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SENADO 

S8SS)i.0 DA ASSE:.IBLf:A GERAL, E~i 9 
DE: SETE~IBRO DE 1839 

Continuaçrio da cliscus~~tio ela cmen<!a. relativa 

ar, cugajnm cnto r! c trúpas estrangeiras 

mavam o :\Iin!sterio, c a quem consultei so
bre o ohjecto du. mesma proposta. ("1poia.dos.) 

Xão pretendo, Sr. Presidente, com o meu 
discurso convencer áquelles senhores que são 
de opinião contraria, mas tão sómente mos
trar que não me commovcram os argumen-

l'i:EsiDE:>CJ.\ no ~1:. co:>uE nr: 1'.\LE:I"ÇA los que por algu!ls foram apresentados con-
tra o que julgo verdadeiro; c por is:w, sendo 

A's dez horas " meia, feita a cha- a l'crdade uma só, não me é possível admit-

sufficientc de Srs. Senadores e Depu
tados, abre-se a scssfLO; c-, lida. a. acta 
da. anterior, é a.pprovada. 

Continúa a discussão adiada da 
emenda do St•nado sobre o engaja. 
menta de estrangeiros, feita á pro
posta do Governo. com emendas da 
Camara dos Srs. Deputados, fixando 
as forças de terz:a para o anno fi
nanc..;iro do 18·10 a 1841. 

O SR. SATUn:>r:>o: - Sr. Pres\dentc; cu 
nfw assisti á discus;;ão cm que foi proposta 
esr.a em•'nda nem votei sobre clla, porque o 
meu estado dr sande me não p,•rmittlo estar 
presente no rSnado; porém, devo hoje de
clarar que voto a favor dclla. assim como 
ontão votarit~ se estivesse presente, porque 
no seu sentido foi minha opiniflo desde o an
no dl' 1837, cm que tive a honra de apresen
tar fí Ca:nara dos Srs. Deputados uma pro
posta pedindo a mesma providencia que ora 
B~ reclama para nós; proposta de cuja utili· 
dach~ csta\·a jfL cntfto persuadido, assim como 
o estavam meus col!cgas que cummigo for-

tir qu~ seu YOto seja razon.vel. 
Disse-se que a emenda é anti-constitu

cional: tal foi a primeira o bjecçiio, e e lia por 
si só bastaria para a rejeição completa da 
matcria, se pudesse ser provada. Com cffcito, 
se o argumento é verdadeiro, tudo o mais é 
redundante, ocioso, e por consequencia pre
judicial: digo prejudicial, porque o tempo é 
hoje muito precioso para a Asscmblé::t Geral, 
e todos os instantes gastos em argumentos 
'nuteis, em redundancias, seriam cm pura 
perda, com grave 'detrimento das inter<•ssan
tes materias que devem occupar-nos. A in
constitucionalidade provada só por si deveria 
convencer sem dcpcndenci:t de mais nada 
para rejeitar in liminc a emenda, pois que a 
Assembléa Geral, incumbida da g-uarda da 
Constituição, nilo deve admittir cousa algu. 
ma que seja contraria a seus Jli'<'Ccitos. Po
rém, ainda se insistia. ::tprpsentaudo-se dinr
sos argumentos de honra nacional, de dis
P<'ndio, de inutilidade, etc. Os nobres mem. 
bras que se serviram da inconstitucionalida
de não acharam todo o peso nas provas que 
cll<·s mesmos apresentaram, pois foram ainda. 
buscar recursos, que deviam julgar desncces-
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sarios, (L vista elo herct:lco fundamcllto ·da ~: que deduziram as nobres membros da As
constitucionalidade, a que n:tda podi:t oppõr- scmbléa Geral; e o qu<' se sugue dc!hL G fJlie 
se. Mas as nobres membros recon!Jcccram que a Constituiçiio tem uma disposição absurda: 
pouco pesará sua proposição na bal:l!lça da digo absurda porque é ca:ttraria (, outra dis· 
verdade, c viram-se forçrrdos a sobrecarrega;· I [lfl3içfiu, porque cu clw.roo absurdas as dis
o braço que queriam fazer Pr<'l>ondcrar, ac. posir::jcs que niio podem suhsist:r simultane<L· 
crcscentando·lhc mais argumentos tirados de mente. 

outras p:trtes. Mas como foi provada a incon· A analo;;ia é lnnegavelmcnte ll<!t'fdt:J. em 
stitucionalidade? Disse-se fJUC a Constituiçfto 1mbos os ca~os; mas estou ""rto que se não 
é feita para o Braz!lci!'ns . .\'üo lla praposi- Qll~,r,·r:l t!rar a mc;:ma conscquencia, porque 
cão mais verdadeira.; (~stou Pol' is.so. se tem coiH!(•dido por Vi'Zcs emprcstinws que 

'Di~sc mais que a Constitui.r;üo obriga a seriam tfw inconstitucionacs, ca:no quet'l·m 
todos os ciUadfLos brazilciros a P~'gn.r cm ar~ QUP seja :!. udm!ssilo di~ tropas est1·angeiras. 
mn.s para sustcnülr a indCPP!Hlcnr::n. e intc- l.Hss!.!-se, porén1, r<~1ativamt·nte a esta ul-
gridnUc elo Imperio, e dci<~nch'l-as ae sem1 lima úisposiçãa, qlh' a Sr. ),!;nistro d:L Quer· 
inimigos externos c interno:::. E' outra vcr- ra nflo cnr:endt.~U bem o art. 12. porque n, sua 
dadc. ~!as, que conscqucncia ôC tirou daqui? 

disposir.~o quer di~;cr que •~ ,.\.;;sc·m!Jié:L Geral 
A consNJ.uC>ncia que .. ~n tiro r~ ()\.\t o~ estl'ttl1-

p6de ncg·ar ou concc·dt'l' Jic:enr:a p~~r:t que te-
geiros nfw podem ser obr~g-aclos a pet;n.r cm 

!~l:n. !ugar a introUuer:;lo di! tropas cstrn.n
arrnns para a. defesa do !mpcrio: ):;a,; tiroa-sr. 

;.:;·c~ir::t.~. 111~1.s nunca par3. ']Ut! cstr~ng.::::ros Pt!· 
outra r. dissc-so: - Como ]1:!\'~mos largar Uc gnctn ~:n ~~rll!:~s. Onde estE na C(lnstituíção 
nossos hombros aqnillo qu,, d"vr.mos carre-
gar, para lançar o peso sol:rc os hombros r~stn. r.Hstincc~flo'? gu n~o [t rejo. 

alheios, fJUC nClo lêm direito nen1 olJrigar;[io Eu. Sr. Prcsith~nte, t.ambcm entendo o 
de o supporlar? - Como? respondo cu: pe- .:rti;o como entendeu o ).!ini,;t:·a tl:t Guerra. 
dindo coadjm•nçiio para completar a força m1'U i!lustrc colleg::t; c ~st<t Iut!li:;r:ncia ni"10 
quo nos falta, pois que dos princípios consti- 6 dual, é rlo Corpo Lr.g's;at:va. Pnnp!C? Tcm
tucionacs eirados se não pódr. concluir cp.:(' se Dluitas Vt~zes Yisto. c a~;r.r:l m,:s:uo se vê, 
tal colldjuvar:no nos scj~ prohilJidn. Se tal se fc:rr:a ilrmnda e3tr:lTISt'ira ncs nos.sos porws, 
poderft concluir. dcvr.l'inmos discorrer do onde YCUJ, ou de passagem po:· r,::e~l:l. ou de 
mesmo modo em um outro arti:;o const!tu- ~nib:tda, ou mesno ficar estarionar!a por 
c!onal em perfeita analogia. com cstr., <~ então tetnpo considt.~rn:;el. c o Governn jttmais pedio 
nos 1LppareCI'J'ia um absurdo, unHt ocntrn.di· autor'snçilo para r.·onscntir cm tal. ;Jcr;t a .~s
cr;i'to com uma outra disposi~iln cl~r·:t e nüo 1;r;m!Jléa Geral a 1:rguío de ral ~alta; c at0 
susceptiv<~l r!c intcrprciaçüo flli,J nüo seja a posso di;:cr que júmais se l:'vantou uma só 
rcstrict<!mcnk littcral. Diz a Cnnstitui~ã" 110 Yo:: em nenhuma tl~s Camar::s p:!l·a dizer que 
n.rt. 17B :'i 15: - Ninguem s8 rr~ h;c·nto de PR!<~ ~ra o c:~1.so <lo ~ 12 do ari:. 15, c que a 
contr'buir par:~ as desp,•?.ns do Testado na Constitniçüo csta>·a infringida! A intel!ig-eu
proporr.'11o rins seus haveres. - Ningucm cia. pois. rlnda a este parag-r::tpho pelo meu 
qurr di::cr - ll('nhnm Br:1zil<:iro, _ porque nobrr~ collcr;a. c par· mim, ni'to é dual. ü dr. 
a Constituir::io só é feita para os nrazilciros. toda a Ass,;mbl~a GPral, é elo Gol'l"'no; a rio 

.A. esta, n.5sim como il oui:ra dispoHiQão a n111Jrc Deputado é C]Uc me P:-!l'Cc:c singular, 
Constitu'r.:io tem antr:cipado as dos ~~· 12 e porque por 1>ra só a c!le a ouvi: rJ.,:Hlc SI' s~· 
13, cm Qlh· autorisa a Assemh~Ga Geral na- t:nc Q1W por exclusão só se pôr!" cntc:Hicr n 
<Jucl1c a prrm!ttir ao Governo 0 podei~ con- narngrupho t'Dl rt.lla~fio fls ft"Jn.~as r.si:r:~ng-ciras 
tr-a!Jir l'mprrstlmos, c nesta a concr~dcr a en- qnc vêm tomar ns nrmns p:!.r:t no:; coadjuvar. 

