craveira. do tit. 4• da Con· 1 meros 54 e 80, de 1838, conc:dendo á 
stituição, que trata do poder legislativo. Se, confraria da capella de N. S. dos Re. 
pois, é isto assim, c os conselhos geraes já medias reter os bens de raiz que pos· 
tinham uma esr.ecic de attribulção legislativa sue c adquirir novos, c isentando dos 
adequ~.da sobre as postu;as das eamaras m~- I dirl•itos provinciaes as lenhas c co· 
nicipaPs. a mente do lrgislndor do Acto Ailtll· 1 mestivcis para o consumo das embar-
clonal foi dar mais es.ta ~~tribuição ás nsse_m-j cações nacionaes. 
bléas provinclaes, attnbu1çao que se lhes pode • 

0 
s Sr Presidente, 

1 Sn. AT.)fl-:!0.\ E rr.v.\: - · 
tirar por uma mterpretação. Em fim a. , hora 

1 
cu considero que a nobre com:nissfto obrou 

esl!i dada, c eu deixo de continuar a mllar com toda a. justiça, propondo a revogação da 
sobrê a materia, o que farei talvez cm outra lei da minha provinci~, (o Mnranhfto). dc
sessi"to. baixo de n. :;.t, de ~1 de ).Iaio de 1838, a qu::tl 

Dada a hora, fica. adlad.a a discus. concedeu {t confrari.a da capc!la de N. S. dos 
süo, c o Sr. Presidente dá para or· Remedias reter os bens de raiz que já pos. 
clcm do <lia: até no meio dia, a sr· suia e adquirir outros até o valor de um conto 
f!tmda discussfto da resoluçfto que re- · l - l" uma 
, de ré!s, rcvogand·1 assim :1 d1spos ~ao < - ' 
~·oga as leis do !\Iaranhüo, ns. 5·! c SO lei geral. !\fas, quanto á revogaçüo da lei n. 80 
(j ·' 1838: s~gunda discussão do parr- · · a lenhos 

- que Isentou ele direitos provl!lcmes · s · •·· 
c:·r da commlssfto de legislação sobre c comestiveis para o consumo das embarca· 
." I'esolur,ão nuc declara o padre Josr nrrr""" 
·~ 'l C"Õ~s nactonncs, bem como os gemeras c, ·'="~ .. -
Antonio Caldas no gozo de dlrr.i!:ns cms ncllas para Portugal r. Hfspanha, sen~o 
(lc Cidadrto brasileiro; e depois dn !nela n·to 

09 proprietm·ios residentes nn prov ' • ' 
melo dia, a continuação da matcrin 1 com 

me posso conformar com o parecer c a • 
adiada. Jnl·"~ão, c 6 ncccssarlo que cu r:·corra a. nm 

t a sess~o ~s ch1as horas -" bl. l• Lcva.n .\.se . facto para clemonstrnr que n assem ea < •· 
c dez minutos. 
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provincia do lllaranhiío estava no gozo de seus 
direitos quando concedeu essa isençito de di
reitos cm favor d.a cx'portacão dos geucros da 
mesma Provlncia. 

porta~üo dos generos proylnclaes. D,aqul con
cluo eu que a asdembléa provincial, legislando 
a tal respeito, estava no gozo de suas attri. 
buiçõcs; c por isso, votando pela revogação 
da lei n. 5·!, voto contra .a revogação da lei 
n. 80. 

O Sn. VE!!GtiE!llo: -Talvez que o lugar 
mn.is proprio de nos occuparmos desta mate
ria fosse na scgundn. discussão da resoluçflo, 
porque então, se 1l nobre senador entende que 
o segundo artigo da resolu~ão não deve P.as
saJ', póde offcrecer emenda nesse sentido, e a 
discussão seria mais regular; porém, como já 

antecipadamente cmlttio suas razões, seJa-me 
permi ttido dizer alguma cousa acerc.a dellas. 

E' facto que desde o tempo em que o Sr. 
rei D. João VI llbrio os portos do Brasil ao 
livre commercio com cstrant;eiros at6 aquelle 
em que cu vim para esta côrte tomar assento 
nesta casa como rcpresent.antc por aquella 
província, c ainda creio que muito depois, 
não tremulou nos portos da provincia do 1\Ia. 
ranhflo uma só bandeira d~ embarcaçflo hes
pnnhDia; porém consta-me que ultim.amcnte 
grande é o concurso dos navios dessa nação, 
bem como da naçflo portugucza, donde resulta 
uma nova origem de riqueza para o Mara- Eu já confessei que eu mesmo fui quem 
nhüo; e sou inform.ado disto por um meu no- redigi o parecer nesta parte, mas que depois, 
bre co!lega c patricio. Depois de conhecida a 
exisi.encin. deste facto, aro dos nobres roem. 
bros da illustre commissflo declarou me qu~, 

rcnectiudo melhor, entendi que, comtudD, a 
resoluçflo poderia continuar a ter vigor, uma 
vez que a sua disposiçflo se fizesse extensiva 

depois que assignara o parecer, meditou so- _ _ .. 
. f h 

11 1 
. 

0
,.1·n a todas .as naçoes que tem JUS a gozarem os 

brc este acto, ac ou que aque a e1 pr - _ . _ 
· - t d , m s que a I mêsmos favores que saD concedidos ás naçoes c1al nno atacava n trn n o algu , ma , . . _ . . . 

· d - ·" 1 · podia I mais favorecidas; mas nao me dec1d1 deflni-consequencia que a execuçao u.. e1 · . . _ 
- " m hoJ'e t1vamente, e as razoes que o nobre senador resultar era que as naçoes com ,,ue . _ . 

t d t t d a · ""Onl·sant's apresentou nao fazem com que eu despreze temos tra a os, c ra a os qu SI "o , c , . 

I 1 t . B 1"·1 a podi·am reque- o parecer que nessa parte redigi. como a ng a et r3. c a. e o c , 
rer que lhes concedesse o mesmo favor que se Diz o nobre senador que .a lei provincial 
havia concêllido a essas outras nações mais não trata de impostos de importação, mas sim 
favorecidas, por ser um dos artigos dos tra.. de exportação, e é só sobre aquelles que a 
tados feitos com essas mesmas nações; mas assembléa provincial nfto póde legislar. E' 
eu ainda assim r.ão julgo que se affecte a . verdade; ma.s eu entendo que, comquanto te
ig;u~ldadc que dc,·e h:wer no pagam,nto dos I nham essa uttribniçfto, de1·em exercel-.a, con
dir~itos, porquant.:> é certo que a isenção que formando-se com os tratados celebrados com 
f:lZ a assembléa provincial é do pagamento as nações cstrangdras. 
dos impostos de exportaçrlO e nflo de impor Disse-se mais: -:Mas repare-se que nflo 
taçüo; por cons"qucncia, a .assembléa provin· se concede êsse favor ás nações, mas sim ás 
cial, legislando a tal respeito, estava no gozo I embarcações de propriedade brasileira. -E' 
de suas attribuiçóes, por isso que é prohibido certo que se não concede directamente esse 
ás assembléas provinciaes legislarem sobre im-~: favor a alguma das nações, mas sim ás em
postos, mas sobre impostos que recaiam nos barcações de propriedade nacional que navc
gen~ros de illlPOI :.açfto. E uote-se que a as. garem para. os portos de Hcsp.anha c Portu
scmbléa provincial nfto !'ez tal iseuçrlO em fa- gal; n1as nflo será isto um favor concedido 

1·or dessas nações, porque exceptuou unica- a essas duas nações? Sem dul'ida alguma: 
mente do pagamolto de dircitoo os gen~ros logo, vêm essas duas nações a gozarem de um 
que fossem expo:tndos cm navio~ de propr!c- favor esp<>clal, o que 6 contrario aos tratados 
dadc brasileira; e por isso nrlO se deve jul. celebrados éom ;ts outras nações, porque es
gar que ils outr:ts nações tenh.anl direito a tes nr•n são s6mcnte relativos á igualdade de 
exigir css:1 isenç:io, porque o iavor nrto é di- direitos, mas sim a todos os fa1·orcs que forem 
rectamente cm b:·neficio das dun~ nações por concedidos a uma nação mais fa\'()recida. Xos 
tugueza e hespanhola, mas cm iavor da ex- 1 tratados que se acham feitos nüo se falla. só-
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went~ de dirdtoti de importação, falia-se em I 
geral de todos os impostos, etc., que as mais 
nações pagam; e mesmo a respeito dos im· 
postos, chamados do porto, as embarca~ões I 
dessas nações não eram obrigadas a pagar 
mais que as nacion,aes. Note-se a generosida
de dos tratados que se tem feito: não póde 
haver nação estr:mgeira mais sobrecarregada 
nesta partt: de impostos do que a brasileira; 
tanto assim que, quando se qulz augmentar 
o direito de tonelagem aos navios estrangel· 
1 os, não se pôde isto fazer, c foi preciso au· 
gmental-o aos navios nacionaes, para depois 
se igualar a este o dos navios estrangeiros, de 
m~tneira que, todas as vezes que se quer im
põr um onus aos navios estrangeiros, é neces· 
sario que primeiramente o soffram os navios 
nacionaes. 

O que eu disse foi que me parecia não 
ser necessarla a derogação dessa lei, porque 
as nações com quem tinh.amos tratados tinham 
o recurso de pedirem o mesmo beneficio que 
fosse concedido a outra qun!qttcr :\'af;ão. e pnr 
isso não faria grandes esforços para que se 
revogasse ou não a lei. E nesta opinião aindl 
estou ; mas não posso achar grande força na~ 
razões que o nobre senador apresentou. 

O S1t. PRESIDE:I'TE: -Pelas notas consta 

das dos Srs. :l.larquez d~ Barbacena c 
Alves Branco, apoiadas em dlfferen
tes sessões. 

O Sit. FEr.ró:- Como talvez seja a ultima 
l'ez que ten?a de fallar contra este artigo, e 
até deixaria de o fazer, se um !Ilustre sena· 
,;,li: ;:;~. ::H.;;s~·~o jJa~ . .;tub, U.H.Io inil~~mmaUo, nü!) p:l

i: .... , ~~...:e <J ~:c:·i:-r iacultü.r t:. ~· ra:~.ü.~, com a~ paia
vms que proferira (digu, palavras, parqué 
nüo ouvi razfto l ; quero estabelecer o estado 
da questão, c com a simplicidade passivei re
sumir os argumentos que têm apparecldo ,pró 
c contr~t. 

Diz o a"rtigo do Acto Addicionnl-que ás 
assembléas provinciaes compete legislar sobre 
policia e economia municiprtl, precedendo pro· 
postas das camaras.- Ora, que esta pala\"rJ. 
- policia- póde referir-se a municipal e dei
xar de referir-se, uinguem duvida: a gramma· 
tlca e o genio da llngua <tsslm o permlttem; 
sendo, pois, equll'oca a expressão, eu sustento 
que a palavra - policia - deve ser enten
dida e tomada separadamente da - munlcl. 
pai: -o espirita e a vontade do legislador são 
man! festas. Senhores, a reforma não está tib 
distante de nós: todos somos desse tempo, e 
é constante a todos que o que se quiz então 
foi permittir que as assembléas provinc!aes 
legislassem nas províncias, sem ser necessa· 
rio recorrer ti. côrte em todos os negocias de 

que este parecer já entrou em discussão, e a 
resolução foi a!}provada em primeira discus· 

maior Interesse ~.s mesmas provinc!as. Dei
silo: por consequencia, está em segunda dis- xou·s••-lhes a liberdade de propô r n inda :i .-\.;;. 
cussão. sr-mbléa Geral o que ju!p:ass,•m eonl'l'nicute. 

Postos a votos os artigos 1• e 2• da mas mareou-se no Acto Addicioual estes obie· 
resolução, são approvados, assim como ctos sobre os quaes pudessem !ti. mesmo !e
a resolução toda, para passar á ter- gislar. Certamente, um desses objectos foi a 
celra discussão. policia, como negocio de summo !nteresse ~ 

Na segunda parte da ordem do dia de uma tão grande lmportancla, que os nobres 
é approvado em segunda discussão J senadores clu lado opposto não se atre\·em a 
parecer da commissão de legislação, negar. Na verdade, jtí. se mostrou que a poli
de 16 do corrente, dado sobre a reso· cia Interna é essencial a toda a corporação. 
lução qur declara ao padre José An- desde a famllla até a assoclaçfto geral, que 
tonto Caldas no gozo dos direitos de della depende a c:tlstencla e a conservação da 
c!dadfto braz!ielro. mesma sociedade; e sendo Isto assim, como 

Passa-se ti. terceira parte da ordem é que. podendo o chefe de famllla regular a 
do dia c cont!núa a segunda dlscus- sua economia domestica, o municlpio a sua 
são, adiada pela hora na ultima ses· economia münlclpal, o mestre a economia de 
são, do art. 1 • do projecto de lei da sua a ui a, na qual regula o serviço e os casti· 
camara dos Srs. Deputados, que ln· gos correcclonaes, etc., as camaras legislativas 
tcrpreta alguns artigos do Acto Addi· da m'sma sorte, como então se quer negar 
clonai, con:lunctamente com as emen- e~t•' r1ireitn :ís pl'OI•incins? Demais, tenho li 

A. - 47 



:.;u 

III! 

. !)I 
111 

"' • 

. . 

:172 Sessão de 2ü de Julho 

feito observar que, se a policia, sobre que po· no art. 71 decl.n.ra que todo o cidadão tem 1li· 
dem legislar as assemblêas provlnclaea ê a6 rcito de intervir nos negocies de suas pro
a municipal, e d~pendendo ainda esta conces- vincias, jft por melo das camaras, já por melo 
'São de propostas das commlssões, e não sendo dos conselho.s gerais; sustenta o direito das 
-estas obrigadas pelo ,artigo a fazer taes pro- camaras, delxand.:l el!as legislarem sobre cer. 
postas, segue-se que talvez nunca tenha lugar tos objectos mareados na lei regulamentar, e 
semelhante leglslactlo. Se é só sobre posturas fazendo esperar por suas propostas noutros 
que as assembléas provlnciaes podem legislar, objectos de utilidade municipal, para poderem 
nada mais inutil do que fazer depender de um as assembléas provinciaes legislar sobre el· 
artlgo constitucional aqulllo que por uma lei las. Assim como as assemblé,as provlncl.aes 
ordlnaria já se havia concedido aos conselhos podem legislar sobre certos casos marcados no 
geraes, e este com melhor redacção, pois que Ar·to Acldicional; e. sobre outro:;- d;; ntil!dad·J 
naquella lei se diz que o3 conselhos geraes provincial, podem s6mente propõr á assem-
podiam approvar, revogar ou alterar. bl~a geral, para della obter approvação. 

Note bem o Senado que, não tendo por fim Outro objecto da interpretação é ainda u. 
a reforma alargar ou restringir o poder mu· mltar a mesma policia municipal sobre que as 
nlclpal, sem este artigo, a ser entendido como camaras possam legislar. Para Isto, senhores, 
quer o projecto, a ter s6 o effelto de limitar era lndlspensavel ficarmos de accOrdo na si. 
as attrlbuições dJs camaras, que j!t não pode- gnlflcação ·da palavra policia para depois ter 
rão fazer posturas, mas s6 propôl.as !ts as· lugar a divisão de administrativa e judlcla
aemblêas provlneiaes e multo menos poderão ria; mas é o que não podemos até agora con
pôl·as logo em execução com a prévia appro- seguir, definindo cada um como lhe parece. 
vacilo dos presidentes, como lhes concede a t'm nobre senador remetteu-nos ao dlcclona • 
lei. Nunca tal veio ao pensamento aos refor· rio jurldico não sei de que autor, e ao codlgo 
madores. fr:mccz, ~amo se a nossa legls]açiio fosse co-

Senllores, a vcrdadrelra lntelllgencla que piada da franceza. Senhores, a intelllgcncla 
da.mos ao artigo ciesempenlla a vontade bem da palavra - policia- deve. ser procurada ou 
manifesta do legislador, e vem a ser- que âs ; no dicclonario da lingua. ou na legislação pa
asscmbléas provl!waes comp2te legislnr sobre i trla. Ass!m ·tenho feito. O melhor dicclonarlo 
a policia; mas, quando a legislação versar so- I ele que tenho noticia é o de Moraes, c alli não 
bre economia municipal, naqulllo em que as I encontro essa divisão dr policia judiciaria. Se 
camaras não pode!!! fazer suas posturas, mas l attendessemos â origem do termo - judicia. 
sómente propõr, elevem as assembléas provin- I ria - poder-sc·hla dizer sem erro que a or
claes esperar por suas propostas? Ora, estas / dem do juiz, ou o processo judicial, ou a or. 
têm lugar pela lei regulamentar das mesmas ; dem fconomica nas audlencias; o modo por 
em muitos casos: v. g., sobre os meios de au· j qnr. os juizr.s a principiariam, a quem dariam 
gmentar suas rendas, sobre a alienação de al· 'a palavra; ou o processo nas provas até a 
guns bens dos munl:i~los, e até ~ mesmo ar-j sentença; emfim o que cada um qulzesse ln-
1lgo. 82 da ConstltUlçao prcsuppue taes pro- [ clnlr debaixo dessa palavra; e a confusão e 
postas; e quem duvida que as camaras possam 

1 
obscuridade S•'ria a mesma. Se collljo as dlf

;.ropõr a creação -ãe um juiz do clvel ou de 1 fcn,ntr.s accepções em que é tomada a p:tla
orphilos no munlclplo, oa outra qualquer cousa j vra - polici'a - na Constituição, nos codlgos 
que lhes seja utll ou conveniente? / e na lei r::~ulamcntar das camaras, s6 dcfinln-

. Sr. Presidente, esta lr.terpretação est!t de i do-a como ordem na legislação é que se po • 
accôrdo com o art. 167 da Constituição, em 1 dcria comprehender tão variadas ld6as. Se 
que se falla, não em policia, mas em economia I recorro ao mesmo Paschoa! Jos6 de 1\'Iello, 
municipal, e em que se reconhece nas c.amaras J esse sabio juriscOI:sulto, por onde os nobroo 
o direito de fazer posturas sobre ella; desem· ' senadores aprenü.;ram o direito em Coimbra. . . . . . I 
:Penha o art. 81 da mesmn Constituição que o ' lá vejo lnclülr d~balxo do nome - po!lcla -· 
lcgi!'lador teve em vista desenvolver, e at6 l as leis funerarlaq, sumptua~las, ngrarlas, as 
apresenta o syst 'ma da Constituição, quando ' mesmas leis penaes. em!lm quasi toda a 1·~-



·'· 

.. 
'· 

i:)cssilo de :W de .Julho 373 

gislllçito. O mesr:w Moraes, na signlflcaciio 
deste termo. recorre â ordel'.açiío, c por Isso 
a define - governo ou :admlnlstraçiio ln
terna do Estaclo; - mas quer o nobre se
nador que recorramos a esse autor, a esses 
codlgos estrangeiros; porém que autoridade 
têm essas fontes? A mesma que tem o nobre 
senador, eu e qualquer pessoa. Porque me 
devo eu sujeitar a essa definição? Ao menos 
se, procurando a origem da palavra, nos re
mcttesse ao grego, alguma razão teria; mas 
M. se mostrou que Pela ethymologla n,a.da se 
podia decidir neste caso: logo, nesta Incer
teza e confusão, era de necessidade que os 
que sustentam o artigo definissem na lei a 

!l:t mr:;;n:a provincia. As causas clvels decl
d~m-se na mesma provlncla, quando tem re
laçõr:s, em segunda e ultima lnstancla; e até 
nas juntas ele justiça se observa um processo. 
di verso do das relações, e nunca se disse que 
era isto um mal, nem que a união soffrla 
com esta tlivl:;ão de justiça; donde vem, pois, 
di~er·sc, mas nunca provar-se, que é um maL 
o legislarem as assembJ(!as provlnclaes so
bre policia? 