trada rle forçai' de mar r terra d1•ntro do DlsS<'·se :1!nr!a mais QUI! ''~:l.:t c,mcnd:t em. 
Jmpcrio on llns portos de!le. Se s6 llS Bra· !n~o:Jstitucional. porque nfio tinha i:icio a ini
z!lclros (· q:w podem concol'!'c·r para as des- c:!ativ:t IHL Camara tlns Srs. Deputados, onclr. 
p~:~ns rlo Estado, como se pcídc pedir que d,oyiu. ter principiado. 

roneurra Jl:lr:l r•ll:ts a quem nflo 6 Brazileiro? Os .abjectos que siio da iniciatii':L rlaquclln 
Esta. cons•:!]ur·neb. é tü.o lH"!m dcdu~!d!l. como · Ca:::u.ara. nc:lHlll~....S<' c:~lsaistlcanwntc mrsead:-1!: 
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nu ConstituiçftO; vejamos se r,m algum dell~s 

se' pód c encabeçar esta medida, isto é,. se pó
de, ~cr privativa a attribuicüo duquella Ca
m~ra. se:;undo a lettra da Con:::tlLuição. Diz o 
urt. :>t;; - E' privatil·o da C;1mara dos Depu
tados a iniciativa; 1", sobr,_. impostos. - Será 
isto um imposto? ~ingucm hareri! que assim 
o julgue; cu, P<'lo menos, ·1:iio o ~onsídero 

tal. ,\ meu v~r a impnsiçilo <} o Acr.o Legisla
ri·•·• por onde se marca QU<!PS 03 cidadüos c 
qu::c•s as quotas com que dr·\'t:J:I concorrer 
:p::r·:1 a.s ch.:spczas do Estado; ma.:.j c-v!dt·ntc-

ncl hoc: poderia, por exemplo, dizer que ar
mas [ÚJ.uelles cidadãos que u Constituição 
obriga a aceitar este emprego, " então dizer: 
Como os estrangeiros não são obrigados a tal, 
o engajamento de estrnngciros não é recruta
mento. :1-fas cu não qu,•ro usar deste mcthodo 
de argumcntacilo. que aliús n:Io seria novo, e 
mesll!o na quE,stüo qnc nos occupu; eu quero 
comprehendcr o cngaja!llento dos estrangei
ros nn recrutrtmento, sem mr: embara~ar com 
n. definir,üo. Aqui não s" trata de fazer uma 
lei de rccru tamcnto, cuja Iniciativa pertence 

:::--·::te isto nüo de qu,, nos occup:uuo;;. '' Camara dos Srs. Doputados; não fazemos 
iJlr·se-ha. porém. qut·, se: a. (mcnda nr~o mais que pôr uma cn1enda, diga-se muito em

'' m por ,,!Jj"eto dircct:un,_:nt•: 1:m imposto, I ~ora que é a lei do recrutamento nova, o Se
iJHlll'l·ttamtnte !ú irú tc-r. porqu1· s1:~ nf10 po- I :1ado, j{~ na lei que n·gc, fez uma considera
(k:u mand~r vir tropas c.-st.ra!l~rirn.s srm que f rd cmc:1da, ~ a Cam:l.ra dos Srs. Deputados, 
st· i!H>;:; pa:;u(·, t• para isso r~ ncch::is~;rio que se I :nuito zelosa. como dn·c ser, de suas p~iva

imponlla, pn:· quanto dos !mpostns 1· qnr~ sa-l i:ivas attr~buições, a aceitou, e levou fi. san
h··m 03 mc'ns n<•ce5s~rios pnm ~t:· fazer iace I c~ii.o. isto é, r.rto estú aquella Camara na opi
{ls dcs~ez~s. Se assim é. n S,•nado n<-LO póde :Jiiifl rlc qu,• o Senado. posto que não poso 
inir:iar ](•i :tl~u~n. porque eu :1Eo eonr.t .. hv qu? I :r!ÍC:Í['..r um!! lei de recrut:t!llE•nto, póde todavia 
~!' pa;-;~;:1. f:.!.zcr uma disposiç:1o qualquer r~~ la- !nr ndar n.qucllas que j;"t foram iniciadas na 
tii·a :-~ adn!inistração do Impc-!'in, Sl .. m que se' C~llllr!r:t. T<:-~nporari;~: Jn!nhn op:l!Hi.o não é . 
. ~n~.;L·' nisso di:ll~t.·!io:~ sem~ cl:!theiro nada, ab-~ p~J::::.' siT~gul!!r a. este respeito; é a do Corpo 
S(J~n~:~!~!r.':rt•:\ nao:t, poclP t~!zr:r-~0 . . -\.. conslru- L··:~ts!n.uvo todo. 
('r;<.o d•.· um:t estrada. rlc um:: nbr:c qualquer; Tllssc·Sl' mais (jtw a em,·nda foi proposta 
a c·n·:tr;<:a dr um tribur:a:, rle um <·st:tbe!c•c!- ~o Sc-nar!n pelo Sr. )Iin!stro da G·ucrra, o 
m~.·nr.~1 Iiu,•rario. a crc:u::rw d:·· U!lla escola a~~ 

p:·I:ncirns lcttr~ls. s·::ja cxelnsiramentl· da i:1i
r:i:u i\':t da CamaJ·a dns Srs. Deputados. pnr
q:!e l1a íh• prcc!s::r·s!:! dt• di:-tht"iro p~1ra a exc-

;~uni UP\'i~1 leY::r sua pruposiç;ão á Camara 
r!ns S:·s. D,•put<tdos. )las o Sr. :\Iinistro da 
Gn.-rL"a é St!n:tdor, c a Const:ruiçfin quiz que 
n.: Scn~dOl't'S. Sê!Hlo nom:•atlos :IIinistros de 

l'w:rLo: !rr!sor!:t seria. a dispnsir,fLO constir.u- ·:~:-.::-ado, não p:.'rdrssí"'ill ('8:.;:" c·mprego, isto é, 
elr:o:d. qua~ldn dii a c:a<ln. tt:!1:!. cbs Camaras, :1s nt:tribui~õcfi fll!t' v.. vllr a!!da:n annC'xas; 
~· :lin~!~~ ao Govc!'!lO .. a. facu!d~ul~· de inici::u· as ni"'~n foi, pois. comn ~fin!stro da Guerra que 
lds. ~las cfiUt !ntellig-u1cia ni:o rem sido dada 

1 

o m{'u illwnr:~ col~ep;a npresL·ntou a emenda, 
prb .\ssc:mhléa G,•r:!l ,. por cada uma das Ca- mns como St•nndor Que (·. e então j{L se vê que 
ru:~ras cm particular, porQUe! o Senado tem a proposiçi'to nüo dc·vi:i princ'piar na Camara. 
ir::d~do muitns leis QUe impartam despezas, elos Srs. D,•putndns. porQue l(t sü ha obriga-
a C:!:::ar:! dos Srs. D,·putados as têm adopta- r:fto de S<'rr.m :t]>r'-senütdas as propostas do 
elo c:•.:!J emendas ou sem cllas. l' o Podt•r )To- Governo, c :Jiio todas as qu,, fizerem os Sena
rlt-:·acJor as têm sanccionaclo, purque t:tmbcm do:·c·~ qtw porvcnrum St•jam tambPm m~mbros 
•'ll:••JHle assim a Constituir,rto. rln Go\'<,rno. :\Tas ainda o Sr. :\!inistro foi ar-

O ~ ~" do mesmo artigo ll:r. que nQu<·lla .~::itlo P<'l' nno ter conclu!do cm sua proposta 
Cam:!!':t trm n. iniciativa sohrr: o rt·crutamc·n- :c~~~i mrdicln. QUt' .inlg-íl\'U. conveniente: :1. :sso 
tc1: t' ~erft isto um recr~tn.mento? Senhorca. I r~"\'L' re3pondP1' o Sr. J!inistro c n~o eu: mas 
en pt>rlt:ria definir o n'crutam~nt" ,~ llll'll ·o,·mJll'i~ cli:·•·i CJIIP nün foi o Sr. Conde de La
g;,ito. e t•ntüo muito facil m .. seri:L Llemons- ! ::·:'s qur fez n. prnpost.:L d~. t'i:;ar;fto das forças, 
t.r::r fi\lé! !sto não é recrutanwnto, jlnrqnc na- Is~ não estou enganado; e ainda que o fosse, 
1.1:!. h:: mais commoclo pam à<•mon~trar nm:t 1 nfio poderia esta id(>a vi:··llit' l.lrpo!s, porqu,•, 
p~··.lpn;:i<:iin. isto (·, mostrar qnc um attt·!butn /n:cl!•oi' lnfor:nadr, conheceu Qll<.' as forças nn
p··:·: -·:H''' n. um sujeito, f"llll' dr·finir o :!ltrilJuto · :-:nnac:, n;1n b~.~t~\prtnl pnrn as nl!cessidades da. 

.. 
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guerra? Onde cs~ú a ld. ou artigo constitu
cional que lhe l!etermlna sustentar sem moar
ticaçii.o alguma tudo quanto cmittio na sun 
p.roposta uma vr.z apresentada? Teve essa 
lemorança, c apresentou sem ser digno de 
censura alguma, e na qualidade de ~nadar 
para a offerecer ao Corpo Legislativo. 

O Sr. Ministro da :\farinlla ainda este 
anno (e ninguem o censurou) aceitou modi
tificações á sua proposta; c se fosse Senador 
ou Deputado, nüo faria bem, se ellc mesmo 
se lembrasse de fazer por si taes modifica
ções? 

Vamos ver se podemos encabeçar a me
dida em mais alguns paragraphos. O § ~" diz 
que tambcm 6 dl privativa iniciativa da Ca
mara dos Srs. Deputados a escolha da nova 
dynastia, no caso de extinc~iio do imperante: 
:-ião vem para o caso, c Deus afaste de nós 
semelhante necessidade! (S!tmerosos apoia
elos). O ~ 1 • do art. 3í di:~ que principi::m't 
na Camara dos Srs. Deputados o exame da 
administração passada e a reforma dos abu
sos nclla introrlu:idos: tambcm não cabe aqui 
a n:cdida de que nos occupamos. O ~ 2" do 
mesmo artigo diz nue principiarão na Cama
ra dos Srs. Deputados a discussão das propos
tas r.,:t:ts pelo Poder Exccutii'O, Lft teve, co:n 
c:ffeito.. começo a proposta a que: se püz a 
emenda do Senado, embora quem a fez seja J 

1\o!inistro da Guerra. 
O Sn. Xe~r:s llfAcrr.\no: - Tinha um mo

do proprio pn r a o fazer. 
O Sa. A~nnADA :\1.\crr.\no: - :r-r a !lc tPr 

resposta. 
O S1:. S.\Tr:J:xrxo: - Eu ''stou pcrsuadid0 

do que disse. Feita, pois. a ::!.I!alyse <las dispo
siç;õ:::s da ConsLituic.~~1o, l:!ll rela(;:w ü inicia
tiva proprb da Camara Temperaria, nfw veio 
por -que se possa considerar inconstitucional 
a medida. J)or ella ter sido aprcsent:~da no 
Senado. Disse-se mais que a emenda era hu
milhante, u<!Shonrosa c dt'gradativa da honra 
brazileira. l~u tnmbem poderw <rcfinir a hon
ra nacional. accommodando a defin!r:ão a 
meu:; rnciocinios, para tirar minhas conclu
sões; mas iii. declarei que abandonava estr 
mctho•lo rlc argumentar. 

Nesta parte cu estou persuadido que não 
JlOdcmos rlar definições a nosso bello prazer: 
é nccessario que liguemos ft palavra - hrmra 
na.ci.onal - as mesmas idéas I!UC lhes llgam 

a~ Nações contcmporaneas com nucm nos com
municamos. Se uma Nação chamar honra na
cional aquillo que outra nii.o chama, as offen
sas sobre a honra serão repetidas na melhor 
boa fú do supposto offensor; tudo se barulha
ria, e cada qual entendendo a seu modo uma 
mesma palavra. todo o direito das gentes fi
caria convertido na Torre de Babel. Enc:tmi
nho-mc a provar que nenhuma Xação reputa 
sua honra nacional rebaixada por admitti'r a 
coacljunu~fLO cstranw·ira quando dclln. neces
sita. 

Xão rccori"crt~i üs idéas das Nações unt!
;;as a esst· l'<!Spcito: outros tempos, outros 
costumes. Os Homanos só concediam as hon
ras do triumpl,o áqucllcs de seus gcnl'racs que 
levavam na guerra a mortandade a certo nu
mero de milhart·s de inim:gos: c estes ;;cnc
racs mandavam decapitar, depois do sacrifi
cio no Capitolio, aqucllcs pr~sioneiros rtue 
para isso reservavam e lc1·avam manietados 
ac;; ca.rros do triumpho: a honra estava então 
na rltZfLo dirc.1 dn. do sangue Jnnnnno derrama
do; as idéas que então se ligar:un :i. honra 
sEo hoje as ::rue se ligam [L barbaridade. 

Em tempos mais modernos chamava-se 
honr:l appareccrcm dous campeiics em campo 
b:ttendn-s,, pela formosur::t de nma d:un«; hoje 
isso é ridic:Jlo, e admira que foss"m os ho
mens capucs de tal! Busquemos, portanto, 
exemplos mais pcr·tn de nós, exemplos de 
Nações com qu~ <.'Stamos ligados. 

Ailegou-st~ o exemplo dos Por'tl!.';llCzcs. c 
diss~-sc que ••sta Xar;iío. até e~rlo tempo. 
admirada por su:ls proeza.s, cahio :I classe das 
mais P<,qucnas, ucpois que admittio cstran
-~ciros ao sru scn·ir,o; verdade ,; que cota pro
posir:fw foi d,•pois modificada ll•:los nobres 
membros que a emittiram, porque confessa
ram que esta nfto <'1'.1 a srí caus:t da deraden
cia rins Portugu"z"s. mas que tinha concorri
do com outras. 

Ora, s~nhnrc~. cu ,·stou cm opinlftu r:io 
oppo~ta, que longe de attribuir· o rcbaho !la 
:\ar;fto Porlugueza ~l introclucçiio de es:.ran· 
g(dros ao seu scn·i~o, ainda mesmo como 
r.oncursn, nh~ JHLTPC(~ qnt~ tod:1 a glorin rp1(\ 

~sta ~açilo adquii~io (, havida como C:il.ll5<i 

proxirmt, c.ausa cffic:iente, cau;;a s1~m :t qual 
i.!ll gloria não teria app:1rccido, a terem ad
mitt'tlo uma coatliul'açfto e:;rrang<•ira tomada 
opportunamcnlc. Todos ,-,s que conhecc:n Por· 
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tugal, :: to]lJ,,;r::phia cl<! s. 11 tt•neno e a hy

drographia de suas costas, hão de conceder 
que a posse da cidade de Lisboa e de seu ma
gnifico porto dá úquellc reino uma transcen
dente importancia, que sem i;;to nem poderia 
existir: é ao Tejo a quem os Portuguezes de
vem todas as r.:lações co:nmcrciaes com as 
mais Nações da Europa. e por cons~:qu~ncia 

as vantajosas alliança;; que com ellas Portu
gal tem celebrado; é ao Tejo que é devida a 
crcaçfto dessa marinha que levou o pavi!l!fto 
das quinas ás tres partPs do mundo, e se mais 
mundo houvt.•ra lfL chcg:ti':l, 

E' pelo Tejo qu~ Porlngal fez prosperar 
seu comm~~rcio, sua a;;ricultura. A acquis:çrto 
de Lisboa c seu prdo :'ai, portanto, a mais 
importante opcrar;fw que fiz•:ram os Portu
guezcs; sem L•lla, Portug3.l ~c·rin. un1a ~aci!.o 

pequeníssima, se poss[V('] 1111, foss.~ eonsen·ar 
sua indcpcndenc'n. ~Ias como foi conquislacl.l 
Lisboa? A historia de Portugal é por nós to
dos tão conhecida. fJUC pri~ci]>almcntc os que 
nascemos durante o se:u do:ninio. a apr.,!Hlia
n1os n:1s t•scn!as de ;'l:·:m,-~!r[!~ lettrn.s. D. Af· 
fonso I sitiava os muros de Lisboa, com um 
ex~rcito t;io pouco :.tu:ne:ro~o cm rc-1açü.o aos 
~louros que rr occupa\'n.:n, que aqucllo Rei, niir• 
podendo tirar de p~rtc a!;;uma homens para 
engrossar seu t.•xerc!to, por(!ue os Portuguc~ 

zes ''rnm muito poucos ainda. estt•Ye a ponto 
de abando:Jar a e:nprc·za. l::Jla esquadra dn 
Terra Santa ahi apartou então. composta dr· 
Francezcs, Inglezc•s c :\!lcmães. D. Affonso 
rccclw o auxilio, Lisboa foi tomada, e a face 
ele Portugal se tornou Jogo formidavel! E as 
conscqu,•nc'as desta conquist:t !ora:n as que 
j(t mencionei, o q:H.' todo~ sabemos. Long-e, 

pacificador. EI-R.i de 1-lesp:mha não se jul
gou offcndido, o de Portugal não teve remor
sos de aggressor; c tanto assim foi, tanto 
estavam de boa intelligcncia os dous ~Ionar

chas, que na mesma occasifw foram dua:; 
Princczas portuguezas. uma para casar com 
Fcrn:mdo VII, c outra com o Principe seu 
irmfw! 

A chamada quadrupla alliança entre qua
tro Xac;õcs, ao menos cluas dls qu:u~~l são de 
primeira. ordem, seria parv. que as alliadas s~ 

dcshonrasst!lll rec;proeamentc? E para. CjUC Ya· 
:nos buscar exemplos fóra da nossa c:!sa? X a. 
nossa feliz Indcpend,;ncia. niio ch:tmftmos nús 
o Almirante Cochrane parn. enmmandar nossa 
esquadra'! ~iio se mandaram vir tantos offi
eiaes ing!ezes, c pódt• dizcr~sf~ que toda n 
marinhagem para tripular noEsos na·rios, fórn. 
:r..uitos outros offic!acs de diversas 1\~ç:ões? 

Os ~linistros de cnti!o foram taXicdcs de mc
nosprcz:tr a honra brazildra? "\intla hoje se 
!hc·s querem levantar p<1urõcs que os immor
talisêm: donde vêm, pois. ta.es idéao? Para 
mim, Sr. Presidente, sii.o novas c mu'to novas, 
cstüo fóra de toda a idéa ctue se liga Ct pa
lavra. - honra nacion.:1l. 

Dissr.-se que esta mctlida (• t~~rdia, que o 
fruto dt·:~::'l. ve1n Ül!'dt·. E!ll 1S:1i, quanllo eu 
rive li. ho:na de fazer uma proposin. na Cít
mara dos Srs. Deputados, na qual s~ coJlti
nha uma dh:;pos!\.~~o idt·nt!ca. cntfw BC disse 
quasi o mr.sJ11o: flUando chc6ar t'\ss~t fnr(;a j:."t 

nfl.n s~rú nec.:rss~1ria. os rPbcldt·s j[t nüo cxis· 
tirfw, ou terüo supplantado ~ lcgo.lidldc, e 
~1ssim tal forço~t jtt n~~o npro\·eit::n·rt: cmprc
gut• .. sc o rccrtu:am~·.nto qu0 Drocluzir:"i o mais 
prompro rc>sultado do que o l~n,;::jamcnto. To-

portanto, de PortHgal .sr. pe:rckr com n. ad~ dos os esfor~os for:tm L'l11Jlrcgatlo~. !"C'c;·urnu· 
missão de c..\stranMciros, ~~ a cll:t que llcYe to~ I se o n1ais que fo: possivcl, os rebeldes nfLn 
Un. n. sua nrospl\ritl~dc. dcsn.pparc:er~.un. lh•m snpp~:tn:aram a Ieg~~li· 

Vilmo·nos chc~~antlo pra cs nos:·;:-~s <li[!.::;. di1dt•, e sao J(t passados dou::; an.nos: o reeru· 
ou antes salt('mos ao tempo cn1 f!Ur \'1\'.:.\mos. u:uncnto aindn. Jliio dtt a pn:l'isn. gr~nu~, tt:m .. sc 
ao nosso propr!o t.errirorio. Quando os hn.bi· g-asto dinheiro incall:til3vcl; e st~ aLto L~ isso 
tantcf~ do Sul da America princ'pbnm r: l'crdad,, <•m toda :t r,,rr::~ do termo, é um~ 

manifestar dPscjos de: sua. indt•pcndrnci~. P,•r- quaatia que nrmca ,,. r>srwrou clcspentlrr. Tsta, 
nando VIT, Rei ue Ht•spanha, ::1. quc·m ll':;iti- Sr. Presidente, são l'<'nl::dcs; l'Stcs raciodnios 
manwntc pertencia n.r![WII<' tlomini<>- cst:mt 
na impo~sib'Jidad<' de mandai- anxilio ~lgum 

ftquelles de seus nssallo<; qne lhe f•t·:un fieis: 
não sei sr. dr. acctirclo co:n c!le. nn nfto, 
D . .Torto VT, U:ci rlc Portn;;:tl, enviou logo tro-

sfto lo~!cos. 