Disse esse mesmu ll!ustre senador que 
eliP IJliC:J'in f·ll!Pllrf,•r o Ae;to Afldir.innal de m~t
neira que não houvesse a anarchia para a 
naçzio. Serei da mesma opinião, embora pre
cioo seja forçar a interpretação; mas mos-

paluvra; e diz o nobre senador que, para não tre-se, apresento-se os males produzidos pela 
parecer vir dar ao Senado preleções de di- reforma. Acaso a revolução de 24, em Per
reito, deixou de ler-nos aqui os seus livros. nambuco, a do Pará, a sedição de Sergipe, a 
Sem duvida, seria superfino, porque não e de :\!ina~. a rebclllão do Rio Grande, a se
por elles que deve ser feita a Interpretação, diçüo de Anselmo é devida â reforma da Con
é só pela confrontação dos dl!ferentes luga- . stltuição? 
res e a.ccepções em que tal palavra se tem ! Digamos a verdade. O que é mâo, e para 
usado na nossa legislação. 1 o futuro poderá produzir grandes males, é 11. 

Outra razão em que se fundam os lllus- pessima organisação do poder legislativo pro
tres senadores para darem essa arbitraria vinrial. 
Interpretação ao artigo, dizem ser a necessl- O qu = se deve esperar de uma assem
dade de ser a legislação, principalmente so- bl0:t r.c•o pouco numerosa, havendo até de 
bre processo, uma ... se lndizlve!. Mil vezes vi::r.e membros, onde seis ou sete membros 
se lhes tem mostrado que cada munlclplo pod·~m fazer leis sem haver outra camara 
te,·e, tem e terá seu codigo municipal. Cada nr,m ,·ato que obste as precipitações? Se a 
provlncia. teve no mesmo governo absoluto ,\ssr,mh16a Geral, com duas camaras, e veto 
leis e providencl~s especla.es, e contlnuarâ ainda assim faz lt is que tão depressa con
emquanto houver assembléas provlnclaes, am- v•'m reformar, como presentemente acontece 
bora não possam legislar sobre policia. Jâ r.om os codlgos, o que não acontecerâ pelas 
se lhes fez notar que os Estados Unidos for- provinclas? Mas serei eu a caus.a desse ~rro? 
mam uma só, tendo porém cada Estado seu Pelo contrario, talv~z se deva a lnstanclas 
codigo particular civil, criminal e de pro- ;rinlns o passar o artigo que autorisa a A;;
cesso, tanto assim que, sendo o duello per- .~r::1bl•~a Geral a crcar duas camarns, quando 
mltt!do em um Estado, para elle concorrem assim lhe fôr requerido. 
os que se querem matar sem crime; e ainda Portanto, senhores, não se mostrando, 
a união não se resentlo desse mal que que- mas só dizendo-se os males que provêm de 
rem achar os !Ilustres senadores, que até se se dar ao artigo a verdadeira Interpretação, 
lembram. ou querem que a Justiça no Brasil pelo contrario tendo eu provado que essa é 
.seja só uma, sem se lembrarem que hoje cada a verdadeira e leg.\tlm.a lntelllgenc!a, fun
prov!nc!a tem sua justiça privativa. O Juiz dada nas dlfferentes passagens da Constitui
de paz Julga os cbJectos policlaes e delles se çií.o c na manifesta vontade do legislador, 
recorre para as juntas de paz, e finda-se a continuarei a chamar este .artigo lnutll, por
causa multas vezes no mesmo munlciplo. Em que não se move duvida alguma. antl-constl
cada termo ha jurados, nelles se decide de!!- turhual, porque tem por fim restringir ou 
n!tiva.mente os obJectos crimes; ·e quando ha !it:11tar direitos claramente concedidos âs as
·luga.r a recurso para outro jurado, é sempre ·;~m!>!r,~~ ]:r<>\'\r:ctaes s~m rstnrmos !)ara is;;() 

• 
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putoriRadm•; ~ Rnnrr.hico, porque ](•Va t'm 3i 1 1lo [I 1'Pdrn1çiin moclf~T'lHl onn·n rnn'Hl rn·d-5 rl:l 

a origem da anarchia, procurando a resls- i qn:· o complexo dos poderes locaes, que ln
-rencia da parte dellas, que infallivelmente J eumbem os negocias ás pessoas mais lmme
haverfL para sustentarem a mesma Constitui- diatamente interessadAs nelles, rcsalvando em 
~ão. Voto e votarei contra semelhante pro- toda a sua força a unidade nacional. 

jeeto. Agora accre.:;centarei que 0 principio fe-
0 Sn. VEncrEIJto: -Não é sem repu- deratlvo contendo o poder policial não só 

gnancia que eu tomei a palavra sobre este <·xist·~ na Coastit~Iiçfta pri:-ultir" r• ~r. .\C'i:O 

projecto, por me persuadir que tinha desen- .\d~iicionnl. n:as c r:t ll<'~e~;;;~rlo qu,• rxistiss~. 

volvido cabalmente as minhas idéas a este ou para melhor dizer, que fosse reconhecido 
respeito, lastimando que os s~nhores que pre- como preexistente. Senhores, o poder poli
tendem sustentar o artigo ,apenas oppuzessem c:ial não é um poder crendo, é um poder con
aos meus argumentos declarações verbosas servador que existe necessariamente em uma 
que nada provam, nada explicam, e que de- associação qualquer, desde o momento em 
pois abandonass~m a discussão. Notando, to-/ que .a mesma associação começa a existir: 
davia, nas explicações que deram alguns dos I desde que existiram municipalidades, existi
nobres senadores a que me refiro, multa di- ram com o poder policial necessa.rlo para a 
versidade de principias, posto que todos ten- sua consen·ação, e seria uma tYrannla re
dentes ao mesmo fim, que é a approvaçfLo do pugnante a um governo livre prlval-,as deste 
artigo, animei-me a fazer algumas observa- poder, poder que tem todo o Individuo, todo 
çõeB, porque me maravilha que de principies o chefe de famllla, e qu.alquer Irmandade ou 
tão oppostos se tire ,a mesma conclusão de I confraria. Privar uma municipalidade da sua 
se appro,•ar o artigo. I policia é arrancar-lhe a vida politica, é redu-

Um illustre senador discorreu largamente I zil-a [t maehlna para ser governada por uma 
sobre as vanta;::ens do governo federal, mos- intelligencia estranha, o que s6 ll proprlo do 
trandn quanto seja vantajoso ao desenvolvi- i mais feroz despotismo. Respeitemos, pois, um 
menta do espir!to humano ,; de todos os ra-1 poder que lhes vem da sua formaçüo, que 
mos de industria o cxercicio dos pod·"res !O-~lhcs foi reconhecido na Constituiçüo e no 
.cac~s. Fez o maior t!L~o~io possiYel ao !;O\'erno .\e~ o .\.l.hl!dc,:wl; i 1 n:io pJ·o~~lll'L·mns cl•·c::-opal .. ., 
federal norte-am,ricano, dizendo que esse por meio de uma interpretação desneecssaria 
naiz em poucos annos se tornou capaz de re-~ c ob:>cura, e contraria aos textos. 
sistir a nações poderosas e antigas, r~:digidas Outro nobre senador (o Sr. Vasconcellos) 
por um systema differente. Orn, parece• que 1í que rcconhec"u nas nossas instituições a 
a conclusão do nobre senador devera ser federação moderna, estabeleceu este pr!ncl
favoraYel rt introdueção desse systrma no pio: que todas a;. vezes que ha dous gover
nosso paiz, adoptando alguns de seus usos á nos em um Estado devem marchar em linhas 
nossa fôrma dr: governo; a sua conclusão, p~.rallclns de maneira que nunca se enron
por&m, foi a contraria. trem. Esperava ·:u que de um principio tão 

Outro illustro. senador.. caminhand0 •'lll luminoso tirasse el~a oonscqucncias de ac
linha opiJOSta, negon mesmo a existencia do r·•>rcln com m!nhas opiniões, Isto ~. que tendo 
federalismo interno, sustentando que federa- reronhncido nas camaras c ~ss'·mbléas pro
ção não se d~ senfto entre Estados lndcpen- 1·inriacs •l poder ele lcgislarrm sobr~: policia 
dentes; a que outro nobre senador chamou municpal, as deixasse obrar na plenltudr 
judiciosamente federar,ão ant!ga, distlncta da deste podrr. ·• não quizesse que a linha das 
federação moderna, no que eu não posso dei-, ~n~s oprrar,õ"s fosse cortada pela linha dr 
xar de com•lr. O nobre senador (Cassiano) operar,õ0s do porlrr geral, que, srndo paral
~uf· negou a fedrr~r,iio ~ode~na, nrp;ou. qu~~ II,•h (i~I>r•!h nuiH'r> podlr. nnconrrn~-a. Por•~'l'. 
-existisse na nosJa Constitu!çao o principio, n nohr,, srnartnr destrlie elle mesmo o paral
P. qur eu respondi j{t, com a mesma Consti-~l~!ismo que estabeleceu, fazendo Inclinar a 
tnlr,ão, mostrando n exlstencla de poderes lo- linha do poder geral sobre a do poder mn
caes ronsac;raclns r-ela Constitulçi\o: nrw sen- i niclpal, parn conar.lhc a. parte judiciaria! 
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Scnhorrs, pol!cia (, um ;;oder cons~rvador que ~ uma parte muito essencial. Diz o artigo:
tEm Por objecto a segurança, a commodidade : Policia muJ:icipal é só a administrativa, e 
e o aperfeiçoamento; est: poder foi dado por J não judiciaria;- e eu digo com a lei que a 
inteiro ás munfciplfdades, não !hc foi dado , policia municipal pertence por Inteiro ás ca
truncauo, não o trunquemos, porque não te- ' maras municipaes c assembléas provincfaes, 
mos PúU'Tes p::r8. isso; '' nuando os tivcss0- sem me Importar com as divisões que se 
mos, não d~viamos fazei-o. possam fazer dé polícia, porém a lei só mo-

Outro nobre senador (o Sr. Gama) fni dlficuu esta idéa, pela qualidade de niimlc!
ma!s franco e mais coherente. Trouxe-nos a pai; qualquer divisão que se faça de policia 
historia das seitas dos jurisconsultos roma- municipal, todos os membros dessa divisa se
nos sobre !nterpretaçiin; disse-nos que os sa- guem o mesmo destino; mas o projecto exclue 
binianos não se apartav~m da lettra, os pro- um dos membros, a policia judiciarillo; logo, 
culfanos seguiam o espirita da lei, e os er- :·,,·:oo::t JW'tn. partr. o Acto Adclicional. q11e c:ou
ciscundos combinavam as duas opiniões; ac- !'erio a policia municipal por inteira, sem 
crescentando que elle Interpretava a lei se- excepçflo ou reserva. Demais, a policia con
gundo os seus sentimentos. Eis aqui um ar- slste em disposiç3es ou regras que qu.al!ficam 
gumcnto franco c lrr:spondivel. Tendo-nos os delictos policiaes, e em execuçito destas 
,;i:o '111" votava contrn as reformrrs, já sabe- clisposições, a qual tomará, o nome de adm!
mos quaes sejam os seus sentimentos a este nistrath·a ou judiciaria, segundo a qualidade 
re;;pcito, e que ~odas as vezes Que se tratar d~ ~utoridadr. a. ~uc cstiv<·r incumiJid;<. s._.;,l 
rle intcrprctal.as, n.; seus sentimentos o con- r1:11"ida o Ar:to Atldicinnal cnnfc.•rio ás cama
rl\l?.!rfto & annullal-ns. ~fio é, porém, essa a ras municipaes como 1is assembléas proviu
norma dl!!;n:J. de um !eg!sl::.rlor. claes a policia dispositiva, isto ~. o poder de 

H r! rl~ -rnt~r pelas mi!lhas !déas parti· qualificar os delictos policiaes; e o projecto 
('!tbr'·s QJD!Hlo ;:c rrnr~r r]p 'l:?W intprpr~ta- inrllrectamentc lhes nega este poder, quando 
r:f:o? ,\ lnrr:rprrra~ão tem rep;r~s estas que se cliz que só lhes pertence a policia admlnis
<!r .. vem scg;t.ir; e creio que das opiniões das trativa, Isto é, o pode'r de regular a execução 
~eltas ref~·ridas r, qur. afinal prr.,·nleccu foi dos preceitos policiaes quando exercida por 
a. dos erc\scundos. que combi!1nvam a lettra amorldades administrativas, e nfto quando 
cnm o pcnoamrnto: sig-am-se as rogras dessa I r-x~rcida por juizes. Taes são os corollarios 
~c·itn. m.as nflo se diga que se intr:rprrtarn as I que sP. ~ontêm no texto do projecto tomando 
J.is seg-undo cs sent!me:llos de c:tdn qual; :cs ptllavras no sentido natural que ellas of-

não nos é isso pi'rmittido. I fe:recem. 
Trndo fal!ado sobre a nricdade c oppo- ~ós sabemos que as postur.as elas cama-

sir.ão (],, principio qnc se tem ~xpendido ~arn ! ras sf<o cx;;cntadas pelos juizrs d~ paz; pas
"no;tcntnr n f'X!l~~ssão do 3<ti:;o, ,·ou d1zrr ; sando esta interpretar.>w como esta, o que st> 
a1~uma consa snhr·~ o vicio da mcsn1a ex .. ! segue é que as c:·llnaras não podem dirigir a 
pr~ssflo. Afferia-se que ha dndda sob~c o l acçf<o dos executores, nem pnderít estabelecer 
o.,ur seja pol!r·ie. municipal, r· n;io s~ ~rocurn 11 

:cs provldcncias peculb1'es muitas vcz:s exi
r·xplicnr directnmrntc o que clln se]::t. Eu gidns na execlJr,ão, scf'unc1o as \ocalldat\<'s, 
:1:io '''io a duvid:1 Mm sei ~r:brr nnr se possa habites c mil ontras circumstancias, que po
a.pÕiar; mas, se u ha, rxpl!qnP. por um modo { {~. ~n :·1?: ~· ·:·u·it~· ~·· 'llr!dt1 rl't t'~·.··:·~JPf!n; tH'!I"l 

11iHC'to, " d:tro ~ não se recorra. a meios in- : podem varwr eh: executores, posto que a nc· 
<]!rectos qu~ rornnn1 o t<exto mais obscnro e l ccssldalle o e;(ija neste caso . 
. ~ltrrnm 0 prns~!ll•'nTo dn J··i. nu prlo menos l 'Ell rston lo:1:;~ ele pensar qne as assem
clfin nzo n fs~o. O qnr a lei di~tin~nc nlis nnn ! hlt•'l!= pro,·inctncs sobre propostns Ua::. cama.: 
c1'''•'ll'O;; d~stin!!Qir: :11:1s o p1·oiêr.to recorro \ rns possam re.r:nlar o pJ"ocegso (\os crimes 
a uma d!\·isflo d:t policia p;tra evitar um dos n~o pnllciaes. Os juizes de 11~z obre10cen1 fts 
HUS membros, e llmlt:tl-a a outro. Isto bast~. ~oo'Jllhlb~ pro\'!nriars no que r· municipal, 
pnrn ~f)n11eccr-s~ o erro drt !:"ltr.rprctnção; ,., :í .\~~arr.hl6~ G;·r~I ~1n .!!'w~l: r '1.~!7l~v,, n"h~·(\ 

J1la9 ainda ront~m outro erro. qu~ é ,oxc!uir · sen~dor que sustenta o projr,cto trm dito ~no 
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estft de accôrdo comm!go. Se está. de accOrdo , gal-o ás caruarns ruunlclpacs, ou pelo menos 
commlgo no peusamcnto, deve tambem con- 1 co.arctal-o multo. Os nobres senadores quandD 
cardar na obscuridade das p,alavras que fa- não podem resistir á. evidencia dos argumen
zem necessarla nova interpretação. Eu estou tos, dizem: no rrojecto não se nega Isso; 
multo possuldo da ldéa de que os dcllctos po- mas ao menos hão de permlttir que se lhes 
liciaes devem ser punidos ad,ministrativa- diga que se exprimem por um modo confuso, 
mente; mas, emquanto não temos um sys-~ e que pela lntelllgencln literal Isso fica ne
tema organls.ado que marque o que é admlnls- gado; porém, estão tão prevenidos com o 
trat!vo e o que é judiciaria, as palavras hão que leram no E cpositor do direito francez, 
de ser tomadas no sim sentido natural. Os que lhes parece que Isso faz uma regra ... 
juizes de paz são verdadeiros juizes, que exer· O Sn. LoPEs GA~rA: -E' o codlgo. 
cem jurisdlcção criminal; elles são tambem O Sn. VF.nGtmrno: -Seja . embor_a o cc-
actualmente os executores das posturas mu· digo, mas esse cod!go não é subsldlarlo da 
Jllclpaes. Quando elles as executam, não se nossa legislação, eomo acontece ao mercan
dlrá que exercem poder judiciaria, pois que t11 e marltlmo. Eu concordo que não pertence 
julgam crimes, posto que po!lclaes? ás camaras fazerem propostas sobre crimes 

Na definição que aqui se nos deu de po- não pollciaes; mas porque não nos havemos 
!!ela judiciaria não se distinguem os crimes, de explicar de modo que nos entendamo~? E' 
e o nosso codlgo fez esta palavra sYnonlmo para depois se fazer aluda uma nova lnter
de dellctos. Portanto, olla compreheude tanto pretação em que se vá. dar um pleno garrote 
os crimes po!lcla~s como os outros, é esta a ás camaras munlc!paes? Para que fazer um 
confusfto que eu quero que se evite; e, posto embroglio, uma iziterpretação obscura? Teré. 
que alguns Sra. senadores que sustentam o desculpa o fazer-se uma cousa obscura quan
prolecto, digam que_ os crimes pollclaes não do se p6de fazer clara? Eu não sei compre
se comprehcndem na policia judiciaria, eu hender isto; daqui a pouco até acabaremos 
quero que Isto seja dito na Interpretação, e com as camaras mun!c!paes. 
não fique em mente, porque, á vista da ten- ConYencido da sinceridade com que al
dencla que obsPrvo para se anniquilar o Acto guns nobres senadores têm dito que estão 
Addiclonal, se o projecto passar como ~stá. de accôrdo coro a minha opinião, animo-me 
privadas ficam a~ camaras munlclpaes com a fazer uma emenda; e se os lllustres sena
as assembléas provlnc!ae!s de regularem a dores declararem que votam por ell.a, então 

-execução dos de!lctos po!lclaes: fico certo de que elles pensam commlgo, que 
Os nobres senadores não negam (posto as suas expressões têm sido francas; eu querD 

que 0 proJecto pareça negaJ.o) que as assem- que o artigo se exprima por um modo posl· 
bléas provlnclaes, sobre propostas das eam,a.- tivo e claro; a emenda que eu tenho a oUe
ras, possam qualificar crimes po!lelaes, pos- recer é concebida nestes termos (lê). Eu es· 
saiU designar casos em que a prisão tem lu- pero que el!a mereça a approvação dos nobres 
gar; mas, seguindo a !nte!llgencla llter.al da senadores. 
lnterpreta~üo d'"o projecto, a opinião literal Lê-se, ~ apalada e entra em dis-
que nos dão de policia judiciaria, quando se cussão a seguinte emenda: 
tiver de {lrocessar esses de!lctos ou executar "No fim do artigo, em lugar de - com-
uma prisão, ha de Ir recorrer-se á. lei geral? prehende a policia municipal admlnlstratlvn, 
Então estft negado o melo da conserv11ção. etc. - diga--se - não comprehende o que 
Por que razfto em todos os tempos, lugares ~ pertence ao proce~so dos crimes não pollclae!!. 
-palzes, ainda os mais despotlcos, se tem re- - Vcrouciro." 
conhecido a necessidade das municipalidades O Sn. A. ALliUQl."ERQUE diz que, posto qut'i 
-ou de certas corporações compostas de mui· a discussão tenha parecido longa, todavia tem 
tos lndlv!duos terem um poder policial para sido necessarla, por Isso que, depois de tan
a sua conservação, e estabelecerem regras e tos dias de sessão, ainda nH.o se entende o. 