.~fto sfw ncct•ssnrios os t•strnng-C"iros, d~· 

zem mais os scnllo~·cs qu<' os n:lO qur.r<'m! 
Nrw sc.i que possa JH'O\'ar-sc :Hclhor a sw.t 11<'

c<'ssidadc do que nr-s" qu.- ~ú do Rio Gran-
pas suas, que sr. denominaram - <'Xcrcito , tle SL' <1!?. que S<' nilo :ttac:L po;oqur o numere 
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é ainda insuffic!cntc ... 1~ o )1aranhfto ... E 
o mais que nós todos em nossas consc\encias 
J:Ccciamos, Sr. Presidente, cu estou fatigado 
àc fallar ... não continúo. 

O Sr. Andmda l\Inchado. comba· 
tendo os argumentos do nobre Sena
dor, o Sr. Snturnino, continún a sus
tentar que a metlida, sob qualquer 
lado q uc !:e considere, é sobremanei
ra prejudicial. '' ignom !niosa para a 
Nação. 

O Sr.. Vm:Gutm:o: - Tendo muitos dns 
meus illustrcs col!cgas do Sl·nado sustentado 
a emcl1l!a e:n discussi\,,, contra a qual vo· 
tei, e s~ndo tambem sustentada por outros 
illustres membros da Ass,,mbléa Gt•ral, devo 
dizer alguma cousa para justifiear o meu 
voto, nfto porque me pese perdei-o; estou 
muito acostumado a resi.~nar-me com scmc· 
lhantcs pt,rdns, porquP dr,sde 18~2. em que 
entre! na vi!la parlamentar. co:ncç:mclo na 
minoria, nunca pertenci a maiori:L alguma; 
desejo, porGm, que min1las opiniõc~ appar~

(;am em publico com os dementas dt• CJU" sfw 
formadas, para que possam S(;J' al'aliadas com 
justiça. 

Esta emenda tem pr"cedcnics que muito 
convém recordar. N'o anno passado, o Govcr· 
no não se lembrou de tropas estrangeiras, não 
as pedio; mas na Camara Temperaria lhe fo· 
ram offcrecidas. Esta offcrta pôz o nobre Mi· 
nistro da Gut•rra Gill grandes apPrtos: por um 
lado. clle pertencia a um l\finisterio cujo pro 
gmmma pratico era fazt•J: o bem do Paiz, cm
pregando todos os meios que anteriormente 
lmvi:: reprovadn, c Pste cm um dt•lles (apo·ia· 

elos); por outro lado a admissão de tropas 
estrangeiras i~l'fL l·epngnantP nos pntrioticos 
scntimr:·ntns do nobre ~riuistro: apertado nes
ta collis:1o tcrrin·l, o nobre :Ministro l:r~r;ou 

mão de um meio termo, dr·cl::rou que aceita\':! 
-a medida cam a •·xprcssa cond !çfto de ui!" ser 
obrigado a põl·a cm pmtic:t: rc-ccb<:u-a como 
nm signal dr confi::tnr;n, como um recur:;o rx
tremo rc,servado para P\'t·nttialidades de fu· 
turos acontecimentos t•xtraordinarios. 

s,. o Gov~rno tle 18~8 não reconheceu a 
nt•cessidade desta m••did:r. o mesmo fez o 
actual: nem a indicou uo seu re!atorio, u~m 
a. propõz onde lhe competia. Acon tfrce. DorG:n, 
com notavei singularidadt•, que o nobre Mi· 

uistro da Guerra propuzesse no Senado, como 
Senador, a emenda que se discute; mas cm 
que consiste esta cmendn.? Eu não vejo nc!la 
mais do CJUC a vangloria de uma autorisa~fw 
j{l concedida, uma prorogaçii.o inutil de tem
po. Até quando rege a lei de 38? Não re,e 
ella at,é o fim do mcz de Junho do anno que 
\'em? 

Qucr·sc essa tropa de estrangeiros para 
ncc<.'Ssidaclcs actuacs, ou para uma necessl· 
dadc r.ue ll:l de sobrevir? A conceder-se, não 
lia c!e ser pa~a cventualldadcs possi\'Cis, sim 
ou!·a nec .. ssiuadcs possil•e!s c uctuaes. Se nós 
;;,,wrnos na triste necessidade d~ recorrer a 
!Topas rstrangciras para sal\•:tr-nns, então 

' 't ., J'f,. o c~.sse engajamL•nto dc'.·t! ser .1.Cl o J,L c .. t, 

nob:·e l\Iinistro deve ter providcncindo e 
atliur!::tclo as negociações, e para a.s concluir 
tcíil mu!to tempo: logo: para C}U<.~ é esta au .. 
tcris~c;:<o? O nobre :\Iinistro, tendo entrado 
:w :l!inist:'rio em 13 de Abril, tem 14 mezcs c 
m0it• para fazer o engajamento; s ... o julga 
uti:. d~·v~; ter o negocio adiant~do L~ sobrado 
témpo até o fim de Junho P<tra concluil·o. Se 
a J!~:,d!tla é ut!l. rJ,snr.cessario Sl' faz a pro
rog~f;31, dP tempo porque deve ser empre6ac1a 
t11.W.nto antes; se nilo é util nüo se deve f~!ZL'r 

cnncc.:;são nl~unut, e cnl ambos os casos eleve 
s~r !'deitada a emenda. ou por dcsn:·cessaria 
ou por inutil. g deverá a AssembWa Geral 
conceder uma autorisar.ão tão grave, srí para 
!::ttisfaz;,r a fantasia do nobre ~Iinistro, ou 
;1:tra dar·lhc uma prn\'a sustentadora. de con
r!anr;:>.? Com que titulas se ll!lrcsent::. o novo 
:'nu:•tt·rio para tanto? H;1 de se conr:dcr tão 
importante medida depois de demonstr3.d:\ a 
~Hn. inutilidad{~. a. um :\Iinist{•rin (]Ut~ se cn .. 
~!·inchei!'~L nos factos. que re:cusa. positiva
:::ent<· dizer quaes sli.o os principias d•~ o.dmi· 
ro istrar.li.o, f!Ue trata de ri<!Icula csS3. mani· 
:\ st:t<;üo feito. por outros :\linisterios; um 
õ[iniEtcrio QUt•, convidado por wzcs parn di· 
::er sP ó solidaria, fica em silt·ncio, nem a 
!c;so ~uer r<·~pondcr? Qual é, pois, a cnnf!an
'::1. qur• a A~~cmbh'a Gt:ral p<idc ter no actun1 
~!inisterio, se ellt: se res~rva e se entrincheira 
;:os factos futuros; que só quer s<:r conhecido 
rir;pois que tiver sallido do lugar, nüo quercn· 
c!o por ora dizer nada; c até qu" cstigmat!sa 
os outros ~1inlst~rios por h::n·erem cahido na 
f:'í rolidadr• <lc dcclnrar quacs sfto os princi· 
pios por que se proponha a governar o Pa:lz? 

' L 

[_ 
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Creio que um M'n!sterio tal nfto póde nwree!!~ 
confiança para se lhe entregar nas mãos me
didas tfto extraordinarias; isto só b~staria 
para cu votar contra a emenda. )!as, p:1r 
qualquer lado que encaro esta emenda, p·w 

toda a part~: acho motivo para rejeiral-a. 
Eu não nego absolutamente que seja li· 

cito procurar-se soccorro estrangeiro; :r.:·:; 
grand<'" ha de ser r~ causa cm que uma. X:~~ 

çfto ele sentimentos nobres, no pleno gozo <1:!. 

sua :nucpendencia. lance mão desse :·ecur~u. 

Um tal comportamento é licito quando r, i:J
dcpendencia cst::i. em p•:ri;;o, quando sr. cst[L 
"m luta para firmal-a: nestes casos. lan~a-se 

mão de todos os meios; mas, no estado nor
mal, ao.udht Xação qtw nn.o t<m1 em si n. íor~a 
nec:c~:w.ria para su.s~t~ntar n. sua independen .. 
cia e a ordem pub!ica. não é :\":H:.ão. (:1.1)0·:.:. 
d.08). Se r-l!a dcpcndt: de snccor:-os estranhos, 
não é !ndcpt·nUentc; e se nü.o é ind~pcndente, 
não se pódc considerar como Xa~ão. Ora, es
tamos nós nesse ~aso cxtraordinario em que 
seja r.~~c<•r;snrio lí:nçar mão de rt~curso tüD 

al'iltnclor? P::~rect• que' ningucm o dirá. 
Vcj::mos agora a quanto monta este soe

corro; ~uc quer dize!' 3.000 homens? Dcn
mos consid!•rar estn força. cm quanto no nu .. 
!nero. cm ~nnto á qualidade: cm quanto ao 
numr•ro. parccc·ruc que s~m e:agc!"il~ão pc
demos diz,"r que o Brazil tem quatrocento:; 
mil homr.ns capazes de pegar em armas; e, 
qn:!ndn o per:go chegar. todos nós o elevemos 
fazer. (.·l]Joir:do.!). Ora, uma Nar;ão que t1·:n 
quatrocentos mil homens capazes de pegar cm 
~rma.:;. qut: ganha cm ~ccrescentar 1nais tlo.:~s 

mil? E' uma. frat:ção d~ que só banqueiros 
fazem caso; mal1, nos eal·culos estatísticos. 
rlcspJ•eznm-sc, niio se mencionam scm{•lhnntes 
frn.c~õPs. 

Qua.J é a forca qtw presentern~mtr. esUi 
oppostn no G-OI'••rno? Qual 6 a popular,ão elos 
rn!Jcldes e dos sediciosos? Comparem~l-a. com 
a popula~fi.o da legalidade. A populaÇ,~o doô 
rebeldes e elos sediciosos púdc importar cm 
cem mil almas, porque a Província do Rio 
Grande creio que nem metade se póde cons!
dn·ar rcbc.Jclc; as grandes eidades e;;tfio de
baixo tia autoridade' legal o no inlt'rior ha 
mnHns legalistas. No :l!ar:tnhiio. 6 s<í no s"r
tão que existem S<'die!osos. Portanto, suppo. 
nho que nfto "rrarei multo se dissor que ;t 

populaç~o de ~uc os r<'bcldcs pocl~ru :li~pG:· 

andar:! .,m cem mil almas: ora, de cem mil 
almas p:::ra quatro milhões de almas, ha a 
di!:ferença de um para tr!nta c nove; nós 
;wdcmos recrutar como trinta c nove, c os se
dicioso,; podem recrutar como um; e havemos 
procurar soccorro estrange!ro? Tão fracos so
mos nós 'na pr~s<,nça dos sediciosos? Donde. 
lhes vem essa força extraordinarla? Eu creio 
que e:lles são homens como nós. Emfim. rir,a 
scrü vergonhoso que nós, sendo trinta e nove, 
nfro possamos lutar com um, e que scja:nos 
reduzidos a pedir soccorro estrangeiro? !l.'fto 
;;cr[t degradar o espirita nacional com uma 
c:onductn. destas? Küo scrP.. abatei-a cl!aute 
das Nações? Tão fracos são os Brazileiros 
p:trn. sustrntar a Constituiçii.o c o Sr. D. Pe
~ro II qu~..~ trintí!. e nove niio eão bastnntl~s 

P!lra venc1.lr um? Nilo Yotari:l. pe!n. emr:ndn só 
por cstL~ motivo. :\:Ias. dizt.~m, são ncccssar!as 
tropas ·para restabelecer a disciplina no cxer. 
cito são ncccssar!os corpos modelos! Ora, a 
disciplina militar creio que comprehende ma
nobras, subordinação e economias; não sou 
d~ profissãc, por isso não sei se ha mais ele· 
mei!to de que se componha a d!sciplina; po
rém. esses tres cu vejo claramente: exami
nemos cada um. 

Emquanto 5. !nanobra, sfLO necessarios 
tres mil professores para virem ensinar aoq 
soldados b:nzileiros ?! Fico aterrado co1:1 este 
numero de professores! Parecia-me que parn 
isto dons ou tres professores bastariam, so 
recaso fossem neecssarios: mas cu entendo 
que nós temos muitos off!ciacs brar.ileiros que 
estão n par dos milita~cs da. ~Europa a. rcs .. 
peito do conhecimt•nto das manobras: talvr:z 
qu<' alguns estejam atrazaclos nesta ramo; 
1~1as estou persuudido que n. n!aior parh~ dos 
:~ossos officbcs têm perfeito conhecimento 
dns manobras praticadas na Europa: logo, 
Jll!l'U que !J:ll'emos de mandar vir tres m;l es· 
trn.ngciros professores, para viri'ffi ensinar a 
m.anobrn. ao nosso cx<~rcito? Não vejo disto 
nec:cssldaUc1 alguma. 

Seri'i necessario Que ,~cnhn.m para ensl
lll'.r a suboJ•dinaç:ão? Então prçam-sc modelos 
p:::ra todos os ramos do serviço publiL'O: pois 
G nercssar!o que venha um estrangeiro enst
nar no Brnz!l que D inferior eleve obedecer o 
superior? Creio que Isto é bem sabido. que 
nii.o necí•ssitcm ensino, r. que nfLo t1 neccssa· 
rlo corpos moUe1os para ensin:tl'0.m a sulJm·-
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dinaçau. Se o Ex~orcito Braz:Ieir.o cst1L ou con
tinúa estar insubordinado. julgo que >L causa 
disso vem certamente de nfLo se porem cm 
cxecuçfLo as leis militares; cm ultima ana
Jrse, vem do Governo (a.poiaáos): <1 G<lver
no deve obrigar aos generaes a cumprirem 
as le!s, os gencra<'S aos chefes dos corpos, os 
chefes dos· eorpos aos commandantes de com
panhias, e estes aos soldados; mas, quando o 
Governo não obrig4\ aos gcnerll'S, quando es
tes niio obrigam aos cllef<!S dos corpos, e es
tes aos commandantcs das companhias, pcícle 
haver subordinação? l\!as quem é que occupa 
a neccssaria posi0fLD para fazer que este sys
tema tenha o seu dev!dn andamento? ScríL o 
general, scrü o chefe do corpo, scrfL o capltfto 
ou o soldado? l'>fto, ~ o Governo. Logo, toda 
a insubord·innçflo qut• ha em ultima annlys~ 

vem a rccahir sobre o Goremo, porqm·. s" o 
cap!tfto deve castigar ao soldado que se ln
subordina, o commandante do corpo ·~ rcspnn
savcl pela conductn. do cap!tão. e recahe so
bre elle a responsabilidade quando não faz 
castigar uo cr.pitão, o general é respnnsa>"el 
pela conducta do chefe do corpo quando nflo 
faz responsabilisar as faltas que elle teve, e 
o Go;·cmo é responsa;·cJ pélas faltas do ge
neral: portanto parece-me que se se tivesse 
de mandar v:r algum modelo para serYir-nos, 
devia ser urn modelo de ::l!in!sterio (num.~

rosos c rn·orongaàos aJJOiados); se ha alr;uma 
necessidade de modelos creio que a maior d,, 
todas 6 a do Ministet·io. (Jp.rriac/os). Logo 
que tenhamos um Gon!'llo qtw faça t•xecntar 
as leis, a subordinação cstít estabelecida, c 
nfto se prec!s<t de modelos para isto. A rt~s

peito rlr ontrns rt•]lart:içõcs, tem-se dito que 
a.!i nossas !t•is sü" fracas, são fortes, 
logo donde vem a fraqueza? Vem do Governo: 
nüo pi·ocurcmos. pois, modelos sccundarios, 
quando a raiz do mal estft mais alto. (,11JDia. 

elos.) 
A outra parte da disciplina é a cconom!a 

dos corpos, que nflo podr•m manter-se sr•m 
aquelle app~rclho que é neccss~rio para eilcs 
se moverem e tr~h:tlharrm. 

Ora, isto perte:lCê a um:, administrac;'io 
que até ouço alr;umas rezes clmmar admin'istra
ção dv!l <lo <'Xercito; c tambl•m serft neccs
sario mandar vir professores modelos para 
nos ensinar a comprar gcneros o utcnsilios a 
pre~o razoare! para o st·n·!(;o, a conservai-os 

e a transportai-os a" mgar OIHk sfto neces
sarlos? Julgo que não srLo necessarios esses 
tres mil professores para nos ensinar a eco
nomia militar. Ha grandes dcsperdicios, per
de-se e gasta-se muito dinheiro c mal gasto; 
e serão esses trcs m ii homens estrangeiros 
que hão de vir nos ensinar esta economia? 
Creio que nfLD; é um desarranjo de economia, 
ouvi cu fallar a um nobre membro da Assem
bléa Geral, que produzia que um recruta de 
:\linas importava cm •100$000 para chegar ao 

Rio rle Janeiro ... 
'C'~L\ roz: - Explicou o facto. 
O SI:. VEBGt;El!L~: - Sim, mas ·o facto é 

que 400$000. c cu nflo pos&O persuad!r r;ue 
haja uma despeza tal sem haver grandes des
pcrdicios ( num.c1·osos a)JOicl'.los) ; mas hão de 
ser esses trcs mil nwdrlos qn•• nos hfw de 
vir ensinar a gastar menos neste transporte 
de recrutas? Nilo, de certo; este ensino per
tence ao Governo: quando o Gorerno se lem
brar de fiscalísar c administrar bem as ren
das publicas, creio que não serão necessarios 
cstraJ:.gciros para nos ensinar isto; havemos 
de fazer todas as cousas com muito m~.·nos 

dinheiro do que se gasta actualmente, e não 
ha d~ haver nec~ssidade de tantos creditas: 
porém as nossa'õ:l cousas n.ssim vfw. 

E não se creia que os estrangeiros h[to 
de vir melhorar a administraç[Lo, a subordi
nação c a man :.bra do exercito; a manobra, 
senhores! Pois quer Sl' procurar mestres de 
n1anobras da Europa, para os campos do Rio 
Grande do Sul! ScrfLD aptos os que queremos 
mandar vir? Senhores, cu ouvi um illustre 
membro da Assembléa Geral, c marechal do 
exercito, dizer que a guerra é a mesma cm 
toda a parte, porque, disse elle. ''na Europa 
!la montanhas c planicies como no llrazil: 
quando a guerra se faz cm montanhas, tanto 
importa que seja feita no Brazil como na Eu
J:opa; e quando se faz em planicks, tanto 
importa que seja nas da Europa como nas do 
Braz!l." 