·fazel-as executar? Isto tudo reconhecemos em j' artigo, uem se entendem os nobres senadore:t 
-geral, mas os nobres senadores querem ne- que o discutem. . .c 
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Nota que os que se puzeram a defend~r lamentar mandava que o go-;erno na cOrte, 
() projecto e a explicar o artigo mostram es- ou os conselhos PI ovlnclaes, dariam a sua 
·tar convencidos de que não podiam dar uma approvação a estas posturas. Estas cousas são 
·€Xpllração satisfactorla, e por isso se reco- muito simples: <'llt.ret~nto n>to s~ qurrem 
lheram ao silencio... entender. Diz o projecto que as assembléas 

O Sn. LOPES GAMA: -Menos eu. provlnclaes podem legislar sobre est,a mate-
O Sn. A. ALBUQUERQUE: -Este tem sido ria precedendo JJropostas das camaras: per

o modo com que se tem respondido ás obje- guntei a um nobre senador (o Sr. Vascon
ccões que se têm apresentado na casa contra cellos) que não está presente, mas que talvez 
o artigo; e o nobre senador que diz que não me esteja ouvindo, o que faziam as cam,aras 
tem estado silencioso, ne. ultima discussão se apenas propunham? Disse el!e que estas 
qulz dar nmas d~finlções e divisões taes, que propostas eram de posturas; eu não se! o 
''U creio que o mesmo nobre senador não as que seja propostas de posturas; mas, qual
comprehende, porque conclulo dizendo que ~uer que seja, julgo que não será o de remo
quem qulzer ver tssas definições leia os dlc- ver as dlfficuldades que se apresentam. Por
clonarias jurldlcos de França. Seria melhor tanto, estâ claro que o artigo em discussão 
que o nobre senador nos reco:nmendasse a restringe em demasia as attrlbulções das ca.

leltura dos dlcclo:~arlos da nossa llngua; pois, maras. 
na verdade, não sei como quer o nobre sena- O nobre oraãor contln'lia, procurando 
dor que um clda:lão que não frequentou os mostrar que a interpretação do projecto é 
cursos jurldlcos, e a quem a sua provincia absurd.a, se acaso inhibe ás asaembléas pro
fez a honra de nomear deputado, vft procurar Ylnclaes de l~glslar para os :nunlclplos, quan
ler esses dlcclonarlos juridlcos de França. do estas não tenham proposto qualquer dia
Não ser~ melhor que se diga que as nossas posição ou medida, porque julga incontesta
leis são feitas na linguagem do palz, e que Yel que as assemJ,Jéas têm o direito de legls
se con~ultem os escrlptores e jurlsconsultos lar para os munlciplos sem que preceda pro-
da nossa llngua? posta delles. 

Depois de fazer algumas reflexões, o no- O nobre orador desejaria que se lhe ex-
bre ~mador contln'lia sustentando ~ue nos plit:to.se " qu~ qut•r di~~r o :1rtigo ouando d•·
dlccionarios da lilfgua portugueza gc pó de ver clara qu ·' a pahtvra - policia - compre
que economia ~uer dizer ~overno relativo .t hend0 a pollcl.a municipal e administrativa 
admlnlstraçflo dos bens; que poliria é o go- silmente, e não a policia judiciaria; porque, 
verno relativo âs commodldades e seguranr,a a noçi\0 que desta ultima dá o artigo, p6de 
dos cidadãos; que economia municipal 6 o confundir-~e com a policia que impõe penas, 
!l'Overno do munlclpio e relativamente â ad-, ou com a que forma o processo, etc .. porque 
rnlnlstrar,ão dos bens; c que, finalmente, po- n ~~lavra.- judlr.larla - tem uma slgnifi
Jidn municipal é o governo do munlclplo so- 1 r.açao mm lata. 
hr" a~ commodldnãcs r segurnnca dos clcin- • Contlnila no <~esem·olvlmento da sua opl
dfios do munlcipio: desnecessario julga, por-! ni~o sobre o arclgo; e, procurando mostrar 
t;nto, o recurso no dlcclonarlo juridico da I que estâ mal concebido, declara novamente 
Frnn~a. 1 que a discussão lhe parece neccssnrln para 

O Sn. LoPES GA)rA:- E' o melhor. ! esclarecer as duvld~s que podem resultar d~ 
O Sn. A. Ar.lmQrnRQJ;r.:: -E' o melhor I uma lnt.elllgencia erronca. Depois dr. expcn

para quem oner pOr ns leis em altura tai der. multas rnziiés neste sentido, contln1ía 

'111~ os cldntlflos nf1o ns possam l~r. Ent.r.ndcn 1 nsstm: 
n nobre scnndor ciur cathegorlcamrntr. drc!- ! Disse:s0 tambcm que é pr~clso unlfor. 

. . I 
dia dlzéndo que ns camarns ficavam com as ! rulsar as nossas Jels; e em abono disto cltou-Rt1 
mesmns nttrlbulções qup tinham: eu j1i. mos- ! ~ onlnlfio dr Montesquieu. qunndo diz que o 
tre\ nesta casa qur ns cnmarns. por sua lei j rodi!!O devr srr gera.!.· Isto nüo ~ novo: sn. 
~p~ulnmcntar, t~m o direito pleno de fnzrr : h2·so quanto conv6m que o codigo do prn
posturns.: ~6 passado o anno ~ que n 10I regu- cesso seja o mais uniforme pos~Ivr!: h<t. po-



378 sc~s•w de ~ô de .Julho 

rém, equivoco acerca da opm1ao de Montes· . JlOotumti que é preciso re~er para se conhe
quieu, pois elle r.ão julga tão necessaria a I cer se são justas ou injustas; para 0 homem 
uniformidade de leis, ~ mostra que em mui- l que. quer fazer a. sua obrigação não é Isso 
tos palzes em que mUJto se cura de manter dlfflcultoso, porque das 'posturas das cama
o socego publico, as leis não são uniformes ras que são lmmens.as, recorre-se para 0 tri
como alguem pensa. ~Jiilla; :;iij)l'l'nw: G Lon~li l"~ qae L'StJ tribunai 

Sobre a aut•Jrldadc de ;:\tontesquleu, o decide sobre estes negocias? Como chega a. 
nobre orador repete o que já em outra occa- saber se ;;J.o justas ou injustas as disposições 
sifto dissera, citando a opinião de José ReY, <lessas posturas? Como é que faz para remü
celebre jurisconsulto que affirma que as idéas dlar os vicias que nel!as encontra? Pois se 0 
de :.rontesquieu são a este respeito multo tribunal supremo faz isto, não podem todos 
exageradas. Lembra, de passagem, a opinião fazer o mesmo? Primeiramente, noto que as 
daquelle sablo que não quer que certas attrl· posturas são Impressas e transmittidas aos 
buiçõ~s sejam conferidas ao poder central, tribunaes, os juizes devem !el-as, não devem 
por exemplo, a re3pelto dos jurados, nos quaes ser Pregui~osos, c então com muita facillda-
o governo geral jámals deve influir. de podem decidir os negocias. 

Desejava, continúa o orador, que os no- O que pôde r.roduzlr muitos males â so-
bres senadores me dissessem qual foi o mal ciedade é, depois das cousas est.arem neste 
que veio á nação portugueza das camaras 

1 

pé, dizermos que nao queremos dar ás pro
municlpaes poderem fazer as suas posturas. vincias aquillo que já possuem; nem ao me
O Senado de Lisb-oa tinha muita autoridade, nos queremos ser francos dizendo que teu
e no entretanto ainda não v! ninguem que!· i clonamos reformar a Constituição. E' absolu
xar-se de que viesse perigo á causa publica tamente impossível que qualquer homem 
por este respeito. As camaras, em differentes possa definir o pensamento que está envol
partes da monarchia, legislavam em benefl- vida no artigo que se discute: ha ;1qu! uma. 
cio dos povos; e veio disto perigo algum? cousa occulta que se não entende, e cu digo 
Certamente que não. que isto não é modo de legislar nem de ad-

Já se disse mesmo aqui que nem postu· ministrar: é preciso marchar de outra ma
ras podem fazer as camaras, que unicamente ne!ra. 
podem propõr posturas. Até o presente ellas Agora se o ~mado está na disposição, 
fazbm snus posturas, ag-ora hz~m propostas corno eu creio que está, de fazer novos sa
de posturas; eis aqui um modo ·fac!\ de go. crificlos, digo sacrifkios porque quando velo 
Yernar! 

Eu ouYI ainda agora um nobre senador 
fallar no codigo de França; pois recorramos 
mesmo a esse codigo de Napoleão: não acharã 
o nobre senador nesse codigo que, legislando 
geralmente, por exemplo, sobre contractos, 
deixa 0 uso e costume onde os na? Por exem
plo, sobre contracto de locação principia por 
dar regras geraes, e diz depois que se con
servarão os usos e costumes locaes; e por que 
não havemos nós conservar os usos e costu
mes !ocaes? Mesmo na nação portugueza, neste 
mesmo caso dos contractos de locação, não 
vemos que a respeito dos arrendamentos e 
aforamentos ·se guardavam Ds usos e costu· 
mes locaes? E quaes foram os perigos que 
resuitaram disso? Nenlmm. 

Ora, agora velo-se com argumentos trl· 
viaes de !mmc·naldade de leis provlnclaes e 

aqui o voto de graças, eu já perguntei se o 
Senado estava disposto a fazer sacrifícios, e 
por que o anno passado já elle fez o sacrifício 
de ceder da sua opinião; se, pois, o SenadD 
qu~r agora tarubem ceder das suas opiniões "
este respeito, isto é, se quer sacrifical-as, eu 
declaro que, pela minha parte, não estou dis
posto por maneira alguma a fazer o sacr!!l
cio da minha razão; e por Isso digo e direi 
sempre que este artigo é lnsustentavel e 
absurdo. 

O ·Sn. Souz,\ E MELLO: -Sr. Presidente, 
tenho ainda que accrescenta.r alguma cousa. 
ás razões que outro dia de!, pelas quaes nã.o 
me conformo com o artigo que ~e acha em 
discussão. Não direi cousa alguma a respelto 
da lnteJI!gencla da palavra - policia - por
que na sessão passada disse quanto era bas
tante para mostra.r os absurdos que se se· 
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.. S'ulam da lntelllgencia que davam alguns 
~obres senadores. Policia, propriamente dita, 
e a que trata da. repressão dos crimes; de
ve-se tomar neste mesmo sentido, e tem-se 
assentado nisto. 

Srguc-sc lambem um abourdo das se
guintes palavras que vêm neste artigo: - Po
licia administrativa sómente, -porque já. se 
mostrou que as camaras munlcipaes não ti
nham só economia e policia admlniRtratlva, 
tinham mais alguma cousa; c eu comprovei 
Isto com um artigo da lei do 1'' de Outubro, 
parece-me que é o art. 73 que diz: -Os ci
dadãos que se selltlrem aggravados, etc. (Lê). 
- Por es~a disposição se vê que as camaras 
ti'm poder, não só de tratar da sua economia, 
o quó pertence ao administrativo, mas tam
bem de regular a policia do municlpio por 
melo das suas posturas; e estas posturas são 
fundadas na Constituição, na lei regulamen
tar, e na mesma lei que autorisou os conse
lhos geraes de província. Está visto, pois, qu~ 
a palavra administrativa, appllcada á policia 
municipal, é um.a restrlcçiio que se faz contra 
as leis; e que, restringindo-se estas attrlbui
ções das camaras municipaes, nada menos se 
faz do que violar a Constituição do Estado. 

Um nobre senador disse, na sessão pas-

só á economia municipal como tambcm ás. 
posturas, e tinham o direito de as approvár, 
ampliar, ou restringir: ora, não se conce
dendo agorp. ás assembléas .provinclaes senão 
um poder administrativo, e administrativo 
sómen te, como diz o artigo, segue-se que tudo 
aqulllo que é ,além do administrativo, que as 
camaras podiam fazer por posturas, está hoje 
fóra das attribui;ões das assembléas Provln
ciaes, quando disto conheciam os conselhos 
geraes. 

Accresccma ainda mais o artigo- adm(
nistrativa sõmqntc e não judiciaria. - Eu 
quizera que o nobre senador me declarassse 
qual era essa policia judiciaria. Eu creio que 
judiciaria pôde haver tanto no ,administrati-
1'0 como no .propriamente provincial. Nln
guem Ignora que, depois da divisão dos po; 
deres cm executivo e judiciaria, o executivo 
na parte do administrativo tambem tem o 
seu iudiclarlo, e então seguia-se que sobre o 
judiciaria e administrativo não podi.am legis
lar as assembléas provinciaes. Isto não ê 
novo entre nós; na mesma legislação antiga. 
vinha que no executivo havia administrativo 
judici,ario: por exemplo, no titulo 62 da or
denação a respeito dos provedores, que não 
se póde negar que é meramente administra-

s.ada, que as camaras ficavam com as mes- tivo. se acha esta idé:::: os codi;;os das nações· 
mas a.ttribulções que tinham pela Constitui- modernas e clvilisadas reconhecem adminis
GÜO e lei regulamentar; mas então, perdoe-me trativo no judicia rio. Como, pois, se diz no 
o nobre senador, se as camaras ficam com os artigo em discussão - e não judiciaria? -.,. 
mesmos direitos, elles ficam mais indepen-j Quando se contrapõem as palavras - e não 
dentes do que estavam até ,aqui, pois que, se judiciaria - parece que se lhes nega isso. 
as assemb!6as provinciaes não podem leg!s- Portanto creio que das palavras do artigo se 
lar 'senão no a•lministrativo municipal, se- deduzem os absurdos que acabe! de apontar. 
gue-se que nfLO podem legislar sobre cousa Ora, se em regra geral, quando as palavras 
al~uma mab do que no administrativo: ora, de uma lei são tão claras que mostram a ln
as camaras têm mais do que o administra- tenção do legislador, não nos podemos apar
tivo; logo, as camaras ficam sem subordinn- lar dessa inte!ligencia senão quando do sen
ção Cts .assembl6as provinciaes. ;\Ias. senhores, tido obvio segue-se algum absurdo, pela mes
csta interpretação não se póde dar: néste lu- ma razão julgo que, dizendo este artigo - e 
gar nào se trata de estabelecer um poder mu- não judiciaria - segue'\Se o absurdo que 
nlcipal, trata-se de estabelecer o poder legis- apontei, e por conscquencia semelhante a.r-
latlvo provincial. tigo não se pó de admlttrr. 

Disse-se. tambem que as assembléas pro- Disse o nobre senador que, pela inter-
Yinclacs ficavam com os poderes que tinham pretação, póde-se restringir o sentido das Pa
os. conselhos geraes. Perdoe-me o nobre sena- lavras, ou ampliar-se; permitta o nobre se
<lor que lhe diga que por esta Interpretação nadar que lhe diga que eu tnmbem frequett.: .. 
nüo ficam com os poderes que tinham os con- te! a universlda.le de Coimbra, 11 os mesmos · 
selhos geraes; esses conselhos attendiam não linos que elle, vi Igualmente esses codlgos 
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de policia CJUC se citaram, mas náo me pude · geral para o bem geral, por exemplo, cstra
::e•·ommodar com essas distincções que elles /uns militares. Ora, se sobre estradas provin· 
:!r.;oram; e para nós accommodarmos na nossa ciaes par.a diffcrentes pontos da provincia as 
l~;;i.,lação uma divisão feita nas nações es- assembléas provinciaes podem legislar, como 
tr:?.n3eiras, seria Decessario que adoptassemos se lhes póde negar o poder de legislar sobre 
j:: r ,_.ira mente esses codigos. policia, ou !lmitni-o simplesmente no ndmi· 

Tambr.n1 nfto (• meu parecer que o Inter· nistrativo? E' tambcm um principio certo em 
;C•'tê possa. interpretar arbitrariamente, ou direito que a quem se cncede o poder para 
:!·':~unclo entendo que é mais conveniente: se 
?.rll)pt.assemos tal principio, segnir-se-hia ou
t.rn absurdo Qt!r. era podermos reformar a 
c:,nst:tnigfto s:·m ser pelos tramites que ella 
determinou. A Constituição declarou, no ar
tigo 17, esta norma, e o mesmo se observou 
a respr::ito do .-icto Addicional: se nós formos 
:;;;plicar nm srntirlo ús pnlanas do ,l."to .\d
dirional differente do que ellas apresentam, 

o mais se concetle P.ara o menos. 

Senhores, se está demonstrado que das 
pa!avr;;s- admimstratil•a sómente- segue-se 
::bsurdo, está visto que não se póde admittir 
a lnt~rpret.açiio que se dá neste art. 1"; e por 
isso voto contra elle. 

O S11. LoPE~ GA~tA:- N'ão tenho, Sr. Pre
sidente. a pretenção de convencer os nobres 
senadores oppostos ao projecto em discussão: 

m: differente do pensamento do legislador, sa ne!la tenl1o tomado parte, sustentando o 
er!';ue-se qne não usamos rla interpretação, 1 • artigo ral qual se venecera na Camara dos 
r:s~.mos da ref<>r:na, e por um modo que a 
.Constituição não permitte; e por conseguinte, 
>ejo eu que este artigo 1" é uma Yerdadeira 
reforma, e reforma reprovada. 

~cm se diga que a Constituição não re
"""nil,'ceu esses poderes que nós queremos de· 
~i;.~:·. ir ciJ .\c:to Ac!dieionnl. En Ht di::H:!" flllRl cr:• 
miaha opinião a respeito da palana - poli
ria. - Entendo-a· no termo generico, ou se
;:.undo a significaGão mais larga c não na 
re•trictiva, como, v. g., policia preYent.iva de 

Deputados, nenhum outro sentimento me tem 
rlomln..:dn que não seja o de concorrer com 
os que creio boas argumentos e incontesta· 
veis razões, para que o Senado concorde com 
o voto daquella camara, que é o meu sobre 
este objecto. L'm illustre senador pareceu lo· 
brigar alguma paixfto cm meus discursos; 
mas nem elle nem nenhum dos outros orado. 
res ainda poderr..m notttr uma só expressão 
com f[U·~ directa ou indirectamente eu provo
casse os seus rr.sentimcntos, ou faltasse ao 

1k~!ctos, ou ainda mesmo policia crinlinal. respeito deviuo a esta augusta camar.a. Se 
1?;1 outms pnssagl'HS •1n A.ctn Arlcllc!onal algumas vezes levanto mais a voz e me ex
!!11·.~ Lletcrminar o poder legislativo g-eral, o primo com mais rapidez, nunca me possuo; 
pot1"r :r.g;is!ntivo provincial, e ainda o elas comtudo, de mais calor do que aquelle que .:J 

·n•1micipa!idades: eu citare! o ~ S• do art. 10, inscpar.aYel dos deb:ües parlam"ntares. Penso 
!!>LU: diz que as assembléas provincines parlem qur dessa crnsura estou plenamente Justlfí· 
~r.c·islar sobre obras publicas, estr.adas, etc. cado perante os meus illustres collegas. 
(.L•~). Eis por este paragrapho conferid<> lls Xiio me rlei r.o trabalho de fazer aponta· 
<".Ssembléas provlnciaes o poder de legislarem mento dos dil'ersos argumentos c assercõe~ 
.toObre navegação, sobre estradas e sobre turlo com que os oradores contrarias ii. interpreta
IJll'~ fôr geral em uma província, etc., bem ~ão do :\c:ti.J Aflrlieional, rmp('nhanrlo tod(>S os 
entendido geral dentro d.n provinela, mas meios oratorios, têm atacado o artigo em dls
l!ll~ comprehencla muitos munlcip!os . .Tít ve- cussão, porque nada mais julgam preciso di~ 
mas que a ConJt!tuição reconheceu o Poder zer em sna defeza: porém um !Ilustre sena· 
·l'll11nicipal, o provincial e o geral; n respeito rlor fez-mr uma intcrpellnr.ilo a que não posso 
<J,,, estradas faz mesmo r.sta dist!ncção, qu:' resistir: outro pedia-me explicações a que 
r, poder legislar sobre as estradas que forem não devo poupar-me: é nm tributo de con
~a provlncia e que nilo forem !'Stranas g~- sidorar;:io, rio que não saberei arrepender-me:· 
·r.~r~. Sabemos multo bem que em outras na-~ Eis-me, pois, novamente cnYolvldo 1111 dfs, 
{·fi\~s se faz esta mesma distin~~·1o: .:stl'!l.rlH cussão. 
r(•YÍ~lf:~llT para o bem tln PI'IJTIUc!a, ~qtrada fWr. Prrs!del!tc!, quauào elll llmn le·i, ou 
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cm qualquer outro acto legislativo, se acha 
consignada uma expressão a que se póde ligar 
diverso, ou mais amplo, ou mais restricto 
sentido do que aquelle que vai de accôrdo e 
em harmonia com as disposições da mesma 
lei, ou com o systema de legislação; quando 
do sentido dado seguem-se resultados oppos
tos iís instituições do paiz, uma interpretação 
é indispensavel. 