Tsto parece verdade ú primeira vista; po
r·ém, pergunto en: estas plnnicics do Rio 
Grande do Sul silo cumpttravds nus seus r.,. 
cursos ás da Europa'! Onde um corpo modelo 
de cavallaria europén <!neontrar!a alli meios 
de manter-se? "'as campanhas do Sul ó nc
cessario montar cavallos bravos, mal arreia
dos, desferrados P sem fm:ragcm, além do que 
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«r>anham a ctent<" no campo aberto: ora, posta 
~· ca.vallaria da Europa no nleioQ das campa
nhas elo Rio Grande <lo Sul, o que haviam de 
fazer os cavallvs e cavalleiros? I<'altavaro·lhes 
as ba.ias para J'ecolherem os cavallos. essas 
forragens de grãos ,. fenos : a necessidade os 
havia de obriga;· a soltal-oo ao t·aUJpo. e en1 
pouco tempo haviam de ficar E-Sses cavallos 
indiedplinados como sà-o os nos.sos: c isto 
não é uma grande dlfferença? Não é só a dif
terença ·d!' superfície plana ou escabrosa que 
a.,ve!llos ter em vista, é nect:>Ssario met.tcr em 
~outa ns meios que offerecem a.s planicies 
a.l)inbaclas de população na Europa, e que as 
plauicies do Rio Grande negam: nenhum mo
delo da Europa lhes póde convir. Não vejo, 
poiil utilldadf~ alguma em se empregar tro
p.as es\.rangeir!ls, neru razão do seu numero, 
uem razão dP. su~ qualida-de, se s .. quer como 
modelo. 

Pareçe.me qu~ tenho mostrado con v enien
temente que tal mod<"lo não é necessario para 
a·s manobras, para a disciplina nem para a 
administração, nrm tenho ouvido argumento 
flUe, levemente, SI" oppouha. ao que tenho dito: 
"' pol'ta:lt(l, estil.u ainda em pé as razões que 

-tenho para votar cuntra. esta medida. Nflo 
tratard da, questão que se ventilou sabre a 
gua iuennslltuciona.llda.dt~: a Asserublêa Ge· 
ral tt-m muitos nabres membl'Os da Camara 
'l'<fmpora.rla a quem compete sustent.ar a sua 

· regal 1a. e seria itnprop1·io que eu, na 11reseuça 
cl•' tantos illugtrc-s membros da Cama1•a Tem
pararia ousasse tl)ml\1' por 0lles a sua defesa. 

Insisto aindu n:>. J'ejelção d .. ssa emenda 
pela \'ergnnha. que eatJsa. !bJ Paiz. pelo desar 
que clE'lla re!5ulta aos que SUSéHHalll o Throno 
d'> ,,::.,., D. Pedro 11. Não queren·i que se diga 
que ·39 que sustf'ntam a ·Corõil. dn Sr. D. Pe-

. dro I [ não podt•nl cont.ra um. e que neccssi
·-tatu de nm ~oC:l'OtJ'n estr-ongt'!ro para a sus~ 

tf'ntar,. 
O SR. C•)S'l'A F'P:np,~:ln.\: - Sr. Presidente. 

Eu l~m sei que vs nobrP:.; oradel'é'S CJU0 têm 
illllJUgnad•J a ewe:nda são mni distinctos pele, 
Heu sabt:'r "' r·loquenria; sei que contam nas 
suas fileiras t:om um ven<·ra 1•el anc1ao no 
qual a idad" não t .. m podido apagar o enthu
siasmo da liberdade qu•: desde a juventudt: 
ani!ll<>U sen uobre peito: athleta valente que 
nutr'ora. (•ntrando em liça no Congresso Por· 
tug·n<"z. ousou !Uedir-s" eom grandes orado1·es, 

lJ teve a honra dt: vencel-os; sei, t1n:1llll.ente, 
que é quasi temeridade levantar a minha de
l>il voz perante esse respeitavel ancHi.o, em 
preseuça do qual reconheço a exiguidadr; do~t 

meus conhecimentos. 
Sr. Presidente. Talvez sô me coubera a 

partilha do silencio, e eu deveria dar o meu 
voto snnbolico. iC não tivesse votado na ses
são de 1838 contra esse fatal presente que a 
maioria da Asseml>léa Legislativa offereceu 
ao nobn· ex-Ministro da Guerra, que contra 
o seu gosto o n•cebeu; no que julgo que o 
no !JrE' t"X-Min istro attendeu mais ao senti
uJeuto do seu coraçào do que á sua razão~ 
con1batendo essa medida, tive a desgraça de 
ser repellido; e ella passou. Mas hoje, que te
ullo de votar pela emencla, estou na rigorosa 
obrig:-.ção de dar o ffi{)ti v o por que o faço; 
obrigação que se torna tanto mais forte. 
quanto que desgraçadamente se adopta entre 
nós esse fatal systema de transacções; todo 
homem honrado. e môrmente representantes 
da ~açao. devem rt>pelli!· de si até a mesma 
suspeita c\;e approvarem e seguirem semelhan
tl' systení,(t. ( Jijloia.dos). E' por isso, senhores, 
que f'tl ouso levantar minha debil voz para 
fallar em Assembléa: sirva-me esta u<::sculp.,_, 
se eu ainda gastar algum tempo a esta Casa, 
e .se não forem valiosas as razões que passo 
a PXpend»r em abono da emenda elo Senado. 

Sr. Presidente. Antes d& entrar <'lll mate
ria .. seja-me dado lançar uma vista de olhos 
sobre a posição e r·ircumstaneias do Brazil. 
Eu creio, senhor•·s. qu~ o l••gislaúor. em tem
pos de revoluções. devP eonsidera.r-se num 
alcantilado montc> d<•nde ao 1uesmo tempo se 
descobre de um ladu o horlzonte limpo, e do 
ontro ap);a;·ece toldado po;· vapores tenebro
sos; esta. Sr. Presidente. ;:. a minha posição . 
A qu~;m attr-nta bem em locla:; as circumstan
cias elas Províncias do Brazil, numas se an
tolha um provir lisong-f'iro, utu pon·ir ventu" 
ro~o: de outras se lhe affigura que surge un~ 
fnllll'o melancolico, um fnturo de desgraças. 

Se eu. Sr. Presidente, abro, folheio ·e es
tnclo enm at.tenr;ào a· hi~toria ela minha Pa
í ri a: :;f' en dr•senroln o mappa cl•.> novo m un
do. qu<> nnna a posíçüo geographica do Bra
zil, qne futuro espero delle. que idéas de 
granct~za, que idéas de ventura uão borbulham 
em minha mente! Os mappas me indicam. e 
a geog-rapl!ia nw confirma qur a America é 

.• 
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um u:rreno feniiissimo, e que o Brazil é o 

1 
torrã.o mais fertilissimo da America: el!e 
está debaixo de um clima a1·dente, sim, mas ... 

· que é temperado pelos ventos, pelas chuvas e 
pelQs 1:ios que affrontam os mares, uma con
tinua primavera reveste a sua superflcie e 
um verde encantador e de arvores que e!ll to· 
das as quadras do anno offerecem fructos; 
as suas entranhas estão prenhes de rieas mi
nas de variados metaes; finalmente para qu.: 
este Pa.iz fecundo prospere só lhe faltam re· 
gad·ores, preparadores e conductores; nosso ex
tensissimo iittoral offerece grandes bahins. 
portos seguros e vastas bacias que nib .. ~.o 
agitadas pelos furacões. O Brazil, senhores, ~ 

a verdadeira terra da promissão, essa b:!l'r~ 

tão gabada que, segunõo as cartas de S. J<"· 
ronymo, devia pagar aos lavradores cem po;· 
um; e o nosso Brazil dft quinhentos, dá mil 
por um. Este terreno, Sr. Presidente, foi on
tr'oTa habitado, já pelos escravos arrancadoR 
da AfTica. já pelos ~scravos indígenas. já pe· 
los escravos portuguezes que se julg·wa:n Ji
vres; é c<>rto que esta condição abjeda não 
nos tinha arrancado do peito o desejo .1; sPr· 
mos livres; eramos escravos, sim, mas •'SCl'<l· 

vos que procuravam livrar seus ferr?s. ., ús 
podemos dizer com o poeta italhno ... 

Se1·vi. s iam, si, má, servi c•.qu.o1· frem.enU. 

Sim. nós eramos escravos, mas eil~t·aros 

<,rue procuravam limar a chaveta elas pe3'ld~s 

algemas que roxeavam os nossos pul~;os. 1 •. ·:·· 
gunto eu, senhores, qual é a lei hoje q013 r~.~e 

-e.s~e Imperio, soberbo. <'Sse gigante 'JUC olha 
St>lll temer para a Africa, que estende '.!til ,\<.;s 
seus braços para 11. Asia e outro para a .t~u

ropa, não pa.ra se vingar dos males qu" lhP. 
fez, mas para abraçai-a? Não ha uma C•lll· 
stituição que nos diz que o nosso Governo (' 
monarchico. herc·ditarin, constitucional e re
presentat!vo? :-ião dá elle aos cidaüãos a som· 
ma necessaria de liberdade pa.ra o seu bem· 
e;;t:-tr? Não torna ella o nosso Imperante um 
Bemi-Df'us, um homem que se roça com a 
Divindade, que póde fazer todo o bem e mal 
nenhum? 

Senhores. };o meio destas idéas de gran· 
deza, pergunto eu, qual é o motivo p.or que o 
Brazil se acha. em tão tristes circumstancia.s. 
por que a sua sorte é tão mesquinha e des· 

graçada, por que é escarnecido tanto pelos 
estrangeiros como pelos nacionaes desordei
ros? Entendo que dous são os motivos que 
levam o Brazil a este estado de -cousas, es· 
tado a que quanto mais attendo, tanto mais 
esmoreço e perco a alegria, porque, em ver· 
dade, as nossas circmnstancias são muito 
melancollcas por qualquer lado que se lanee 
a vista. En1 que estado desgraçado se não 
aéham as nossas finanças'!! Uma bancarrota 
bate á portal 

O estado das nossas finanças é tal que 
me faz lembrar a maxima de Mo.ntesquleu, 
de que os Governos despoticos muitas vezes 
estragam o bem do Estauo pelo desmazelo 
da arrecadação e administração das suas ren
das. Diz mais este immortal publicista qu~ 

as rendas dos Estados livres são ordinaria· 
mente bem administradas; mas que, quando 
ellas. longe de enriquecerem os amigos do 
Paiz, enriquecem os amigos e parentes dos 
que governam, tudo está perdido: é esta, sem 
duvida, Sr. Presidente, a causa do miseravel 
estaüo das nossas finanças. Este celebre Mi· 
uistro, que se dizia que se achava entranha
do no estudo da economia politica, que nos 
promettia mil venturas, em que estado eles· 
graça.<] o não deixou as nossas finanças? 

Hoje é coilYOcada a Camara dos ·Srs. 
Deputados extraorclip:~ariamente, e a ella o 
:IIinistro actual irá apresentar as suas pro· 
postas. 

Em que eztado, Sr. Presidente, se acha a 
aossa marinha? Porventura a tripulação dos 
nossos vcasos é brazileira? Foi assim quê 
Portugal conquistou o Oriente? Foi assim que 
essa Nação c.hegou a ser consiüerada como a 
primeira da. Europa? Foi assim que e !la fez 
conquistas nr. Asia. na Africa e na America? 
Como é que esta Nação se tornou tão pode
rnsa? Foi porventura executando este plano 
mesquinho e tacanho de que os nossos M:inis· 
tros têm lançado mão? Foi assim que o iu· 
fante D. Henrique deu um grande impulso á 
marinha portugueza e abrio a carreira do 
Oriente? Os nossos rios, o nosso extenso lit
tora.l, não são habitados por homens que se 
perdem chamar amphibios, porque elles pro· 
curam a sua existencia e prazeres nas aguas? · 
E são estes homens c.hamados para a nossa 
marinha? ?IJão, Sr. Presidente, porque voga a 
mania de ;:Ir€ ferir em tudo os europeus: ~ 
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assim que queremos ter marinha? Essa mes
Iua Nação que forceja todos os dias para não 
ficar suffocada nas aguai do oceano marchou 
conw nós e-stamos marchando? Tudo entre 
nós se deve mendigar no estrangeiro? 

Em que estado se acham as nossas cou
sas? Os Francezes com ~oda a soberba ainda 
pisam o Oyapock, e nós dormip.10s; nem ao 
menos os exemplos de um dictador despota 
nos acordam. Tudo, Sr. Presidente, parece 
entre n6s prognosticar desgraças. Por toda a 
parte do Imperio vejo a anarchia querer do
lll inar; o raio já tem cahido em algumas par
tes. Qual será a causa, senhores, de tantas 
desgraças no Brazil, que tem immensas pro
porções para ser feliz? Não posso deixar de 
attribuir esse desleixo ao fatal systema de 
transacções. e a não saber o Governo premiar 
nem castigar. Eu sei. Sr. Presidente, que os 
nossos males presentes não nascem só do 
Governo, parte nasce do concurso das circum
stancias: a triste experiencia nos diz que, no 
tempo em que qualquer Nação precisa mais 
de tranquillidade e de illustração apparecem 
discussões e diss"nções muito fortes, porque 
a verdade não póde sYmpathisar com o erro, 
e isto produz discordias. 

E' esta, senhores, uma das causas do es
tado em que estamos; a outra vem toda do 
Governo. O Brazil é que paga os crimes e 
:delictos do seu Governo: e como se remediará 
esse mal? Será quando uma facção illudida 
l::mça mão de uma palavra prestigiosa - a 
liberdade - que se devprá substituir esta pa
lavra por outra que um celebre Ministro jul
gou prestigiosa - o regresso? - Será esta a 
oecasi~to prc,pria para se hastear esta ban
d<•ira que. já tem tremulado entre nós, e em 
torno da qual se têm reunidn varios Brazi
Jeiros, uns atemorisados pelos abusos prati
cados em nome da liberdade. e outros levados 
por seus proprios princípios?! Daqui nada 
mais resultou ·do que recluzir-s<' o Brazil ao 
estado desgraçado em que se acha. E agora. 
que é o que se. prvcura? Com que se querem 
l'<'lllPdinr esses males? Com tropas estrangei
rn! Eu estou admirado de ter visto uma 
maioria ela Camara dos Deputados off .. recer, 
o anno passado, t•ste presente funesto ao Mi
nistr" de então, e hoje repugnarem votar 
peh emenda dn Senado. que adoça ·essa me
rlida funesta! A um se offerece, a outro se 

nega: qual será, senhores, a causa deste Pl'O• 

cedimento? Tratamos uós hoje em dia de iu
dagar se essa medida é boa ou má, é este o 
estado da questão? Eu creio que não: esta 
questão foi dis<!utida; está assaz provado que 
é pessima, eu contra ella votei, e aind-a hoje 
digo que é a mais vergonhosa que se póde of
l'erécer ao Brazil. E' um manifesto da Na
ção Brazileira a todas as Nações da Euro11a, 
manifesto que se pôde traàuzir assim: -
Saibam o estado da nossa fraqueza; vi.nde 
retalhar o Brazil. se quereis: nós não ternos 
forças para rebater a uns poucos de illudid•s 
qn'-' existem no meio ele nós. Esta medida é 
a mais funesta e vergonhosa para o Paiz; 
mas, porventura, a emenda do 1Senad-o trata 
ch•stc objecto? Bu crt>io que não: ao menos 
se eu fôra Ministro, e. porque meu ante.es
sor tivesse recebiào tão funesto presente, eu 
fosse obrigado Jl dar-lhe a execução, faria o 
que fez o nobre Ministro da Guerra, pediria 
prazo maior para. rlõalizar a medida; porque, 
por este maior espaço de tempo poàia ser que 
ella, ou só se verificasse em parte, ou se an
nuilasse segundo as circumstancias que -oe
corressem. Pede a emenda que se dê mais 
tropa estrangeira. ou por ella augme.uta o 
~eu numero? Não. de certo. Pede qu~ s,, llê 
mais dinheiro para o engajamento dessa mes
ma tropa? Tambem não. Então o que é que 
pede a emenda? Diz que essa providencia 
funesta que o antecessor do actual Minist.t:O 
devia executar, dPntro de um anno, seja ex.~

cutada dentro de áous, porque, emfim, ·de 
hora em hora Deus melhora: se fõr necessa
rio qn<• se verifique este engajRmento. elle se 
fará, e póde ser até que esse maior espaco 
de tempo seja conveniente para se revogar 
<'Ssa leL por isso que as nossas circumstan
cias podem mudar. 

Disse-se qu" a medida é generosa. Per
gunto eu: o que será generoso para qualquer 
que tem ele dar uma cousa, será dar tudo 
dc•ntro de um anno, ou em pequenas fracções 
ri entro de dous? ·Este dispendio, este sacrifí
cio. n:e parece que se tornn mais leve e mais 
~naYe SE> DRssar a emenda: oll senhores que 
têm tanto temor dessas tropas pelo seu nu-· 
mero. não vêm que. passando a emenda, que 
se discute, talvt>z se não verifique' o engaja
mento dt• todo ess" nurnei:o deeretado, porqu·e 
pódi? ser qu<> melhorem as nossas circurnst.an-
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cial5? Não !>e conhec.; que, se fizer este enga
jamento por pequenos numeras, esta tropa 
terá menos rivalidade com as nossas, de qUI} 

11e vier o numero todo? Não será. melhor es· 
p.açar-se o tempo, porque neste iuterim vóde 
desapparecer a necessidade de realizar e3ta 
:ro.edlda? 

Eis aqui, senhores, as razões que me le· 
vam a votar pela emenda do Senado; eu creio 
que ella corrig·e a lei de 1838; talvez até que 
ae não verifique este engajamento. porque, 
como já disse, para o anuo podem os nossos 
negocios políticos muito melhorar, e então 
hav~r tempo para que a Assembléa Geral re· 
vogue esta. lei de 1838. Se nós tratassemos 
hoje da bondade ou da maldade do presente 
(.(Ue se fez ao Ministro da Guerra, eu Yotaria 
eome então votei, contra semelhante presente; 
mas não SP. trata disso: a questão é outra; é 
t~e o Ministro que tem de verificar este en· 
gaja.mento de 3.000 homens, dentro de ttm 

<J.nno, deve ter a faculdade de t·ealisal-o den· 
tro de dous annos. Eu achava mais toleravel 
que se engajassem dentro de dous anuas, por· 
que estes homens não hão de vir todos de 
uma vez, virão por partes; é talvez para o 
a:nno seja necessario tomar nova medida a 
este respeito. Como entendo, pois, que a emen· 
da do S~nado nada mais faz do que corrigir 
o mal que já está. feito, hei de votar por ella. 

O SR. HENIUQUE DE Rr:Zt::'im;: - Sr. Pre
(lid-tnte; de tudo quanto ouvi ao nobre ora· 
dCrr que me prece>deu (o Sr. Costa Ferreira). 
a conclusão que eu esperaYa que elle tirasse, 
é ·que a emenda não deve passar. Prestei n1Ui· 
ta atten~ão ao seu discurso, segu1-o passo a 
passo; e quando esperava que votasse con· 
t:ra a emenda, o nobre membro da Assembléa 
-v-otou Por ella. Farei, ·portanto, algumas ob. 
'*irvações a respeito, segundo as notas que 
hoje tomei. Um nobre membro da Assembléa 
Geral acaba de dizer que devia-~ votar por 
.r,sta emenda porque ella modifica disposições 
da lei de 1838, que está. em vigor; mas o no· 
b"e orador se illude: a emenda que está em 
dk:c:1ssii.o quer dizer: - Engajar-se-hão esses 
3.000 homens para serem regidos pelo ngula· 
mento -e dis-ciplina que trouxerem. - E este 
~ o caso da lei actual. Ora, uma tropa enga
.jlK!a com discipl-ina e regulameuto proprio 
p6de se:rvlr de tropa model<~ para o nosso 
e:xercito? Não, de eerto, porque tudo é espe· 

cial para el!a; e se esta tropa póde servir de 
modelo de alguma cousa, ha de ser de desor· 
dens. pelo regulamento especial com que set·:t 
regida e pelas vantagens qu-e ha de ter: e 
será conveniente haver uma tropa ·sujeita a 
um regulamento, gozando d-e Yantagens dimi
nutas, e outra sujeita a outro regulam.ento e 
com gJ'Iandes vantagens? Se. tal deve ser, a 
tropa modelo para alguem, não o é para mim. 
Mas serão batalhões model-os; e para que, se· 
nhores? )Ião é para servir no campo da ba· 

talha, mas para servir de n1estre!l .aos recru
tas: as nossas tropas é que hii.o de ir ao com· 
bate. Disse um nobre orado·,· que os recrutas 
n~.o devem pegar nas armas para serem sub· 
ordinados no campo de batalha: suppoudo-se 
assim que> estes batalhões estrangeiros não 
devem tr para o Rio Grande, terão de sstar 
nos quarteis, onde houver deposito de recru· 
tas; e é o que já se vio com esses batalhões 
de estrangeiros que tivemos: porventura mar
charão elles pa.ra o .Sul durante a guerra? Al· 
guns estiveram em Pernambuco e em outros 
pontos; mas não foram para o •Stll como fo· 
raro os nadonaes, talw:z pan, se dar a icléa 
de que o Governo de então, não tendo con· 
fiança nos nacion11.es, mandava-os para a 
campanha a4'1m de acabar com ellea, e dei-
xava os estra.ngeiros nas praças: não é. por· 
tanto, conveniente approvar a emfi>nda. 