'l'.al é o uso em que se acha o artigo do 
Acto Addicional, interpretado 110 projecto que 
discutimos. Nesse artigo, tratando-se da fa
culdade que compele ás assembléas provin
<:iaes de legislarem sobre a policia e economia 
locaes, segundo propost.as das camaras muni
cipaes, exprimia-se o legislador de modo que 
algumas assembiéas entenderam ser-lhes per
mittido legislar iambem sobre a pol!cia ju
úidaria. Ora, já se vê que a sublevação da 
ordem public.a, a anarchia judiciaria, seriam 
a consequencia de ficar um objecto (sujeito 
por sua cssencia ás leis geraes como parte 
d~ nossa organis1ção judiciaria) exposto ás 
alterações e revogações das leis provinciaes. 
Entendeu, portanto, a Camara dos Depu
tados, e entend:m bem, que a obscuridade 
dr~ssc nnir:;o dn )\.cto .:\ddicional provinha c1~ 
nfl<l estar bem qualificada a policia de que 
alli se trata\·a; e seguindo .as regras da her
mencutica jurídica, extr(,mou os ramos da 
polida debaixo tia:; uesigna~õc:; accommoda
das co1n as nossas instit11icücs 11·.:::i.icas e ci
vis. Nesse seu procedimento cingic-sc .a Ca
m~ra tlcs Deputados ao principio de iuris
prud"ncia, que manda explicar os termos di
dncticos de qualquer sciencia, consignados cm 
uma lei. Ora, a idé::t que se deve ter da pal.a
na - policia - nfto nos póde vir dos dic
eionarios portuguezes, ou dos jurlsconsultos 
que commenta.ram a possa antiga lcgislaçi:'to. 
"- policia judiciaria de nossa antiga monar
::hin consislia em .um poder discricionad.o 
exercido confusa e cumulat.lvamcnte por dl
,.'crsos mag;istraclos, tendo por chefe o il:te.n
dent<' geral da policia, c a policia adnunJs
trativa e municipal não era certamente rc
;•ulada com o caracter que hoie tem cntrP. 
". e enti'e as nacõcs que têm encarado n nos, . • . 
mun!c!pal!dadc como um poder social. 

NflO pódc, portanto, 0 mustre orador que 
me precetleu achar cm P.nschoal .Tosé tle l\Icllo 

uma definição dê policia que o esclareça e 
habilite a interpretar cstt artigo d" .Acto Ad
dicional. A definição, a classificação da po
licia, .accommodada ás nossas actuacs cir
cumstancias, estão oS'tabelcc!das na legisla
ção donde Üriim,Js a maior parte das dispo
sições do nosso codigo criminal: eu falia da 
França. Alli a policia se divide em .adminis
trativa, tem por objecto velar sobre tudo o 
que pertence á salubridade e commodidade 
publica, e Impedir tudo quanto póde pertur
bar a tranquil!idade, como rixas, disputas, tu
multos em lugares publicas. Assim, ella se 
occupa da commodidade e asseio das ruas, 
ca;ninhos, praças e passeios, da demoliçã<l 011 

reparação de edifícios que ameaçam ruína; 
da illum!nação; de manter a ordem nas fei
ras, nos mercados, nas ceremonias publicas, 
na o igrejas, nos espectaculos; de fazer rés
peita r os costumes c a decencia; em uma pa
lavra, na policia administrativa comprchcn
dem-se todos ess~s objectos de que trata a 
lei da crea~ão de nossas municipalidades, que 
tambem foi extralllda da legislação franceza, 
menos emqnanto fts eleições. Toda a contra
vençfto aos regulamentos dessa policia muni
cipal administrativ.a, regulamentos a que cha
mamos posturas, 6 punida na França com 
um:t multa que não excede a 15 francos, ~ 

algumas wzes co:11 prisão até 5 dias; entre 
nós, essa multa chega a 30 mi! réis, a prisiia 
a 8 dias, c na réincidcnda até sessenta mil 
réis c trinta dius de prisão. 

A policia judiciaria occupa-se dos dcli
ctos classificr.dos nos codigos c leis penaes, 
pcr:;:gue os delinquentes, seja por denuncia, 
sejü pela notoriedade do crime; forma o corpo 
de de!icto, inquire as testemunhas, ouve os 
récs, co!lige as provas, e, reconhecêndo o> 
culpados, entrega-o,; aos tribunaes que os de
vem punir. Portltnto, todos os procedimento:; 
até a pronuncia sfto dlt alçada da policia ju
diciaria. E' Isto o que j[t se acha disposto 
no nosso codigo do processo, sobre as attri
bniçõ<:s dos juizes de pn. NcllP se extrema
ram as funcçõcs ria policia judiciaria, as 
quac·s constituem, para assim dizer, a pri
m.:ira instancia na administraçfto da justiça 
criminal, qnr n:io (• objecto sujeito a prov!

cl"neia~ loc~~es. 

:'\ão 6 só na Frau~a e ~ntr(' nós Ql.lC· tt 
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policia judiciaria constitue a primeira ins- I O que ha, pois, de commum entre essa 
tancia- na organisaGão da justiça criminal. 1 organisaçflo judiciaria e a do Brasil, onde só 
Na Inglaterra os juizes de paz (justices of ' \la um Estado c um só systema, uma só or
pectcc) que depois de Eduardo III foram da 1\'anisação judiciaria? Qual deverá ser .a nossa 
nomeação do rei fazem o corpo de dclicto, policia judiciaria, por onde começa o nosso 
inquirem o _accusador (se o h a) ou o consta- Senhores, é preciso attendermos ás diversas· 
blr, que fez a prisão, e inquirem igualmente ln·atltuições dos povos que queremos imitar. 
o accusado e tres ou quatro testemunhas que par;~ abraçarmos com acerto as que são com
saibam do caso. Este inquerito é escripto patlveis com as tossas circumstancias e com 
pelo escrivão (clerlc of pooce). Se o caso é de processo crime, se 18 assembléas fizerem ai
morte, outro magistrado de policia, chamado terações no codigo que regula esse processo! 
corone-r, vai então com o facultativo e com as condições do nosso pacto social. 
um jury de doze pessoas, e decide se a morte :-.Jfto se diga que, por não haver nos nos
foi casual, Ou se foi violenta, e faz um auto, sos dicclonarios uma deflnl~ão de policia 
a que se ch:tma Corone1·'s i,nqucrt e o remette 
ao juiz das Assises, para se proceder contra ' 
culpado. Tendo o m.agistrado de policia cffci
tuaclo o corpo de dellcto, ou manda o accusa. 
do para a cadeia, se a prova lhe parecer suf
ficiente, ou o obriga a dar fi.ança, se o caso 
a admilte, ou o manda embora, se a prova 
é insufflciente. 

Os americanos d-o norte têm adoJPtado 
da mãi patria 11 instituição dos juizes dC paz, 
fazendo-os de eleição popular, se bem que 
em M-assachusetts elles são nomeados pelo 
governador por sete annos. Estes juizes, as
sim como os sfelect-men e os chefes de con
dado, exercem ao mesmo tempo funcçõcs au
mlnistrativas, e que respeita Cts commun.ns 
ou municipalidades, e funcções policiaes; mas 
a organisação ju,Jiciaria dos Estados Unidos 
não nos p6de quadrar. 

Quando se formou a constltu!çfto feder;~l, 

já existiam treze estados, caaa um com o 
seu tribunal julgando sem appe!lação. Hoje 
contam-se 26. Como poderia subsistir a União 
sendo suas leis Interpretadas e appl!cadas 
de 26 maneiras dlfferentes ao mesmo tempo? 

Convieram, pois, as leglsl;~turas cm crear 
um poder judlciario federal para applicar as 
leis da União, que se dividlo em dlstrlctos, 
_cm cada um dos quaes ha um magistrado que 
preside no tribunal chamado District Oourt, 
sendo o centro dessa organisação de justiça 
federal um supremo tribunal composto de 
doze juizes, cada um dos quaes corre todos 
os annos o terrltorio da republ!ca e decide 
os negocias mais Importantes e relativos lis 
leis geraes, prcsi:!indo nos tribunaes de cir
cuito. 

conforme a nomenclatura de qu~ se usa no 
projecto em discussão, resulte dahi os incon
venientes que se tem pretendido inculcar. Esta 
lei tem de ser observada por legisladores das 
provincias, em quem presumo mais conheci
mentos sobre jurisprudencia, mais ldéas so
bre a materia que nos occupa, do que aquell.as 
n.ue se adquirem pelos dlccionnrlos. Todos os 
dias ouço aqui fallar em federação dos Esta
dos Unidos. Ond<! foram os nobres oradores 
estudar essa federação s!d generist Eu creio 
que nfto recorreram aos nossos dlcclonarlos, 
ou aos nossos classicos e jurisconsultos. En
tretanto, ellcs mostram que comp~ehendem 

pcrl'eitamcnte o complicado federalismo dos 
i~srados Unidos. Xão ser<\, pois, mais facíl 
comprehender a simples divisão de policia 
designada neste projecto? Cumpre notar que 
a nossa codificação criminal e a legislação 
municipal já estão estabelecidas em confor
midade dessa divisão de policia declarada no 
projecto. X ada s~ lnnova, nada se alter;~: o· 
projecto não f:tz mais do que explicar o Acto 
,\ddicinnnl. 

Diz um lllustre senador que essa Inter
pretação importa uma reforma. Para aquelles 
que queriam que as assembléas Provinciaes 
legislassem sobre objectos de policia judicia
ria, é natural que a Interpretação pareça re
forma; mas, para quem vê o conf!lcto de di
versas leis provinciaes com as lnstitulcões 
judiciarias do Estado, quem attende ãs con
sequencias desse conf!icto, nãÕ cncontr.a no 
1' artigo do projecto senão uma verdadeira. 
interpretação. 

Entendem os oradores oppostos ao pro
jecto que niio ha interpretação, mas sim re-
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forma ou alteraçiio, quando se accrescenta, se 
supprime, ou se muda .alguma palavra ou 
phrase na lei que se interpreta. Se assim 
fosse, nada seria tão impossível como uma 
interpretação em que se devessem co~serihr 
as mesmas palav.ras, as mesmas or.ações, cuja 
obscuridade, ambiguidade ou confusão, são as 
que tornam duYidoso, ou contrario á. mente 
do legislador o sentido da lei, deduzido de 
1eu fim, de seu objecto e de outras dlspo
sir;õ:s com que se deve conformar. Como se 
conseguiria desvanecer o absurdo de uma as· 
serr,ão, se não fosse permittido empregar uma 
outra para se lhe dar uma acccp~ão razoavel 
·:• subordinada aos principias a oue clla ~r. 

refere? 
Xc.da ,; m~is crdinario e usual 110 p~r

lamento ing·lez do oue a interpretação de seus 
actos. Ka sessão de 1824, se bem mi· lembro, 
pu:.,Hcaram-sc sessenta leis com o fim de in
terpretar c explicar outras. Eu r!itarei um 
eJ'emplo de intcrprctaçiio que, segundo a opi
nião dos orador;s contrarias, seria por e!les 
encarada como uma verdadeira reforma. 

Por um estatuto de Jorge III se ord=na 
"que todas as pcsso.as que roubarem cães c 
os comprarem ou Yenderem, sabendo que são 
furtados, paguem uma multa de 20 a 30 libras, 
e que o delinquent.e seja por espaço de 3 dias 
~ons:·cuth·o:: u~oit~·do na praçu. pul.llicn.''. E de
pois nccr(:Scentn r, estatuto lõqw.l a pessoa que se 
sentir aggravada com as ditas penas poderá 
queiJ'ar-se aos magistrados, dentro de quatro 
dias depois de se verificar a causa e o motivo 
da nucixa •·. De maneira que só depois que o 
pobr~ homem er.J. açoitado na praça publica 
por trt:s dias consecutivos, é que podia quei· 
::ar-se da Injustiça contra elle praticada! O 
estatuto foi Jogo Interpretado, dando-se a ap
pellação antes do soffrimento da pena; a esta 
interpretacão nlnguem chamou reforma, ainda 
que della parecia seguir-se uma verdadeira 
alteração da lei; mas tal alteração ou reforma 
não houve, porqu~; na mente do legislador ;> 

que se podia razoaYclmentc querer era que o 
recurso precedesse a Imposição da pena. TI· 
r:~do 0 absurdo da expressão, ficou manifesta 

a ,·ontade do legislador. 
Sr. Presidente, eu estou persuadido que 

este debate sobre ~ Interpretação que nos oc· 
cupa terminaria por um perfeito accõrdo en-

trc todos nós se os illustres oradores que com
batem o projecto qulzessem considerar todas 
as funcções necessarlas para a formacão da 
culpa ;; prisão do delinquente como consti
tuindo o que no j)rojecto se chama policia ju
diciaria, porque, segundo o que lhes tenho 
ouvido, elles entendem que á.s legislaturas 
provinclaes não é permlttido derogar ou alte· 
rar as disposições do nosso direito patrlo, ci

vil ou criminal. 

Alguns dos illustres senadores, nao pu
dendo resistir á força dos argumentos com 
que têm sido sustentada a necessidade da In
terpretação proposta, dizem que seria mais 
conveniente e mais regular começ.armos por 
derogar as leis das assembléas provinciaes, em 
que ellas exorbitassem das suas attrlbuições 
marrn1l~s I! o Acto Acld!C!ian~.l: nus como che
garemos a essa deliberação, sem que antes a 
.-\::.;;!.'ll~-bl~a G:·ral i.:enha ri:-::r:do a intelli~l~IH.:ia 

dos artigos rcm que essas attribuições são es· 
tabclecidas? Nii.<l estamos vendo que ainda no 
Sennrlo ·ha duvidas sobre a lntelligencia des
ses artigos? O que aconteceria com certeza, 
se arloptassemos esse srstema, seria um de
bati'! semelhante a este para cada lei provin
cial que se pretendesse derogar, porque, não 
sendo todas Identicas em suas disposições, em 
seus objectos e em suas palavras, cada uma 
dellas offereceria matcria para mui longas 
discussões, c a AssemlJ!éa Geral nfLO teria 
tempo para mais nada, sendo pouca toda a 
sessão para a discussão dessas leis. Além disto, 
as nossas leis nãÓ levam comslgo a sua ra· 
zão; ellas são, pouco m.ais ou menos, conce· 
bidas nestes termos: "Fica derogada tal lei 
de tal assembléa, por não ser o seu objecto 
de sua attribuição ", entretanto QIW no Acto 
Addicional fica subsistindo a duvida que in
duzira essa nssembléa a fazer semelhante lei. 
Bem .se vê que isto seria atacar o effe!to, dei
xando em vigor a causa. A Camara dos Depu
tados assentou, e penso que com multa sabe· 
daria, que devia começar por tirar a causa, 
para depois nos occuparmos de seus effeltos 
de uma. maneira segura e conforme aos prln· 
cipios já por ella reconhecidos e declarados. 
E', pois, 0 que ella fez na Interpretação que 
nos propõe. Interpretação com que a Assembl6a 
Geral LPglslat!Ya fará um vcrdadriro serviço 
no Brasil; e ê neste Intuito que eu voto pelo 
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primeiro nl'tígo em discussiio, rejeitando to-~ samento dos nobres senadores; e se ella 11iw 
das as emendas, por considerai-as de maior I Plloti:lr, então acreditarei na realidade que • 
ob>turidade e coafusão do que a do .artigo d<> que se quer é ri!formar e nfto Interpretar. 
Aeto Addicional que se preknde interpretar. ~· Disse o nobre sr.nador que todos hão d• 

O S11. Co~l'A FEBmnnA: -Felizmente, Sr. entender a policia judiciaria no sentido era 
Presidente, ainda existe na sala um dos pou- ' que a uefinio a Camara dos Deputados; m;u;, 
c~s oradores que t~m pugnado a favor do pro
j:·cto. (O orador nota que o Sr. Lopes Gan1a 
o-:rhe da sala). 

Sinto bem que clle se vá retirando, por- I 
quê eu queria f:1zer umas breves perguntas; f 

ma~. emfim, a sala está deserta, a sorte do i 
projecto está decret.acla. Todavia, seja-me per
mittido dizer que eu desejava perguntar a esse 
nolJrc senador quantas classes ha de crimes. 
Eu creio que duas: certos crimes são quali
ficauos pelo cocligo do processo, c outros srw 

senhores, no .artigo não ha definição alguma, 
c ser[t nccessario uma nova interpretação para 
entendei-o. O nobre senador disse que não aeha 
na nossa legls!açüo essa definição, que a niio 
en1·untra em Paschoal José de l\Iello, e pat· 
isso a v.ai procurar arbitrariamente nos coúi
gos fr·ancezes; mas j[r mostrou que a noss/J. 
legislaçüo differe muito da desses codigos; j;t 
se disse que na l<'ranc:a ha tribunaes correc
donaes c tribunaes de policia, o que entre nó~ 
não ha. Entretanto diz o nobre senador qu~ 

qualificados pelas camaras mnnicipaes; isto ~slú tudo muito daro; e o d!sse depois qu~ 

m~smo ensina o ~ 4'' do artigo 308, do codigo. um nosso col!ega, qm é membro do tribunal 
Orn, segundo a definição que dá o nobre se- ~upremo de justiça, acabava de mostrar qu<' o 
nador, que acabou ::.gora de faltar, policia iu- artigo estir muito obscuro. Persuade-se o no
r!ici.aria é a que cc.mprova o crime, que o ve- !Jre senador, entretanto, CJUe as cama r as o h>w 
rifica por via de testemunhas, e que entrega de rnrcndP;· perfeit:nnente? Talvez julgue o 
o criminoso ao juiz. :vruito bem. Agora, per- nobr<' senador que um membro cio tribunal 
[\unto eu, sendo ':sses crimes qualificados pe- suprimo de justiça é capr,z de affirmar que o 
los regulamentos municipaes, c podendo-se artigo é obscuro, sem estar persuadido disso? 
qu:1ti!icar na fórma do ~ 4", art. 308, do codigo Sr. Presidente. sinto muito que não ce
penal, neto se verifica a cxistenc!.a dettes, sê- rei<• na casn o nobre senador a quem me re
i\Undo as leis mumcipacs? Xo seu processo I !'iro, par·a EXplicar isto; c· que nem ao menoii 
uã'J se inquirem : cstemunltas, não se entregl! j se digne dizer se Yot:t contra ou a favor da 

0 r:l'iminoso ao juiz'! Creio que ~im. E o codigo emenda, porque apenas faliou yagamentc. w 
em geral póde prever esses crimes peculiares cleix<~tl tudo no mesmo estado. 
qn~ se conuucttem em contr:wenção das pos- Disse 0 nobre senador: '·Como é que nó~ 
turas de cada um dos municípios? Julgo que podemos 11erogar essas leis provinciaes c1n~ 
isto 0 impossível, porque as circumstancias tnnto mal t&m r~Ho?'' Eu digo ao nobre ;;e· 
y.,1·iam multi• nestes crimês. Eu pergumaria nador ~uc r: muito facil, procedendo-se da ma
a esse, nobre senaàor se quem póde o mais não nr.lra 011 ~ l!Oie procedeu o Senado, declarr.ndo 
p•írle o menos? S'' os mtmic!pio~. que podem ou e er~m nu lias certas leis que a assemblé:t 
ounliíicar cerras e:;r,ecies de crimes, nfto po- ,;rorincial cJ 0 l\!ar:mllão tinha feito; e foi u,;_ 
tlcm lcg;islar, para que se contesta o delicto, ~essa rio pnra isso :1 inte!·prdn~:w do Aer.u .\ tl-

1.m:·a que s•'. inqUirem as r;gternu.nlws? Dcs~: I dicim:al? ~;:tO; assi~l pedc:mos proce~cr d.e .~r~ 
p.v:t sa!Jer Isso, porque n,ro set como, ex em tlJanle a r~spc!to d3s outr,ls lers PIO• tn 
duindo-sc dos municípios a policí.a judicia- eiacs que forem contrarias ao Acto Atldicion~J: 
ria, se possa fazer isto: cu creio que para es- o::\alêt ~ue 0 nobre srnaclor nilo ficasse silcu
tes e!•itnes peculiar:s dos municípios é neecs- cic;;o a r 0;.JLilo ela !~i elos prcf~itos do !lfa
sario um eo11ig;o peculiar. Estou persuadido r:;nl!iio, r1uc houvesse de dar n seu par•:.c,·r 
que os nobres scnador0.s que di?.em rrue as ca- ~obre e~ta kr que fere mui scnsh·clmentr :t 
marns ficam com estas attrlbulr,ões llão de constiwi~üo elo L:Jpcrio, esta lei que tem SN

\'ut:rr s·:m c!u\'id,1 pela emenda do nobl't' sr.- 1·It1o de pret.'xto ~os d0sordciros que L'Stfro •'!·,. 
nauo\' que est:'l a mcn lado,· porqne elta nada sangucnt:tnrlo a iWOYincin do l\Iaranhiio, múr
mais raz do r1uc cxp!icnr com clareza o pen· 1110ntr· qn:tn1lo 11ara a rt'\'O)!;~~rto uc·:;;;a lri r!:i11 

• 
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n~1l. 

qüe sc: iult•rprete o Acto Addicio- 1 

Sr. Prêsidentc. nfto continuo a fallar por
IJlle os Srs. senadores que apaurinh.am o pro
jr.tto não querem ouvir-me e ha muitos dias 
r.e l'etiram todos, o ~ne me faz crer que ·=st;i ' 
r!or.rctado que este projecto (como eu disse 
no primriro dia) ha cL passar com todos os 
~··ll·; pontos c virgulas; e para que, pois, hei 
t?r r:ancar-me mais? :-<esta occasião dizendo eu 
if'<c. respondeu-me um nobre sEnador:- Nfto 
La de passar como está.- Vere:nos quem é o 
pronheta, se eu ou o nobre senador; se bem 
CJI.l•' para isto nfto é preciso ser propheta; mas 
pra::a ~ Deus que o nobre senador o seja! 

O Sn. A. Ar.lll:;qcrcnqnF.: -Eu pedi a p[!
;~' :·" ]Jrlr(]UP o nobre senador que ha pouco 
:·a!iou disse Que aqui nfw se tinha explicado o 
q:!o 0ra policia: cu disse muito claramente 
•:::' ·êst.ava defin:da no diccionario portu[;uez; 

Gl" SESSÃO, El\1 ~i DE JULHO 

l,J.pe!lien/.f.'.- Primci.m cli.;w.wlo ela re&olu('tio 

sobre a natnnT/ia·tçti·~ ele .Totio Di.ouo Sturz. 
- Pri?!lcira eliscuswio rla resolu.çrio sobre 
o }JI/Ilr" .ro.1r' ,1 nlonio Ca.ldas. - Proseg1ti· 
11/.C/I.lO da Ú'Uztnt/11. t!iSI.'llSStiO do Jll'f!jecto 
•J'Il·!' i!:lr·rp;·t·la awnns arli!JOS elo !leio :1ll

rlir:fona1. 

Reunido numero sufficiente de Sr~. 

>enadores, .abre-se a sessão; e, lida a 
acw da anterior, é approvada. 

O Sr. Augusto Monteiro participa 
que o S!·. senador Carneiro de Cam
pos mio compance por int:O' uodo de 
s:ui(L. Fica o Senado inteh 

~·~~ deYiamos consultai-o, e que não nos er3lll O S1:. Co>''l'.\ FEm:rcw.\:- Sr. Pre, ente, a 
:Jl'·'eisns os d!ccionarios de direito. O nobre JH;;;zima lei do~ prefeitos da provinci"' ·o Ma
~'·'!~ador propõe-s~ a trazer para aqui a sua lmnhào tem sido o principal motivo de a,li ter 
!Jih!iothcca: mas .iul;::o que nfio é preciso: nós npparccido a anarclna, corrido o sangue bra
,.,.):; ••ntendemos na lin~ua do paiz. O nobre ;ileiro c ter:·m sido as fazendas dos lanado
>õ·::J3dor consulte, querendo, o diccionarin ju- V res accommettid~s; ~IGm tli>to, t•lia fere es
ri•l!··a <' mesmo o encrclopedico, que nell.as 1 scncialmente a Constituir;ão, e para isto se 
ne!lará detinições dessa palavra. Disse o nobre j reconll:eer basta ler este artigo: 
~'~n;:dor que os membros das assembléas pro- • ,; Os Yicc-presidentcs, porém, não poderão 
.:ar:!acs são formados em direito, abalisados, demittir os prefeitos." 

•·tr.: sim, senhores, por isso mesmo hão de ter De maneira que, se agora fallecesse 0 pre
•·l:) l'ista a lingna do P.~iz e nfto buscarão ;,x- siclente da província do :'.!aranhão, tomasse 

' t-r:"ra.~anrias. . . . f ~o.nra do go\·erno o vice-presidente, e um pre-
Concluo, Sr. President~. obsen ando que o l U•Ito se tornasse anarchista, o presidente não 

·-&obre senador realmente propôz a reforma. da j o poderü~ demittir: bastaria este simples ar
(~onstitul~;~o. porque já não quer qu;; os iui-ltigo para uma tal lei ser revogada; mas isto 

7.•'i: de paz sejam. electi\•os; Q~_er que s~j~m, li ;llnrln vai m.ais .. longe: tirou aos juizes de paz 
como na Inglaterla, da nomeaç.to do govento. as suas nttrlbll!çoes, c as entregou aos prefel
lllmfim, como !á deu a hora, resen'ar-~e-hci J toe; ainda fez mais: occupa-se da concessfto 
para dizer ma1s alguma cousa na sessuo se- 1 :le honrr,s, arrancando e:;sa attrlbuição a S. }I. 

J'.';::ltP. ! o Imp~:r.ador. E deverá uma lei semelhante 

. l ...... 

D~da a hora, fica a discussão adia-! ~ubsistir, deverá e:lla estar demorada na com
J~. r. o Sr. Presidente dá par~ orde_nl I missão rcspectlra? Parece-me que não, e que 
do ti ia: primeira. c segunda d1scussao fJlHtll to antes deve ser revogada. 
da resolur,üo sobr.~ a natnralisaçüo de I !cu tenho cartas de muitas ]Jessoas, muito 
.T<liin Diogo Sturz; primeira discussão amantes da ord~m. d.as comarcas r!B Vlanna, 
.1 2 resolur.i•o ~nbrP. o padre José An- • AbrantPs c Guim::.riies, que me pedem encare
_on!o Caldas, e clr.pols do meio dia a I cidam~ntc que cnw::nhe toda~ ns minhas .d·~-
.,-ontinuar.ão rla materla adiada. I be!s forr,ns para que o Senado dcrogue essa 

Lc"anta·ae a sessão ás duas hora~ lei que túm serYi1lo dr prete~:to para se cler-
,!il ta·rdl'. ! l'<~mar c c;mgur.. F.:ssc·s cir.larlãos respeltav.:ts 

.. 
• 



~86 So~são de '27 de Julho 
• 

têm persuadido a todos os habitantes dessas 
comarcas que n:lo ciev<m lançar mão das ar-. 
mns, porque ha meios lcgaes que se podem 
empregar para se obstarem os males que sof
fr,'m. e qur a Assemllléa G,•ral lia de dar pro
" idenclas. Ora, s~ os bons desejos c as pro
messas desses cidadãos pacificadores ficarem 
inutilisad.as por dormir esta lei na commissii.o, 
n que diriio cllcs? 

Sr. Presidente, não se diga nem se tome 
por pretexto que, sendo esta uma das requi· 
siçõcs daquelles homens que têm derramado 
a anarchla naquell.a provincia, o ir-se revogar 
<:s>n lei é uma especie de fr.aqueza. Niio: o 
Senado, obrnndo r.esse sentido, nfLo farâ outra 
cousa mais do que pugnar pela revogação de 
uma lei inconstitucional, mas não se revoga 
porque elles o peçam, e sim porque pedem uma 
cousa constitucional: o Senado, porém, n11.o 
:mnuir~ a outras exig~ncins. como seja a re. 
moçito de certas pessoas para fóra da prov!n· 
cia. Para, pois, se dar remedio a estes males 
é que eu vou m:tndar ll. mesa um requerimento 
para que a commisoãt> d~ com a brcYidadc 
poss!vel o seu parec<·r. 

cham::da interpretação do :l.cto ,\.ddiciona!. quo 
só tem servido para nos tomar o tempo e a!
fliglr-nos sem nenhum resultado, como ju!g() 
que ha de acontecer, e talvez com resultado~ 
multo fataes p,ara o Brasil, porque digo qu~: 

não podemos esperar outra cousa de um acto 
(como muitos nobres senadores têm dito, e e11 
repito) revolucionaria; e a querer-se que elle. 
passe, é querer-se uma revolução continuada. 
Como disse, poi~, se o nobre senador quer '11. 

pro:npta revogaçiio de sua lei, oUereca um 
projecto nesse sentido, que eu prometto co
adjuvai-o em sua sustentaçfto e;om .,, 1uinha> 
fracas forças, pois estou persuadido que este 
negocio se deve tomar em consideração com 
urgcncia, porque nós sabemos o estado des
graçado em que se acha a provinc!a do Ma
ranhão, onde se estâ derramando o sangue 
brasileiro, e a anarchia lavrando por todos os 
pontos do Brasil; e quando um acontecimento 
tal tem lugar, cuido qu~ l! negocio multo sé
rio e urgente procurar remedia a esses males. 
E' isso mais urgente de que tratarmos do que 
é policia rilimiclpal e pollci.a judiciaria, 011 

não judiciaria; discussfto qu2 só tem servido 
. • . p~ra pôr os juizr,s em mais confusão a este 

. O Sn. Pmc>mr::>TE:- A commlssao tem 011"1 respeito. Eu, pois, em nome dos maranhensell 
.-:do o .parecer do nobre senador, e o toruar:1 e dos brasileiros em geral, e da paz do Impe: 
11a deYlda considerarãn. ..· . . , c: 

"' 1lo, COí!\.H;O 11 llOiJ!'t• ..... ell~h]Or a. fjlH..• ':pr.·:::t•!lt~ 

O Sn. FEnREuu DE ME:u.o: -Se o nobre o projecto, pedindo dclle urgenc!a para ser 
senaàor offer<cesse o requerimento eu teria discutido com brevidade. 
de votar contra. t:ile, porque a comm!ssão tem O S11. C' os r.\ Fmnr:m.\:- Tah·ez que o~ 

ou'l~do o seu re:ruerimento, e ha de fazer o motivos que a illustre commissiio tenha t!dJ 
qtl(' julga.- con\"dliente, porque não ha meios Plr.~ d~morar o parecer tenham sido o querer 
de obrigar as co:flmissües a que ellas aprescn· dar o seu parecer a respeito dessa lei conJun· 
tem os se\LS pareceres antes do tempo que ctamente com outras leis; m.as eu entend:> 
julgam conv~nie:ne ou nec~sa.r!o para for- que os nobres mc-mbros da commissão pode
::l::lre:n o seu tr.lbalho; mas o que eu julgo r!am interpõr seu parecer sobre esta lei eci" · 
t: que o nobre se!l.ador tem na sua mão reme- pan!.::ula:·. ê· n:to offcrcci u p:·ok~to cO:llü' 

àio par::;. abre;ia: a revogação dessa lei, e lembrou o nobr:: senador por temer que nisso 
consiste em elle :J.presentar um projecto re· houvesse mais demora, porque alguem pode-
Yog:mdo essa lei pro;incíal pelas razões que 
o nobre senad,,r ac:~ba de expender, pedindo 
al1 n:esmo tt:mpu ~ urg-L"nc!a afinl de quanto 
nut~s entr!lr em discussão; :nas, se o nobre 
senador se limitar a esperar pelo parecer da 
ro::muiss:niio. {: n1.raral qu~ subsistam os mes-

ria querer que o projecto fosse ex:lminado por 
uma outra commissão, quando esta em duas 
pa!A\Tas pod.:rin fazer isso, e em breve pas
saria, porque eu estou que ninguem Impugna
ria tal projecto, dsto que se tratava de reYo· 
gar uma lei que de frente ataca a Constitui-

:n,,s inconvenientes que t~m tido lugar até çiio. 
:tgora para ella dar o seu parecer, e um desses 
inconYenientes ll:t de ser de certo a matcria 

Xa primeira parte da ordem do dl.t. 
entra em primeira discussão a reso
lução da Camara dos Srs. Deputados de que nos !lCh:unos occupados, qual é essa 

• 
• • 



•. ·· 

Sessão de 27 de Julho 381 

que autorisa o governo a mandar pas
sar cnrta de naturalisação a João 
Diogo Sturz. 

O Sn. FEHIIElitA m~ MI,J.Lo: _Em uma das 
sessões pas~adas, tratando-se de um negocio 
semelhante, requereu-se que a resolução fosse 
reme~tida á commissão de constituição, para 
examinar os documentos e ver as circumstan
cias em que se achava o recorrente; então cu 
ou vi dizer que bom era que isto ficasse ser
vindo de regra para todos os casos identlcos. 
!%o estou certo se a deliberação foi assim to
mada; mas lembro-me que o projecto sobre 
a JHLturalisaçfLO desse requerente foi remet
titlo á commissão de constituiçfto para inter
põr o s~u parecer. A resolução que estâ em · 
discussão é relativa a um individuo que é 

dii,"!!O de se lhe conceder o que pede, porque 
tenho conheclme11to das suas boas qualida
des; mas o que nu queria era que se estab~

leccsse a regra em casos semelhantes, afim d~ 
que estas resoluções não entrem cm discussão 
sm que primeiro a. commissão de constituiçã0 
cxam!ne a materia. Eu nfto se! se isto envol
verá uma reformn de regimento, por isso nfto 
me atrevo a requerer que fique como regra 
fixa; mas, desejando estabelecer essa regra, 
vou ver se por este meio se cstabelecc:m pre
cedentes que depois possam servir de regr:.. 
para o futuro; e. para isso conseguir, vou 
mandar á mesa um requerimento para que a 
resolução seja nmet.tida á commissão de con
stitui~fw, afim de que ella dê o seu parecer. 

Lê-se o seguinte 

''Requeiro que a resolução que se aella 
em discussão vá ú commissão de constituição 
para sobre e!! a intcrpõr o seu parecer. -·Fcr-

1'i.'Ü'n de !t1 c•Ho." 
O .sn. Mr::r.r.o E MA n·os: - Peço a pala na. 
O Sn. PnESllli,STE: -O nobre senador neste 

caso não põde ter a palavra, á vista da dispo- · 

sic;ão do regime:. to. (Lê). 
0 SB. MELT.Il E l\1ATTOS (1Jela ordem): -

Eu tenho visto semprê dar a palavm, sobr~ 
·1·equcrimon tos a serem postos em discussão, 
c julgava que cstavamos neste caso; tenho 
\'isto sobre requcrim~ntos de ad!Jtmentos fal- J 

A.- 49 

lar-se dez e doze vezes, quando o regiment~ 
manda rallar um:;. só vez. V. Ex., porém, agora 
diz que não ha diHeussão, c sõmente votação; 
submettendo-me rt decisão de V. Ex., notarei, 
comtudo, qur é a primeira vez que se nega a. 
pal;l.vra para fallar sobre um requerimento c 
desejarei que sr:mprc assim se proceda. '· 

O Sn. SEclmTAitlO: -Requeiro a leitura do 
requerimento da parte, porque, (L vista delle, 
talvez se julgue que nfto é necessario ir á 
com missão. 

O Sr. 2" Secretario satisfaz a exi
gencia. 

O Sr. Ferreira de Mello, á vista d.a. 
simplicidade dos documentos, exige 
retirar o seu requerimento. 

O S1:. 11EC.LO E :>L~1·:ros: -Pois bem, a;;on 
peço eu que vá a resolução á co=issão; não 
me importa se lla ou não precedentes; nestas 
materias é neceso~rio o exame de facto, c issu 
só a commissão pôde fazer. 

O Sr. Saturnino declara que o re
querimento do nobre senador não ten
do sido apoiado, e o nobre senador '' 
tendo retirado, nfto põde ser offer~

cillo outro da mesma natureza, por·· 
que isso não é conforme. 

O S!t. Pr:mmm.~ lll~ )i~>LLO: - O meu re

querimento não foi apoi,ado, retirei-o, é di
reito meu; c o nobre senador, se quer ofl~
rccer outro identico, tem direito para o fazer. 

O S1:. 111~t.Lo E :VL\T'l'OS: - Nfta & preciso 
que o requerimento seja feito por escripto; 
portanto, peco q•1:~ o projecto vá á commissflO. 

·E' approvado o requerimento do Sr. 

:Me!lo e Mattos. 
Na segunda parte d[L ordem do dil\ 

approva-se em primeira discussão, 
para passar á segunda, a resolução 
que declara que o padre José Anta· 
nio Caldas está no gozo dos direitos 

de cidadão brttsileiro. 
Passa-se á terceira parte da o~dem 

do dia e continúa a segunda discuss:lo, 
adiada pela hora, nu ultima sessfto, 
do- art. 1" do projecto de lei, da Ca
mara dos Srs. Deputados, que inter
prrtn alguns nrti;zo:~ ão Acto Addi~·\l'
nal, conjunctamcntc com as. emendas. 
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dos Srs. lllnrquez de B.arbacena, Alves 
Branco c Vcrgu!.'iro, apoiadas em ses· 
sões anteriores. 
• O Sr. Ferreira. de Mello combate o 
artigo em discussão, lnsist!ndo nas ra· 
zões já por elle expendidas, e apr~
sentando novas. 

Sentimns nflo poder publicar a falia 
do nobre orador; mas pela posição 
cm que se achava relativamente ao 
tachygrapho, e tambem por ter orado 
P.ID voz muno baixa, não nos foi pos
sivel _apanhar o seu discurso. 

O SR. VrwGuJmtO: -Sr. Presidente, se o 
Illustre senador que sustenta o artigo se ti
vesse explicado mais claramente sobre a mi
nha emenda, não falJaria mais sobre este ob
jecto; mas cllc se explicou de um modo que 
mais me parece que se apartava da idéa emit
tida do que a abrangia, e por isso desejava 
uma explicação franca a este respeito. Se. eJla 
tivesse apparee;_do, eu n:i.o fallaria mais sobre 
a materia. 

A minha questão com alguns nobres se-

e n~o 6 cousa. que se po:::zn. definir com muita 
precisão. Eu creio que em parte se marcaram 
os limites que pela. questão nos interessa, se 
nós marchassemos praticamente, c é por Isso 
que eu me oppouho a esta interpretação ge
ral, e que prefiro a interpretaçfw especial, que 
é interpretarmos tomando conhecimento dos 
factos; c .até assim evitavamos cahlr no ab
surdo espantoso cm que estamos cahlndo. Nós, 
devendo principhr pela analyse, vamos prin
cipiar pela synthese. Se nós queremos ir des
fazer as duvidas que têm havido, como é que 
entramos nesta these geral sem partir dos fa-. 
ctos? );ós dcviamos começar por ter conhe· 
cimento dos factos que occasionaram a neces
sidade da interpretação, e então teriamos ven
cido muito campo; todo este tempo que se 
trm perdido com a discussfto desta interpretac 
ção .absurda nós o teriamos empregado em re
vogai muititS lt:is provia('iílt'R r,ppostas no .-\(·r:"J 

Addir:ional: e nft(J haviam e:-:.r.as the11ria::;. !Jo;·. 
que, quando se está na presença dos factos, 
cessam as theorias, evita-se o estar-se a ques
tionar sobre palavras, dando-lhes uns uma in-

nadares que sust8nta:n o artigo não é sobre tellig-õnci::t, outros ol!tra, querendo que se lhes 
a doutrina, ê sobre a redacçfto, de maneira que I dê a intelligcncia da França, c não a do 
vem a ser, como já lhe chamou um illustre 1 Brasil, etc.; c a3sim c.ahimos em um verda
sen.ador, ~ interpretação da interpretação: ! deiro absurdo, o qual é reconhecido quando 
trata-se de interpretar uma lei obscura: para l olhamos para a :iisposiçflo do artigo 8" deste 
que é que se hão de empregar termos geral· ! proj,·cro; ahi G qtw se v<' a monst:ruos!chde 
mente obscuros, ou ainda mais que obscuros? deste projecto. Nós tratamos da questão cm 
Entretanto é o que se faz. Eu entendo que 
~" rac;a e qne se d<'seja. mas eom clareza. por
que, se estamos a interpretar uma lei tal que 
faz parte da lei fundamental, não devemos 
deixar duvidas; diga-se clar.amente o que se 
quer; e para se demonstrar o que se quer não 
se recorra á intell!gencia que entre nós se dá 
:'is palavras, mas sim á lntelligencia que os 
.codlgos estrangeiros lhe dão; e serâ fazer-se 
lima interpretação com clareza o recorr2r-se 
])ara isso a definições de um codigo estran
geiro? Legislarmos nós para essas nações onde 
<>.ssas idêas estão definidas assim? Kão, legis
lamos para o Br.asll, onde não estfto definidas 
e marcadas taes ldéas. 

Por vezes nesta casa temos questionado 
·sobre easos analogos aos limites entre o que 
l! judicial e adminlstr.ativo: eJies não estão 
r.xactamente marcados, estão muito confundi
dos, ba suas difficuldades para se marcarem, 

geral, mas ella nfto fica decidida, c tanto não 
fica que, depois de tratarmos o objecto em 
geral, dizemos no art. 8" que nfto pódc ter 
lugar a revogac;ão dr. alguma lei que tenha Ido 
de encontro ao Acr.o Addicioaal :;en:;o depoi.• 
de tomarmos conhecimento especial de cada 
um dos factos que occasionaram essas duvi
das. Eu não sei que possa haver maior ab
surdo; todo o tempo que se gasta com a d!s
cussiio deste 1" artigo era bastante p;1ra se 
terem discutido a maior parte dessas leis 
provinciaes, ou todas as que têm infringido 
o Acto ..\ddicional. Xfto nnH nwt:ta me~lo o ~~n 
grande numero, porque as leis provinciaes nem 
todas s5o oppnstas ao Ac:to Addlcion:tl. e :!~Ut-1-
las leis de uma especic que a elle são oppos· 
tas, revogadas as de uma provlncla, revoga
das ficam as das outras provinclas, sendo da 
mesma natureza. Obrando desse modo, conse
guir.se-hla algum eft'eito; mas, da maneira: 
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que procedemos, c resultado ha de ser de um elo artigo ainda contém outra obscuridade, 
pessimo effelto: e o executor terá occasião porque diz q~e lhe não compete a policia ju
para n~vas duvidas, porque como é que se en- dlclaria; e disse o lllustre senador que a po- . 
t~n~e~a o qu: é p.olicla administrativa ou ju-~llcia judiciaria é relativa á execução das pe-. 
dJCIJI.r!a, ou dispositlva? Isso tudo fica sem de- nas ... 
tinição, o que dar:! motivo a novas duvidas, e O S11. LoPJ~s G,urA: -Não. 
P~derrt entender-se que a policia municipal I O Sn. VEJIGU!llllo: -Assim lh'o ouvi hon-
poae exercer-se por deus modos, ou adminls- \ tem: que a execução das penas pertencia aó 
trativa ou judiciariamente. ! poder judiciaria. 

A .um no~r~- senador, qu~ parecia estar O Sn. LoPES GAMA: -Se o nobre senador 
pela mmha opiDiao, escapou dizer que a exe- dá licença, eu me explico. 
cução pertencia á lei geral. Ora, dá-se uma O Sn. VEnGl;Emo: -Pois n'ão, de boa von-
desconveniencia maior do que esta! Hão de as tade aceito a explicação do nobre senador. 
assembléa~ provinclaes, sobre propostas das 
camaras, poder lt:gislar sobre policia, estabe- O Sr. Lopes Gama reproduz os ar-

I 
gumentos que lià.via expendido em ou-

ecer regras, classific!ll' delictos; mas depois o 
poder geral é que ta lfe dizer a maneira por i tra occasião; defendendo o artigo que-

h
- 1 se discute, e explicando algumas daa 

que ao de ser ;>ostas em execução essas leis! 
,,- · . 1 suas proposições . 
•• ao seria Isto fazer subordinar o poder geral 
aos poderes provincial c municipal? Conce-1 O Sa. VmwuEmo: -Eu estou muito satis
ele-se o mais e nega-se o menos: eu não sei I feito com a explicação do nobre senador. As
em que theoria tal principio se possa firmar. sim estive,;,;e ella consignada no projecto de 

Outro nobre senador fallou tambem no 1 interpretação ... 
meu sentido; m~s. quando se enunciou em 1 O Sn. Lol'ES GA~u:- Está na lei. 
geral, disse que, Jogo que no Estado existem O Sn. VmtGUEfuo: -Não está. Mas por que 
dous poderes, elles devem marchar para!lela- r.azão não aceita o nobre s·~nador a minha. 
mente de mnneira que se não cncont;·em; mas emenda? Eu nella resolvo a duvid::..; digo que 
depois, passando a fazer explicação deste prin- I não se comprehende o que pertence ao pro
cipio á questão, esqueceu-se de que e!les se I cesso criminal a respeito dos crimes não po~" 
encontravam. O i!instre senador reconhece que 1 liciaes. 
as assemb!éas provinciaes, sobre propostas das I Se ella não está bem clara, redija-se com 
camaras, podem crear de!ictos, fazer classifi- 1 maior clareza, mas parece-me que ella está· 
car,ões de acções e impõr penas; concorda de .accõrdo com a explicação dada pelo nobre 
nisto, mas cu vejo que o projecto se enuncia senador, e por isso não vejo qual seja a razão 
de um modo que põe isso em duvida; não é do nobre senador não querer aceitar a expo
claro, porque classificar delictos não é admi- sição da minha emenda, que é positiva, e que-· 
nistrar; entretanto diz-se que as camaras mu- rer antes votar pelo artigo que é tfto reconhe
nicipaes só podem fazer propostas sobre a po- cfdamcnte obscuro, que não se sabe o que e!le 
licia administrativa. Logo, se é só sobre poli- contém sem comment.ario. 
cia administrati\·a, se se nega a policia dis- Quanto ás assembléas não poderem Iegis
positiv!L, nega-se aquclla parte da policia que lar sobre qualificação e processo dos crimes 
é indispensavel, qual a da classificação do; não pollciaes, como disse o nobre senador, eu 
tlelictos policiaes; não digo que fosse essa a entendo que nem era necessario declarai-o~ e 
intençfto do legislador, mas é Isso o que vc- se alguma assembléa tem legislado sobre cri
mos enunciado n1sso que se chama interprc- mes nfto c processo dos crimes não poJiciaes, 
ta~üo, c que eu chamarei obscuraçfLO; pelas tem exorbitado: apresentem-se essas leis e re; 
palavras do artigo nüo se pódc entender con- I vor;nem-se; o meu voto está prompto; mas,. 
scrvado o poder de qualificar os dclictos, pois pelo que pertence á policia sobre que ellas 
qu~' se restringe toda a policia á parte admi- podem leg-Islar, eu quero que se lhes conscrve
~istrativa sómentc, a qual nfto compreltendc o que a Constituição lhes dá;· e se ao nobre 
a quallficaçfto úos dclictos. :lias a disposi~ão ·senador não lhé agrada a minha cmenda,'apre-; 

•• 
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sentr uma emenda •de um modo mais claro, 
:tfim de que não fique a cousa em maior du
v.ida. Pelo discurso do nobre senador, se vio 
que dle muitas vezes caminhou para o outro 
lado, e .agora reconheee que os juizes de paz 
cst:co incumbidos de uma c outra cousa, e, 
J>:'io que pert,•nce u.os crimes não policiaes, 
dcYem seguir os termos c processo estabeleci
do~; no codigo criminal. Eu estou de accôrdo 
nessa parte, mas o que eu digo é que os juizes 
de paz podem tu.mbem ser incumbidos de exe
'~uta.r as leis municipaes; c a este respeito 
não s·" devem regalar pelas disposições do co
digo ·criminal, mas sim pelas formulas que as 
nssembléns pJ'ovinc1acs .estabelecerem sobre as 
propostas das camaras municipaes; a nossa 
diserepRncia é que eu não posso conceber como 
se possa entender que as camaras municlpaes 
possam fazer suas propostas sobre a qualifl
cariio dos delicto~. e .não possam estabelecer 
as formalidades para a sua punição! Podem o 
m~is, não podem o menos! Podem crear de
lictos qualificando como taes certos factos, c 
não podem estab,lecer os meios de purgai-os! 
H:t de vir outro poder em seu soccori-o para 
que sua vontade seja levada a effeito! Aqui 
temos destruido o parallelismo que outro no
bre senarlor julgou necessario na co-ex!sten
cia dos dous poderes, que devem girar indc
'P~ndentemente cada um na sua esphera. E' 
en~Pssario que a lei municipal e provincial 
qm: crea os crimes marque a fôrma do pro
cesso para a sua punição; mas dizem alguns 
nobres senadores que o proc"sso ha de ser 
:regulado pelo codigo criminal, que é uma lei 
geral, porque é judiciaria: a maior ?arte da 
;:o.nte ha de entc.nder isso assim, mas j!i. mos
trei que é um erro contra o que cst!i. disposto 
na Constituição, contra os· principias de di· 
rrito politico, c opposto ao livre exercicio dos 
dous poderes, ·que, como se disse, devem mar
char em linhas parallelas, sem se encontra
rem. Reconheçamos que os dclictos policiaes 
n:Co podem soffr?r o peso das formulas ordi
n~rias, e, além disso, que o seu processo exige 
a ca-da pa..~so mo:l!ficações, segundo as locall
·d:'.lles. Tnes delictos havcr<i para cuja prova 
,6 se exija a dec!arar,ita do guarda que deve 
't>'l.or.ial·os; outros, cuja puni~ão deva ser im
:mHllata. Os mesmos regulamentos podem não 
~onvir em lugares e circumst3.nclas diversas. 

e onde occorrc tanta variedade não póde con
vir umà lei gera!. Porém, é preciso que se dê 
aos municipios !!S&e poder que lhes é proprlo, 
poder conservador, sem o qual elles não po
dem existir, e o qual a Constituição reconhe
ceu e cumpre eonsider,a.l-o e firmal-o; e em 
tudo que fôr da sua esphera nada tem o po

dnr geral. 

Pela explicação do nobre sena.aor, esta- . 
mos de acccrdo, ruas não na expressão: eu 
sigo os mesmos principias que elle enunciou, 
reconheço os limites entre os poderes judicia
rio e administrativo, tonho alguma cous.a pen
sado nisto; mas devemos reconhecer que esta 
thenria nfw ü vulgarmente conhecida, e mes
mo que ha difficu!dade em marcar a linha di
visaria: lembro-me que, quando se tratou, na 
Camura dos Deputados, ·de crear uma aula 
de direito administrativo nos cursos jur!dl
cos, houve um jurisconsulto de grande repu
tação que se oppôz dizendo que ignorava o 
que isso era, apczar dê ter lido muito. 

. Ora, se estamos ainda neste estado, como 
c que hei rlc suppôr que todos têm pensado 
sobre esses limites ou qualificações de judi
ciaria c administrativo? Algumas questões têm . 
havido nesta casa em que eu tenho susten
fndo essas dematcações, mas que nem todos 
reconhecem: não é ·direito que esteja bastan. 
temente reconhecido no nosso paiz, a cada 
passo se confunde, e ha pontos ae contacto 
onde é mesmo difficil fazer a separação. Eu 
entendo q11e os trlbunaes de justiça têm por 
objecto decidir o ·direito entre as partes, c .a 
administração tem de decidir, não esse di
reito, mas o dir2ito entre o individuo e a na
ção: este é o caracteristico, mas h a casos em 
que se confunde, porque a nação figura como 
individuo ê passa entfto a questão .a. pertencer 
ao poder judiciaria; c definir isto precisa
mente niio é facil. 

Ora, se as cousas estão assim, se estas 
doutr.inas não são geralmente conhecidas, como 
se quer explicar por termos que não são ge
ralmente conhecidos? :Se nos faltassem termos 
conhecidos, entfto bem; mas n6s podemos usa.r 
de uma expressão que todos ·entendam, c pa
rece que a minha emenda satisfaz Isto: se 
ella não est:\ bem clara, sa.lve-sc a rcdacçfto. Eu 
quero que muito claramente se diga que po-
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Jicia municipal não comprehende o que per
tence ao processo nos crimes não policlae5; l 
eu não fallo !lo touigc, porque nelle pOde ha· ; 
ver algum crime que verdadeiramente seja ju- j 
dicial; cu tenho admittido a regra que me 
parece geralmente adoptad.a para este caso. Eu 
n:-:o <.:humo lei geral n. que 8 feita pda. As.3Cnl
b.léa Geral, mas a qu•· é fl'ita pela ,\s3::mbléa 
G\:ral sobre objecto r.;-e:ral. t• lei provincial a 
CJllC. ni:.n obst.mte ser fr:ita pela ..l.sscmblGa 
G•·:·•tl, ver5a sobre obj<'cto provincial, porque•, 
qu:mdo ;a :issembléa ger:tl tem legislado sobre 
um objc·cto qUL' pt•Jo ..:·\cto Addiciu:1:.~i pn.ssJn ::~ 

da antiga monarchia, e eu creio que os anti
gos não definiram mal; mas suas doutrinas, 
adoptadas a formas absolutas, não podem ser 
r:.pp!icadas entre nós, como tambc;Jm não po· 
dl:lll ser no todo a.pplicad!Ls ãs doutrinas da 
Françu, p<Jrque veja-se que a Fra.nça até no 
meio do delirio rtpublicano quiz uma centra· 
lisaçf:o summa; <' não [aliemos em )l,apoleão. 
Napoleão quiz que toda a França se movesse 
pelo seu pensamento, •ainda nos mais pequenos 
detalhes: como, pois, se pótl.e applicar para 
aqui .as doutrinas de um paiz tão diversa
mente constituido? Qual tl na França o go. 

ar::· prnvincl:LI. C~Ja !c i cb Asscmb!,:·:o. C.::-"! :Jn>· verno mun1cipaJ? (que a nossa ConstituiçfLa 
sua natureza passou :L ser provincial, não é deixa :i.s camaras de eleiçi:o popular). Como 
f!:Cr~l cm raz<io do seu objecto sr:r p;ovineial." são feitas lá essas nomeações? Todos os em· 
póde ser revogada p~ln. assembléa provincial; pregados 5ão nomeados pdo governo ~obre 

por isso, eu não quero que se mencio-ne o co- listas numerosas onde o governo escolhe del
tJ:go: conhece-se muito bem o que são crimes I las os seus agentes; vê-se que a base dessa 
s;ujeitos ao poder judiciaria, c se hounr ai. organisar;fLD é uma cemralisac;ão completa: 
guma duvida a este respeito, entfw os legis- I logo, seria 0 maior dos absurdos fazer appJi. 
la~orês podem fazc·r a explicação; uem pód~ J carão desse s)•stema no nosso p_aiz, pelas gran
llaver mesmo duvida .algtrma, porque, pelo eo· ' de~ exteusõe~. pela difficuldadc das comrnu;;i· 
dl;:;o, vJ-sc bc·m qu:ws sf:o ns delictos sujeitos cações, diffc:renç:t eh: habitas e costumes. 
'"' jury; mas, l'lllfim. se houver duvida. :L As· 
\lt•mbl~a G•·ral podl'rá ~:xp!icar. Portanto. ad
optando o nobre senador a minha emenda, es
tou pcrfeitamenr.e de accõrdo, porém não me 
po~so persuadir que as nos;;as id~as se cxpr;. 
mam com a nccessar!a clareza no artigo em 
discussão; quando se qner interpretar, deve-se 
m:primir o texto com a maior clareza possiv2!; 
mas o artigo do projecto é mais obscuro do 
qt!•' o texto do Ac:to Addicinnal. e isto é o que 
eu não quero. 

Eutre-nõs a Constituição originaria reco
nheceu a impossibilidade dessa centralisaçiio, 
por isso deu o governo municipal a essas cor-
porações el~ctiva3, e ahi trilhou o que já na. 
via estabelecido desde o principio da manar-
chia; e antes ddla parece que este governo 
municipal é o primeiro que exi8tia no mundo; 
nom pôde deixar de Sêr assim, porque, logo que 
sl· reuniram umas poucas de ramilias, havi:tm 
de escolher algumas pessoas para dirigirem os 
!ntcresscs commt;ns ou os haviam de dirigir 

Tenho sido tratado, com outros, de ini· t.otlos ellas em massa. g• este tão antigõ go
mi:;o do Act:o Addicional por não querer uma vcrno municipal que o projecto em discussii-o . 
interpretação frJ.nca. Ora, eu não quero re- tende a anniquilar. O despotismo tem traba .• 
torquir; mas o que chamarei en aos que que- lhado por ;mniquilal-o, mas não o pôde absn. 
rrm iLPProvar este artigo tal qual está? Quan· Iutamente, porque ~ um pader innato ás mu
do eu, que só pug:no para que ~e reduzã li. nicipalidadcs. Nesta impossibi-lidade os despo· 
maior clareza o que está no projecto, sou tas têm procurado dominai-o c encadeai-o; eis 
:.ratado de inimigo do Acto Addicional, o que o que fpz :-l'apoleão na França: mas .:ntre nós 
chamarel áquelles que me combatl'm e qul' que· não tem tido até hoje tão mú sorte; a mo
rem reforma c nfto interpretação?... Emflm, narchia de que procedemos respeitou sempre! 
nfto charn~rei cous.a alguma, porque esses epi· esse antigo poder municipal que é anterior !L 

tt:"!'t.OS nüo \'alam nada: todo o mundo que ella. Quando n.ppareccu um ministro <Í testa 
.fta be ajuizar das cousas não se leva. por esses do governo portuguez que quiz estabelecer o 
~Jiros bizarros, QU<' nada exprimem ucpois de poder abso'luto, limitou-se a coarctilr o poder 
:analysados. . . . I municipal, porque anteriormente as mun.lcipa· 

Produziram-se aqui definições de pollcHl. r !idades tl·nham o seu governo econornieo, fa • 

•• 
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ziaru as suas posturas, c só estavam autori-, não tratamos de Estados, tratamos do pode:r 
sado~ os corregedores para revogai-as. · municipal. Or.a, se o nobre senador que tanta-

Depois a lei continuou a co.arctar-lhes as conhece e desenvolveu o systcma dos Estlldoe 
suas attribuicões. Suas posturas fica.ram de· Unidos descesse abaixo, descesse ás munlclpa.
pendentes de approvação; e uma attrlbulção !idades, então havia de achar .ahi um governo 
importantissima me occorre agora, que lhes muito mais forte do que as nossas munici
foi arranc.ada com grave damno dos interesses !idades pretendem ter. E' o maior defeito 
communs: falia da faculdade que as camaras que se nota n.a organisação dos governos dos· 
tinlmm de recuperar dentro do anno, pela sua Estados a pouca accão que elles .têm sobre as 
propria autoridade, ,a posse das servidões c municipalidades. );ão é lá que se mandam as 
terrenos publicas. Assim se foram enfraque- posturas como propostas á legislatura do 1<~-

cendo estas respeitavels e antigas corporações. 
Agora este projecto lança em uma ob

scuridade tal urua das su.as princlpaes attri· 
bui~ões, que não tardará outra lei de inter
prctaçfto que continue a ·mutilai-as, e póde-se 
dizer que estamas na mesma marcha do :Mãi'
!]Uez de Pombal. 

Senhores, não imitemos os despot.as, sem· 
pre inimigos dessas primeiras associações de 
familias; respeitemos esse poder antigo, e nfw 
vamos lançar obscuridades na lei. A lei ê clara, 
pertence ás camaras a polici;L municipal;· eu 
supponho que .não ha necessidade de interprc-

. tacão; mas, se algucm duvida o que seja essa 
policia, faça uma ell.-;>licação directa e nfto se 
sa.lte para divisões estranhas ao objecto. A pa
lavra policia não soffre outra modificação se· 
não a da palana municipal. 

Nada interessa saber o que é judiciaria 
para .definir o que é municip.al. Se na policia 
municipal ha alguma cousa de judiciaria essa 
parte pertence-lhes porque na Constituição S" 

diz muito clara:ruente - policia - e quem re· 
fere o todo comprehendê as partes que nelle 
se contêm. Nós não podemos distinguir onde 
a lei fundamental não distingue: conferia-se
lhe mteiramente tudo qu<' pL"rtenc<· (t policia 
municipal; nrw podemos agora a nosso bel 
prazer tirar-lhe uma parte das suas attrlbui
ções, e deixar-lhe outra. 

Trouxe-se aqui os Estados Unidos, c <'U 

nfto sei para qu•~; explicou-se-nos o seu sys· 
tema; mas, amquanto a mim fallou·sc fóra da 

questão. 
Disse-se: -O governo da União tem sua.5 

leis, e seus magistrados, e cada. Estado tem 
suas leis e seus magistrados; c quando ha cal· 
Jisfto entre um E:;tado e a Unifto, os magistra
dos gl'racs decidem.- Mas, senhores, isto não 
tem rclaP.i"to alguma com a nossa questão; n6~ 

tado para serem confirm.adas, as munlcipali· 
dades ali nomeam todos os seus magistrados, 
fazt>m as suas posturas, e multo pouca in
fluencia tem nellas o governo do Estado. Por
tanto, não se nos venha com um qu.adro que 
não condiz com a nossa questão: eu trato só· 
mente de sustentar o poder municipal, esse 
poder que eu considero o mais antigo e o mai~ 
necessario de todos nas nações livres. 

Ouvi aqui trazer-se-nos um exemplo de 
interpretacão; parece que é a lei lngleza que 
impunha penas de açoites a quem matasse 
cães. Que analogia tem isso? Decorreu a d u
\'ida se, no caso de appcllação, esta h;Lv!a de 
ter effeito suspensivo ou só devolutivo. Eu, 
sendo juiz nesta causa, decidia logo que era 
suspensivo, mas os juizes ing1ezcs, que se
guem os Sabinianos viran. que a lettra da let 
nãc soffria ess.a inlelligencia e foram surrand•J 
o homem; Cll não o mandava surrar, porque 
so:1 Erciscundo, visto que o homem appeJlava; 
mas o que admira é que aqui, onde não houve 
duvida alguma, se faça uma interpretação 
contraria á lett.ra da lei. alle~ando-~e-no;; u:n 
exemplo de tanto respeito á. lettra da lei. Eu 
digo que não hrt duvida. embora se notP. 
um ou outro. abuso. porque violar.s" uma 
lei não quer dlzc;r qne se duvida sobre a sua 
intelllgencla, porque então não havia le! crl·
minal que não estivesse em duvida. Ora, n6s 
vamos interpretar sem haver duvld;L, e tanto 
que não se quer analyse dos factos, quer-se 
sim uma Interpretação vaga sem preceder ana
J~·se dos factos. 

Disse-se: -Tomemos jli. uma decisão geral 
~obre as duvidas que ha, c depois .as analysa
rcmos.- Isto é multo engraçado! O effelto das 
duvidas fica subsistindo até que nós analyse
mos! Portanto, nada ganhamos, nada adianta
mos com t:tl. int~rpretação. 

• • 
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Dissc·sc que a interpretação geral é mais 
flltil do que a particular. Ora, eu entendo que 
niío; pol-.,, senhores, sobre que ~c fund.a a in· 
terpreta•:ão geral'? Nüo é sobre os factos em 
particular? Creio que sim: para nós darmos 

, uma intenpretação g"ral ]lavemos partir dos 
!aetos, a primeira cousa que se faz é ,analysc 
dos factos particulares, e sobre estes factos 

este estigma é a demora da revogaçiio das 
leis que se reconhece que s:lo eont-rarias á. 
Constituiçiiu (apoiados) c n•io é por mlnh/1. 
causa que .isto está por fazer.se. M.ais revo· 
lucinna.rio me parece o dizer-se, como diz o 
artigo 8" do proje.cto, que 1'icam em vigor to· 
das as J.,is feitas contra o Aeto Addicional, e 
declaradas por . .;sta imerprcttção, emquanto 

toma-se uma providencia geral; como se diz nfto torem especialmente revogadas; de ma· 
pois que é mais facil a interpretação geral nclra que essas leis tomam por este proje
do que JJ. particular, ·se ella é impossível ser cto, um novo ,.Jgor, porque sil(} declaradas 
sensata sem o exame dos factos? Porque se valiosas pda Assembléa Geral. Ora, isto é que 
.chama- geral?-- Será isto uma idéa vã que é revolucionario; creio que é revolucionario 
nh exprima cousa alguma? Eu creio qne se passar o projecto, porque altera a Constitui
chama geral porque comprchcndc muitos fa- ção sem ser pelas formulas nclla prcscriptas; 
ctos: com cffcito, eu fico absorto de ver uma e reformar a Constituição (azendo addita· 
marcha semelhante! A mesma Camara dos meatos ou rcstricçõcs que nella não se com· 
Deputados ruconhcceu o absurdo desta marcha, prchcndé•m de cHto é rcvolucíonario; mas, 
.e quiz remediai-o no f~m. sustentando as leis chamar de rcvolueionaria a demora. desta in
QUe condomna.: ta<lto é certo que um abysmo terprcta~ão metap!Jysica e abstracta, é uma 
chama outro! incrcpação scmcll1ante áquel!a dé chamar iní-

Dissc·se que ,; muitc mccssario dar já migos do Acto Audicion:ll os que se oppõem a 
.:·sl~ interpretaç<lo gr.i'al, " até se accusou aqui uma interpretação que reputam .absurda, con· 
·d,: rcvolucionarb a sua demora! Senhores, fusa e pf:rigosa, (. repartir .<:pithetos oHensi· 
·chame-se revolucionaria e quantos nomes qui- , vos assim a esmo, e quem tem uma grande 

_ .zerem a demora da Interpretação especi:l.!, por- I caixa de!Ies os vai. dando a torto e a direito 
que é o que vai produzir um effeito re.al; esta c ainda lhe fica uma grande porçfto para dar. 
do -projecto em dlscussiio não vai produzir ef· (A[Joiaclos). A' \'ista do que tenho dito, e da 
feito real; é uma lei escripta num papel sem cxpl!ca•;üo do nobre senador que mostrou 
execução alguma; pois, se no art. 8" deste pro· concordar com as minhas ícféas, desejaria que 
jceto se di~ que as leis contranas a esta in- elle me declarasse se adoptava a minha 

. ti:rprctação ficam em inteiro vigor em quanto emenda. 
não forem espec:almente revogadas, para que O Sn. Lot•I·:s G.DL\:- Eu já disse que a 
entramos nessa interpretação geral? Eu não qu1lifícaçúo de policia administrativa e iudi-

. l>Ci que maior desproposito baja do que este. ciaria, que vem LIO projecto da Camara dos 
se alguma cousa ha de rcvolucionario é cm Deputados, satisf3z-me plenamente porque se 
não examinarmos essas leis especíacs e revo- conforma com as idéas que cu tenho sobre a 
p:armos as que o merecerem, é não fazermos pala\-ra policia, idéas que adquiri pela leitura 
já 0 que no artigo 8" se diz que se ha de fa- de codigos, de escriptores, com os quaes o 
zer. nobre senador não se quer accommodar. 

Eu queria qur a este respeito nfto se pro· S:- pelas pal!tvras - policia judiciaria -
:nr.tt.essê, qurria que se trabalhasse. e nesse se comprchende tanto quanto b.asta para se 
sentido enunciei aqui a minha opinião, quando saber que as assembléas provinciaes e ca· 
se tratou de outras leis e que se quiz uma maras municipaes nfto JlOdem legislar senão 
interpremç1io geral. Aqui está impr<sso o meu sobre o s::u melhoramento material e a sua 
v~r~ccr: cmfim nfio fui att.endido e quiz-se policia municip;J.l que vem fazer a emenda 
antr.s a int<'!'prctação geral. Agora dóe, com do nobre senador (o Sr. Verguciro)? Desde 
~ff~ito, ser cstigmatisttdo assim: é revolucio- que o nobre senador quizer entender as pa· 
naTio 0 demorar esta interpretação! lavras - policia administrativa e judiciaria 

Eu torno a dizel·o, se hn. aqui alguma - da maneira por que as entendem aqueiJcs 
..,.ousa de reYolucionario, o que ·Pôde so!frr.-r que pensam como eu, está tudo acabado. 

~ . 
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O nnhr,' l'r.nar!or appella, p'or exemplo, 

p:u·a Pnsehoal .Tosô de lllello; ora, eu vejo 

que c:s;m policia de Pa,;chonl José de Me!lo 
não p6de ter lugar entre nós porque as nos

sas circumst.anciu~: são muito clivers:tr.; ~, se
~~unàn a iclén que tenho do que es~e imiscon
~ultn diz aC'erra de policia, vejo qup ~ uma 
policia i!!applicavci ao nosso paiz. inrompat!

vcl com os codigos que nós tt'mos transplan
tado da França.: n~:lles vem cxtrc1nadn e8sa 
policia. judiciaria; as funcçõcs dos juizes de 

p~z. nP. parte crime co!lst.ituem a policia in
diciaria. 

Disse o nobrr senador que nós niio po
rli~mos recorrer ~s instit.uições de um paiz 

oncl': hn alf!'nnut tendenciH para a ccmralisa
r;fio do poder. Emqnanto a origem das nomca
r.,i>es. (· assi·m; mas, qnan r. o :í fôrma do pro

ersso na Fmn~a. é preciso confr.ssar que é 
ho.ic uma rl:1.s melhores que lm nu. Europa; 
todos os escriptores que têm trat::do rla rua
t.'ria n::o contestam isso. Ag-ora qur sfto os 
juizes de paz. os 71Wires, os prefeitoS. Df-i mem· 
bros rias municipalidades, nomeados antes pelr 

po<lr:r do qur prln ]JO\'O, nisto •' que porler:i 
hav:~r co:ltf~St:!r;f~o; mas. peJo CJUe toca ao S(·U 

eodi~o de procrso;o, (: o melhor que se co

nhece. 
O nobre senarJor fallou em municipalida

<lrs !H>S Estados tinidos: é preciso que o no
bre scn3clor saibn. qu.:> nlli n5.o ha. corporaçüo 
municipal: onde ha r.rcs mil ha.biranr.cs. for
m::~m-sc e decidem o;, ne1~ndos do sen dis
r.ridc. 

O Sr:. \'n:c:T'rmw: -Isso r::1e~mn ,: muni

r:ipalidadc. 

O Sr:. LoP<:s G.\)L\: -- Xüo, senhor; m1l
nicipalidades suprõcm umr. reprcscnw.ção, e 

<'Hsrrs munici·palid~dr::s dos Ewtdos llnidos nüo 
rxcrr:rm funcçõcs policiac:s: lw mag-istrado a.11i 
pnranwnte: de pol~cir..: cumpre não eonfunàir 
~:;t::!s funcc;õcs c (ncarnl-ns no seu Y()rdadeiro 
ponto de vista. 

Senhnres, cu emendo o que (• policia j·,:

dieiaria c a.dministrath·a, c estou de accõrdo 
com o projecto da Cama.r:1. dos .Dõput:tdos, por
que ellc abrange tudo quanto o nobre sen:•· 
dor quer na sua nnenda. Ba.~~a. pois, que nos 
expliquemos sobre estes diversos r.r.rmos, sc·m 

entrar num lon;o des.:nvolvimento da ma
teria., aliás seria. preciso que r:u viesse aqui 

nnmido de uma livraria lmmr.nsa, o qu~ não 

é passivei. Se as assembléas provlnclaes c a11 

camaras municip;:res se occupnsscm' do seu de
ver, isto é, de melhorar o material dessa po
licia municipal, o Brasil seria feliz. 

O Sr.. Vm:m:r·:l!w: -Eu sinto que o nobre 
senador fugissf~ da questão, e que não sat.is

fizesse a minha rogativa; porém, cmfim, cst;t 
tem sido a' marcha da discussão do projecto. 
O que eu dêsejava saber era sómente se o no
bre senador ::,pprovava " idéa d:1 minha 
emenda. 

O Sr:. Lorr·:s nA.\fA: -Digo que ella é rle~

necessari:t. 

O Sn. VEHGL'EH:o: -:Mas exprime uma id<ê:J. 
\'f;rdadeira., em que me Pitrece que estnmos 
de aecôrdo. Eu r,ueria que o nobre Renndor 

me dissesse se concordavl! ou nfw com a dou
trina della. 

O Src. !-oPE~ G.\~!A:- Confunde as idieas. 
O Sr:. VI:ma:rmlO:- Pois mais conftrnrli

clas podem estar cio que estão no projecto'! 
O Sr:. LO!'l:S GA)!.\: -O projecto me I>a

:·ece claro. 
O S::. Vc·:nr.t::·:rno:- E' r:laro para o oe

nhor, porque o nobre senador interprHa a l~i 

.,egunrlo o seu sentimento; mas .; neecssario 

notar que nós estamos fazendo uma lei para 
~nn.tro m!lhüe~ d0 pessoas, c convém não ~ó 

".ecommodul-a ás grandes r:apacldadcs, como 
a do nobre s.::nndm·, porém, t:lmb~m fls capa
cidades nrdinarias. Ora, o que o nobre s~na
do:- que:· é que a.s a.ssembl(•as proYinclaes não 
legisl<:-m sobre o r.rocesso dos crrmes nfLO po. 
liciaes; (• iRto justaniQUtc o que: eu digo na 
r.;inha emend:L, c ·parece-me que todos ent.en
c!em o enunciado rlella, entretanto que o que 
cotit no projeetQ não será entendido por todos. 

S<: cu me achasse nas clrcumst:mcias de tra
bi!lhar "'ll uma assembléa :provincial, havia 

dr. seguir a idéa. ·dn nobre senador; mas eu 
di~o que e"ta intcllip;encia é obscura para a. 
.<;rande maiorirt da população, e por isso é 

r,ne eu queria qur. se fizesse uma lnterpreta
r,:co r:lara. '8mqna.nto r, l!lnçfto que tirou o no

b:·r senador, de que eu quf'ri<t a policia de 
P:c;;choal Josü clt.• :\Iello, parece que não tr.Yc 
rnüo alguma para me attrlbuir t.al idéa, an

th; poderia eu attribuir ao nobre senador o 
ckse.io d<' adoptar a .poliria da Fra.ur;a, cuja.s 

!nstltuiçõcs nfw c~tf•o ·de accôrdo com a.s nos-

•• 
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sa~ a cs~~ respeito, c differem muito dellas, 
devendo notar-se que na mesma França muito 
st: lem clamado para se restabelecer o poder 
municipal, reduzido a quas! nada por !'i'a.po· 
leão. Lá está tudo cc.ntr,alisado: a municipa
lidade não depende um real, os Budjettt são 
pam tudo; o que tem dado lugar a um pleito 
mui renhido entre o poder e os munlclplos. 

Parcc~-me, pois, que não ha razão alguma 
pn.ra se n1c attribuir a policia de Pascho.al 
José de :\folio; cu quero uma polícia mais 
livre do que essa de que trata o cltado escrl
ptor, o. qual cingia-se ás disposições legisla· 
tivas do s;!u pa1z, no seu tempo, assim como 
os f.rancezes, cscre1•endo direito publico, tra
tam do direito publico francez; os pub!icis
tas inglezes, do seu direito publico de Ingla· 
terra; ainda que e!Ies Jb,,s dêm o nome de di· 
reito publico ger~I. sempre o applicam ao seu 
direito patrio. 

Eu não quero, nem o que est<l estabele

vencerei, e em segundo lugar porque os no·· 
llreH senadores que querem approvar este PI'D

jecto se mostram tão Impacientes que já nli.a
querem ouvir a sua discussão; não obstante, 
minha consciencia me impõe o dever de apn:
sentar ainda alguns argumentos contra este 
a-rtigo. 

Em uma das sessões passadas, faz<!ndo e:r 
nma interpellaçào n um dos nobres sen,ado· 
res que sustentam o projecto, eile com etfeite 
,.,,ve a bondade d~ esclarecer-me, raz<,ndo-mr· \'e r 
o seu pensamento relativo ao 1" artigo destiJ 
projecto, dizendo-me que as camaras munick 
paes ficavam com as mesmas attrlbuiçõe6 
marcadas na lei do seu regimento, e que da 
mesma fõrma as a~scmbléas provinciaes fica
~·am com as mesmas attribuições que tinhan•. 
os conselhos geraes de província. Ora, como ell 
não estou acostumado a argumentos metaphy-
sicos, não tenho podido entrar bem na m<>ta· 
physica da policia e su.as divisões, e por isso· 

ci{]o na França, nc.m 0 que estava estabele- parecia-me que, tendo já. ns eamaras muni-
cipa~s as attribuiçõcs qu,, rtgora se Jh,·;; quer 
dar pelo art. 1", em discussão, ficando as IIJ!· 

sembléns provinciaes com as mesmas attribul
ções que tinham os conselhos geraes de pro-
vincia, entfto dcsnecessarlo era qnc no Act• 
,\rJdicional tivesse apparecido o ~· 4" do art.lO, 

cido €m Portugal no tempo de Pnschoal José 
de l\Ie!lo; o que ev quero é uma interpretação 
el:tra, e o nobre s<õnador, n:<.o podendo negur a 
clareza da minha em:·nda, dl?. que ella nito 
r, necessaria; não ser<i necessnria para o no· 
brc senador, concordo nisso; mas eu creio que, 
se o nobre senador meditasse sobre a massa porque esse paragra.pho dá uma nova attrlbui. 
tla populaçfto, havia de julgar que a minha r;ão âs assembléas prov!nc!acs, que é a de 
emenda era conveniente; ella, na opiniii.o do legislarem sobre policia; .pelo que parecia-me 
nobre senador, quer diz~r 0 mesmo que 0 I que o que se quiz fazer foi ampliar-se o poder' 

artigo em discussão: a dlfferen~a está cm que 
as palavras do artigo são entendidas por 
aqnclles que têm aprofund.ado o direito poli-
tico, c pelo contrario, as da minha ~menda 

siio t:ntendidas por todos, quer tenham estu-
dado o direito politico, quer nilo. Ora, se o 
pensamento é o mesmo, se se apresentam à 
escolh:t dons meios de enunciar o mesmo pen-
sarnento, um que só os que têm aprofundado 
o direito politico p'odem attingir, e outrn que 
póde entender todo o mundo, a qual deve-se 
dar a prelerencia? O legislador deve expri· 
mi~.se sempre por um modo claro, para que 
todos o entendam; eis por que cu digo que n 
minha emenda é prefcrivõl ao artigo. 

O Si!. Ar.E:o.-c:.r.:- Eu confesso, Sr. Prc. 
sidente, que, quando tenho de fallar sobre esta 
mat<lria, jft r. um pouco tlcsnn!maclo, primei· 
ramente porque pstou connncido que natla 

A.- iO ., 

., 

que jfl tinham os conselhos gcraes. 

Do que eu estou convencido é que em 1834 
r;uando se fez a reforma da Constitui~ão. o 
que se teve em vista foi dar-se ús assembléas 
provinciaes a fac•lldacle de legislarem sobre a 
policia de suas respectivas provincias, assim. 
ramo ás camaras municipaes a de cuidarem 
na .policia e economia de seus municípios; pa
rece-me mesmo que isto vai conforme com !!. 

indole do governo que ifl estava estabelecido, 
iJOis que no tempo da antiga monarchia ex.is· 
tiam muitas dessas at.tr!bui~ões nas mun!ci
palidacles; c quando a Constltuiçfto se pro
!llUl!:OU, niio só se deu as mesmas attrillu!ç5es. 
r·omn s,, c1·eon, por assim dizer, uma camar.a · 
maior nns capitaes das provinci:ls, a que se 
r! eu o nome de conselhos geraes; em 1834, 
quando se rctormou a Constituição. quiz·s~ 

que esses consblhos transform~dos e!ll nsse:n· 
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bléas provinci.âes, tivessem um poder mais da ultimamente offcrccidu, c cuido que isto 
amplo, qual o de fazerem leis sobre policia é tiio conforme hoje, quando até na monarchia 
.ac!ccimmod:idas ás eircumstancias peculiares antiga ·2xisr.ia isso; as municipalidades antl
;iâs suas províncias. Os nobres senadores que gas estabeleciam :mas pequenas leis que ·eram 
sustentam est~ 1" art!é,"O nfw podem negnr executadas por autoridades nomeadas pelas. 
isto; e então, p.am o sustentar, tra~em a. me- mesmas camaras como OH republicas do mu
úipllysica da po!icla, dfto-lhe tantas divisões nicipio nomeavam juizes ordinurios, julzés ai
confusas que o que se segue ,j (como já mos- motaceis; havia esse governo todo nos muni
trou um nobre senador) que vinham as ca- cipios, independente da côrte; só havia o nexo 
rmmis a 1'icar2m com menos at.tribuições do do (•orregedor, c esses corrogedores mesmo, 

que tinham. 

.E~u vejo, r..té por um.a JcgislJção antiga, 

<JilC as camaras tinham policia civil, eco
nomica e municipal, e esta era isenta. da ju
risdlcção do intendente geral dil provincia. 
Quando se trat.a de qualquer obj:c:t.o judicia
rio, elle p6de ser ou civil, ou criminal; e vê-sr, 
'!,lor rssa legisla~ii.o nntiga, qne ns r:!n.ma.ras ti
nll:tm já a. sen eargo · policia civil; segundo 
n t:>Xpressíw clest: artigo ficam .as camaras 
]lrivadas dessa parte de policia que já tinham. 

Estú, pois, reconhecido, .Sr. Presidente, 
que pretender-se no 1" artigo r2stringir-sc a 
~riHcia das camar:ts simplesmente á adminis
tra~]\'a ú Lirar-.se aquellas fac.:ulc.lac.leti qtw 

quando iam correger as camaras, faziam novos 
provimentos cm amliencia geral, que gram leis 
pnliciacs dos mi.micipios. 

Ora, hoje que estamos no seculo das luzes, 
porque se nfto ha de conceder, jii. n:1o digo ás 
camaras, mas ás assembléas provinciacs os 
mesmos poderes que tinham as municipalida
des? N:io vejo aqui embaraço algum. Falla-sP. 
na a.II.era~<io !los eodigos c tem-se dito que não 
podem as assemb!éas provinciacs r.stabclecPr 
leis que imponham obrig::r,õcs a empregado~ 

que exercem funcçõcs g2raes, c tanto assim 
que o nobre senador que sustentou ultima
mente o projecto até se aclwu embaraçado· 
r:twnclo nltima.mrnte fallou, !.-·mhrnnrto-sc tllH., 

os juizes de paz eram empregados que CXC!'-
cll:\s já tinham, ~ untão o peor é tirarem-sr' . _ 
:linda mais as que tõm as assembléas pro- Cl~lll ftmet;.,H'S gcraes, e ao mesmo tempo cx~-
vin'ciaea que substituíram os conselhos ;;e- cutanun ns pos~uras munici~acs; . porém ao 

11 ti' h mesmo tempo disse que podiam Isso lazer, 
Tars, porque, se os canse. 10s gcr!les .. n ... am j . . . 

f ld d d t 
porque a lei geral o ncrmittia. Ora, s~ ~III' 

a. acu a '' e a.pprovar as pos uras r:uc as _ · · . . 
f !

." a a · t , I" d nao achon cmbarn<:o r;m que os JUizr.s de paz (:amaras az .. m. p r que veio es e , · o . . _ 
art. lO do Acto Addicional s•• não é para au· exercessem attribtllG<>êS que lhes :r.arc:tm ~ 

gmrnta.r-lhes esse poder? 

O nobr~ sen<Jdor que ultimamente offerr
e:1i uma emenda diz neJia:- A policia não 
~omprehcnde o qac p~rtencc ao proec~so dos 
crimes não policiaes. 

. Outro nnhre Fcnador (o Sr. Lopes Gama.) 
~ii?.. que Isso é o mesmo que se acha no pro
j~cto; mas isto é o que não pódr. S<' dizer, :l 

-vista das explicações que tem dado o nobre 
!'<'Dador, que cl!lr~mcnt.l) tem rHto que tudo 
c;uant.o está no codigo do processo n:io pórlc 
ser alterado pelr.s ass<·mbléas provinctlacs, 
ainda mesmo que srja em objectos pollcincs. 
:;.~gi;io, pois. os nobres senadores dinmctrnl
mr·nte op!)ostos em opiniões. Eu, porém, jul
•·nva que rmt muito conforme fts drcums

·tr..nclas do Brasil oue se entendesse o ~· 4" do 
.r.rt.' 10 do Acto Addicional no sentido da emen-

carnar.as municipar:s, tambe:m pódc-se fazer os 
codigo~ •·m h:mnonia eom o ,\~t<> .\ddkionn!. 
dando-se faculrlade aos juizes de rlirclto e jui
zes municipacs pura exercerem as attribuiçõrs 
que !hrs marcar'm ns leis proYinciaes nos 
objectos de suas attribnições . 

Demais, não w~mos nós que os presiden
tes de províncias ~iio empregados geracs, P. 

n:io ~stfto as 3::;scm!Jiéas provlnclacs a cada 
instnnte r,m stuts leis dando-lhes novas attri
buir,ões? Este empreg-ado geral, creado por !Pi 

geral, n:io rst.:'L todos os dias obedecendo aos 
actos rlns asscmbl6as provinclacs? E então não 
falha nhi a rrgra? Eu prrsuado-me, Sr. presi
dente, que, segundo o pensamento dos nohri•s 
senadores que sustentam este projecto, o q1w 
s0 qnrr c·ntão estabelecer aqui c, o systcm:\ 
puramente fNlerativo, ,, é por isso que quanrto 
um nobre senador que multo me comhatcu mr. 

'· 
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.dous ülscursos nas sessões passadas, pronuu- üuiii-u: que com!}rt.ração tem isto com 0· 

cion proposi~ões que davam a entender isto, Brasil? 

<.u tomei logo apontamentos, dizendo-lhe que -Xo Brasil as províncias nfto são estados· 
era __ P<Lra mos_trm: que o nobre senador era I independentes, s:io inteiramente sujeita2 M 

mmto federahsta, c é um facto. governo central; e tanto assim que os prcsi-

Se as assembléas provinciacs nfw podem dentes das províncias, os empregados de ta
por suas leis imjlór obrigações a empregados zcnda, os descmlmrgadores naquellas provin
cren.dos por leis gcraes, o que se segue dahi é elas cm que ha relações e os commandant~s 
que scr(i preciso ús assembléas provinciaes das armas sfio nomeados pela côrte; emfim, 
estabelecerem, por exemplo, outros presiden- ha uma depcndencia total do governo central; 
tes, para exercitarem obrigações provinciaes. todos os n•~goclos judiciarias que se decidem 
Apeza.r do projee~o negar ás assernblêas pro- nas províncias vão ás relações, e depois ao 
vinclaes a fa<!ultlade de legislarem sobre po- supremo tribunal de justiça. ~os Estados Un\
licia, ficam ainda com outras muitas a.ttribui- dos só vêm ao tribunal supremo os objectos 
cõcs importantes; por exemplo, podem J.:g!s- geraes, o que acontece cm multo poucos ca-
lar sobre obras publicas; isto traz comsigp 
muitos conflictos rrovcmcn-tes dos contractos; 
podem legislar sobre a desapropriação por utl-

sos; tudo o mais acaba-se lá nos estados sem 
d·êpenclencia alguma .do govern{) central; e 
como no Brasil o poder judicia;rio é unitario, 

!idade mnnicipnl c provincial; e ningucrn du- entenderam os legisladores do Act" ,\ddiciona! 
vida qu2 as l<~is Que regulam este !mportantr que nenhum mal fnzin que as assembléas pro' 
úbiecto podem trazer muitos conflictos que l'inciaes fizessem as leis policiaes que fossem 
seja ncccssario decidirem-se no fõro judicial; convenientes ~is .peculiares necessidades das 
mas, como as autoridades judiciarias todas suas províncias, para serem executadas pelas 
são crcadas pelo eodigo do processo para cxer- mesmas autoridades judiciarias que executas-
rer~m fnnc~ÕP.R .~cracs, e por conseg-uint.~ não 
podem estar sujeitas a obrarem segundo :ts · 

leis provinciaes, é necessario que ns assem
'hléas provincines crêem empregados judiciaes 
seus ·para executa-rem as suas leis,· e por cst!\ 
modo vamos a ficar então corno os Estados 
1Jnidos da America ingleza. Alli ha o systcma 

fNlerativo, isto é, em cada um Estnrlo ha em
pregados da União para exercitaren1 as leis 
p;eraes, e empr~gados para exercitarem as leis 
peculiares do Es~ado: o mesmo acontecerá en

tre nós. 

l\las, senhor2s, isto nfto v-em para o nosso 
ca~o: o nosso governo tem o el::mento fcdcrn
til·o. niio ha rluviàa alguma. mas é só no to
eant<e ao poder legislativo; os poderes judi
<>iario " ~xecutlvo são unitarios, n Constitu;
ciio assim os fez: só do poder legislativo ~ 
~\H> se til'ou um pouco para as ;1ssembléas pro
vinclaos se tornarem corpos legislativos em 
suas respectivas províncias. Não vamos, poiR, 
buscar os Estados Unidos: ali! os Estados são 
indrpemlentes: nilo só tém seu poder lcgislrc
tivo, como executivo proprio, c tambem o ~;en 
pode.r judiria.rio, desde a prlm"ira até :t ultima 
lnstancla para toC:os os negocias, c são ~ó li
gados para ;promoverem a següranç~ · ~~rnl da· 

sem as 1 eis gcra~s. 

Eu não vejo senão este argumento: - fa
zerem-se os codigos; -c o que eu digo é que 
;, preciso reform::.r os codigos cm harmonia 
com as disposi~õcs do Acto Addicion1l. l,oi' 
o r~. como estão, nrw h a c1 uvlda alguma qu~ 

são feridos, porque as assembléas provinclaes 
podem supprimir algumas autoridades poli
ciaes c crenr outras, o que vai de encontro 
aos codigos; mas os codigos devem estar cm 
harmonia. com o qu" quer o ,\cto Addicinnaf.: 
e não se ha d•• reformar o Acto Addiclonal pare 
ficar cm harmonia co.m os codigos. 

Por exemplo, no codigo ha por ora. um 
tribunal policial, cuja primeira instancia está 
no juiz de paz, e a segunda nas juntas de 
paz. Não vejo inconveniente em que as asscm
bléas provinciacs alterem esta maneira de 
processo policial, porque cm províncias rn:tls 
populosas conviria haver junta de paz, em ou· 
tnis menos populosas conviria antes QUP a 
segund:1 inst.ancb exista nos juizes de di
reito. Nfio vejo nue isto pcssn fazer trans
torno na legislaç:"Lo geral do 1rnperlo. 

. O codi~o tem estabelecido algumas leis 
policiaes, nfw quer·se softrcr que as ass?.m
blt>as provinciars alterem essas leis: mas -eir 
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lli'.o sei que seja isto uma cousa muito lncon
venknte (como se uiz). Pois se na antiga mo
narchia. o rei consentia que .<ts municipalida· 
:(les se governassem quasi por s!, hoje no 
.rompo da liberdade, no seculo das luzes, é que 
não se ha de conJ:ntir que as assembléas pro· 
Yinciaes far,am nas suas províncias o que f.a
zi:im as :tntigas municipalidades, mórmente 
fendo a :tssemblé,t geral a faculdade de repro
Tar as leis provinciaes que ultrapas~aram das 
nttribuições das ass"mbléas'i Creio, pois, que 
ou este .artigo em discussão restringe as attri
bui~ões das asembiéas, c então não ha inter
pretação, e sim reforma; ou, deixando as 

A outra idéa falsa é dizer-se que a in· 
terprctaçfw é leal, quando se tem mostrado 
com totla .a evidencia o contrario, e até mesmo 
se tem co!ligido dos discursos dos nobres ora
dores que sustentam o projecto, pois elles têm 
bem deixado ver ECU pensamento, observando 
que o Acto Addidonal rem muitos int:Oili'C· 
:üentes. 

São, pois, os nobres senadores que niio 
~ucr~m interpretação, e sim este papel que 
veio da Camara dos Deputados, e que nad.a é 
llh'nos do que uma perfeita reforma desses 
males ~ue se diz han·r no Acto Aduiciona!. 
~fostrn.·se que isto não é in ter.pretaçiio c sim 

cousas no mesmo pé em qu·e se achavam, tor- reiorma; grita-se logo: Não se quer intcr
lla-se emüo desnecessarlo, c por isso, em todo pretnção nenhuma; procura-se ·emendar este 
fl caso, não deve passar. projecto; não se admitte e emflm só se quer 

:\'ote-se mais que não ha nenhuma lei este papel que veio da outra camara; e talvez 
verdad;;iramcntc i,OJicial feita pelas assem- porque j;í foi m:tndado executar nas proviu· 
llléas provinciaes; algumas crcaram autori- cias como lei. Pois bem, quem assim o fez 
d::ules a f!UCm deram attribui~ões policiaes, e de1·e r1uer~l-o; mas permitta que cu c os do 
se nisso ha :tbuso, é no artigo respectivo, e meu lado não estejamos por isso. 
não no ~· 4" do art. 10; e por essa razão ainda Disse-se que, quando o projecto fosse bom, 
se torna desnc·ce:;sario este artigo 1", em rJis- só porque se o tillha mandado executar nas 
cmsão. Porém. disse aqui um nobre senador províncias, o S2:1ado não o devia reprovar, 
- Xãn se qu.;r imcrprr·taçfto alguma, siio ini- que Isto era uma espede de orgulho, etc. Sr. 
migas do Acto Acldicional, por is3o q:le n si:.o I Pr2sidentc, entre individuas devera isso ser 
dn sua leal intPrpretaçfLO.- Ora, eis :!qui uma assim considerado; mas um corpo legislativo 
,propcsiçflo bem pequena, qu·e contém tres como o Ser.ado, outra é .a regra que o de1•e 
idéa8 falsas: a primeira é a consequencia que dirigir. O Senado tem o dever de manter sua 
Hrou do principio, porque púdc·se ser inimigo dignidade e sua cxist::ncia politica, c estas sõ 
-da interpretação do Acto Addicionnl. , .. n:io se sustentam por uma inteira inclcpcndencin. 
sar inimig-o do Actn Addicionnl; pódP·se nflo 
I(U·~rer a interprct~.ção da Constitu!Gão, e nem 
?Or isso ser-se Jnimigo da Constituir,f,o; o 
raciocínio mais obvio é o contrario: - Ten
do-se tanto zelo pela Constituição do Impe
rio, e temendo-~e que a interpretar;ão p6de 
~riJ-a, não se quer a interpreta~ão. -Isto é 
o mais natural. 

Ainda ha outra idéa falsa, isto 6, que 
lião requer interpretação; n6s queremos in
rerpretação, o !.ado a que pertenço tem feito 
-P.menda~. procurou ao principio que este pro
jr,;1o fn~se a uma com missão; para que? Parn 
cSe .dar uma verdadeira interpretat;ão, porque 
o projecto como se acha, por uma parte ul

·m.p:utsa as ralas da interpretação, e por ou· 
tra. niio preencb~ o fim a que .se propõe, por 
i~so que não interpreta varias outros artlp;os 
iki.Tidosos do Acto Addicional. 

Eu yejo qur na 1nglatcrr:t, quando os 
communs .apresentam aos lords um bil! de 
impostos e o cnx:·rtam com outras materias 
estranhas para passarem acobertadas com 
r.l!e, o que fazem os lords? Immedlatamcnte 
o reprovam, sem quererem sab"r se era bom 
ou mfLO; c então lá não se diz que isto é in· 
di~no p:tra a camara dos lords. Esta camnra 
não consente que sr. h'ltromcttam nas suas 
attribuir;õcs; e o mesmo acontl:cc com a co.· 
mara elos communs naqulllo que é de suns 
attribuições. Entretanto, aqui o anno passado 
tratava -se ele uma lei, o Senado fez suas emen
das, ,, nrgumentou-se clir.~ndo: -A Camara 
dos Depu~ados não rstá mai~ reunida, ceda o 
Senado das suas opiniões, approve a lei tal 
qual passou na Camara dos Deputados; -e 
assim se fez! Agora vem estr projecto: o mi· 
nietro já o mandou executar nas províncias, . 
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"' Senado dave AP.Proval-o como está, sem fa- , querem cPnt.rnlisar tudo; ::qucllcs que, bt:m 
zer-ihe mudança alguma!! Xfto, na Inglaterra longe de occorrerem ás necessidades publicas 
l!ào acontece i~s~; as camaras alli sustentam e dirigirem os negocias geraes da nação, que
li. sua dignidade e direitos; n.ada de a!guem rem descer a ·ess.as minuciosidades para crea
guerer por certos meios privai-as de suas at- rem clientela, dizendo aos que se empenham 
tribuições. por taes empregos:- Você vá lá para as pro-

Portanto, estou persuadido, Sr. Presidente, vlncias, ha de fazer o que o ministro de estado 
que, se aqui apparecesse o aviso secreto do qulzer; a justiça será administrada como !ôr 
ministro, o Senado não havia de approvar o da nossa vontade, aliás no fim dos quatro ao
projecto tal qual está, havia de transtornai-o, nos que você é juiz municipal, não ha de coo
havia de fazer-lhe emendas. Se fizesse Isto, tinuar a ser empregado, ou mesmo antes desse 
não se lhe podia imputar orgulho, era sim tempo posso muda].o, por ex·emplo, do Rio 
sustentar as suas prerogativas, necessarlas I Grande para o Pará (o que equivale a tirar
para a sua conserv!lção e para o bem publico. lhe o emprego).- Estes são os que querem 

Disl:e tambem o mesmo nobre senador (e 
1 
a centralisação do Rio de Janeiro. 

estiJno que agora chegasse, bem que seja tarde 
e não lhe possa responder a tudo), disse ellc 
que o Rio d·e Janeiro é muito grande, c não 
precisa de apertar muito os !.aços da centrali
sat;ão das provindas. Sim, o grande interesse 
do Rio de JaneirO está no augmento das pro
víncias: os que querem a centralisação são 
aqudlcs que têm sede hydropica de governar, 
que querem até <lar provimentos de juizes 
:municipaes e de orphãos para lugares que dis
ifloll1 laqui 600 e :uais leguas, estes são os que 

I 

Sr. Presidente, tendo dado a hora, eu não 
continuo, e me guardo para outro dia, pois te
nho ainda muito que responder ao nobre se
nador que acaba de entrar. 

J 

Dada a hora, fica a discussão adia
da; o Sr. Presidente dá para ordem 
do dia trabalhos de commissão até 
o meio dia, e depois a ma teria adiada. 

Levanta-se a sessiio ás duas hor,as e 
cinco minutos. 