O anno passado votei contra esta medida, 
porque seguramente eu não admittia corpos 
estrangeiros, e agora menos os admitto. por
que se quer que venham para. modelos; p<:>· 

rém, na fôrma da lei. não parlem servir de 
modelo. 

Disse um nobre membro da Assembléa 
Geral qu-e havia uru Governo que nos offert"· 
cia tropas: eu não entro no conhecimento da 
cousa, mas basta o f~cto de ser este engaja
mento contractado de Governo a Governo 
para eu votar ~-outra a emenda. porque, per· 
gunto, que condições imporá este Governo ao 
n:osso? Talyez uma de lias seja um longo 
prazo de engajamento. e então estarão estes 
corpos no Brazil, contra a vontade do Gover· 
no, ou será preciso uma reacção armatla para 
despedi!· os. 

Mas, poder-se-ha dizer: que não haverll. 
Governo algum que. Imponha taes condições 
ao nosso. Dlr<=i eu que a necessidade. o me
do fariio eerrar os olhos e aceitar estes cor· 
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:poe, com toda;! as c<7ndiçõe.s qu~ se apresen
:re:rtJ, e tan:o m~is eu supponho que condições 
prejudíc!aes nos serão impostas, quando con
f!kh:ro que e:n 1831 houve o que todos sabem: 
é ma.~8 t>Sta uma razão porque voto contra 
~Jemelhaut~ m-c<licla. :V[as, clis~e o nobre ora
dor, e disse o nobre Ministro na Camara dos 
Deputaclo>J, que o Governo aceitava a medida 
com a condiç&J de não S<'r obrigado a usar 

-<J.eiia senão quando a necessidade do Paiz a 
lsS<l o compr.:llisse: mas qual será o resulta· 
do? Note o uobre oradot· que a Assernbléa 
Geral dec1·eta uma medida a.d 1-i.bitttln, e como 
g GoY.~ruo é autorisado a applicar as sobras 
de um ramo de despeza a. outra qualquer des
peza. nõs vamos ainda decreta1: tropas es
tra.ngt>irlls, no ennanto que existe um deficit 
coosideravel que se augmenta t•dos os dia.s. 
Nós ternos p<>rto de nove mil contos de em
prestlmos. e, S<' é ·rerdade o que se diz, só 

com grande--> premias é que s" desco!ltam os 
bilhete~ do Th<>souro; ora. nestas circumstan-
cbs, :senhores. devemos 
nossa;; d<•;;p,•zas com 
ment<: ... 

aggrava1· mais a>~ 

semelhante engaja· 

E'J voto contra esta emenda.; mas, se a 
Assembléa Geral a approvat·, eu a respeitarei: 
na ;>raça exiS(elll bilhetes do Thesouro a 13 
po:r cento; mas isto não vale nada, votemos 
po1· esta medida. Cada um destes estrangei
ros, pergunto eu. trará um sa.cco de ouro ás 
oostaa pa:-a que os bilhetes elo Theaouro se 
panharu ao par? Eu não sei como semelhante 
argumento se julgou forte para votarmo.~ por 
~sta medida. 

Eu seria até de opinião que viessem 3.000 
estrangeiros com 3.000 famllias, os quaes se 
organisassem com m!!icias ou guardas na
cíonaes, povoando <leste modo o Paiz: e não 
!!e cuide que -eu me opponho á introducção 
da colonisação; mas quero colonos que pos
sam ser uteis não só á lavoura como a outros 
:ramús de Industria. 

Estou, porém, perBuadido de que aquelle 
qu.:! dedica a sua vl·da ao serviço militar não 
~ poss!vel que depois se sujeite aos traba
lhos pesados. 

Eu não sou da opinião daquelles membros 
<:la .Asaembléa Geral que entendem que o ar
tigo da Constituição que diz que oompete á 
.Assembléa Geral conceder ou negar a entrada 
:ile f<lTças €strangelras dentro do Impe:rio, só 

eomprehende a passagem de tropas e não I} 

chamamento dellas ao ser:vi!lo do Paiz. Esta 
idéa é realmente fóra da lettra da Constitui. 
ção, e como tal é a ruais absurda e a mais 
revoltante que se pôde dar, porque então, 
nessa hypothese, 0 Gcvernv uão precil)a desta 
medida; elle póde engaja:r a tropa estrangeira 
que quizer para o Pa!z, por isso que se en
tende que a Constituição se refere á passagem. 
daa tropas estrangeiras pelo nosso territorio, 
e não ao chamamento de estrangeiros para o 
serviço do Paiz: eu niio sou eles ta opinião, •) 
Deus me livre que tal idéa. passe. Eu entendo 
que uma corveta de guerra armada. perten
cente a urna Nação estrangeira. não pôde en
trar nos nos.oos portos sem que prim<.>iro para 
isso tenha obtido consentimento. 

Tem-se fallado muito na vantagem de in
troduzir tropas estrangeiras, mas não creio 
que ellas possam ser muito prestadias na 
guerra do Rio Grande. Eu estou persuadido 
que unt esquadrão de cavallaria européa bem 
disciplinado póde obter grandes vantagens, ha 
ele suster com grande finneza o choque da 
força da cavallat·ia inimiga; assim como es
tou tambem persuadido que ~4.000 homens de 
infantaria bem disciplinados, levariam de rijo 
toda a força dos rebeldes, e não digo que para 
isso seja necessario tropa européa: a tropa 
do Paiz é capaz de distinguir-se por iguaes 
feitos de armas, uma vez que ella seja bem 
disciplinada; mas a tropa européa, comquan
to Isto pud.esse desempenhar, não levaria 
grande vantagem á força dos ~:ebeldes, por
quanto elles não estão acostumados ao Paiz 
e a outras circumstancias. que são inherent<Js 
a uma guerra, na Província do -Rio Grande 
do Sul. No tempo de Luiz do Rego notou-se 
uma grande differença nas marchas dos nos
sos soldados e nas da tropa de Portugal: 
esta, cahindo~lhe o sapato do pé, não daya 
um passo; entretanto que a nossa, succeden
do-lhe Isso mesmo, não soffria o menor in
commodo, ia onde quer que a mandassem: 
mas isso é um caso accidental, porque nós 
não. queremos soldados para andarem descal
ços, mas sim cal!ladoe. 

Um nobre membro da Assembléa Geral 
perguntou se era composta. de Braz!leiros a 
tripulação de nossos navios na época da ln
delt€nd•:mcia: pareceu querer deduzir daqui 
argumento de analogia para a admissão de 
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.tropa estrang·eira. Mas eu dir-lhe-hei que o 
argumento não tem app!icação, que nós não 
.Podemos ter marinheiros com a mesma faci
lidade que podemos obter soldados nacionaes, 
e por isso temos necessidade de empregar es
trangeiros no serviço da marinha; e, apezar 
de não ser app!icavel o argumento, mostrarei 
tJue o emprego dos estrangeiros na marinha 
.não nos tem sido muito proveitoso. 

Por occasião das desordens do Parã ob
.servou-se qu~. desem•arcando em terra uma 
. torça de estrangeiros vindos da Europa, não 
auizt>ram entrar em acção. O brigue Cacique 
foi tomado na altura de Pernambuco, porque 

.a tripulação delle era analoga á da embarca
ção inimiga, e por isso não se f!.Uiz bater com 
ella. Um facto identico aconteceu com uma 
prl>za no Rlio da Prata. Essa falta, pois, que 
sentimos de marinheiros nacionaes é devida 
á repugnancia que para isso tem a gente do 
Paiz, repugnancia tal que cou1 mais facilida
de se obtem gente para o exercito. Conve
niente seria, pois, que o Governo fosse lan
çando mão de alguns meios para conseguir 
que os nacionaes se dedicassem a esta vida; 
seria mais conveniente procurar meios de cha
mar os índios a este emprego do que dei
:xal-os no meio dos bosques. Eu sei de um 
commandante de forças navaes que disse que 
niio queria senão índios a bordo dos navios; 
mas o .Governo não tem lançado mão delles, 

·nf1o eei por que. 
Admirou-se um nobre membro da Assem

bléa Gt'ral de que a Camara dos Deputados 
o a uno passado votas·se por esta medida, e 
este não a rejeitasse. Se a Camara dos Depu
tados votou, o anno passado, por esta medida, 
e e lia não prod uzio o effeito desejado, não se 
pôde deduzir dahi argumento para que este 

que tinha de especial e privativo a honra dó 
Brazi!, e em que pôde ·ser mais JJlelíndrll$a 
do que a da Inglaterra e a da França. Senlw
res, a minha opinião, quanto aos exemplos 
que se allegou desses paizes, ii esta: se alguem 
dissesse dos Francezes, no meio do seu Paiz: 
- Vós sois um poYo frouxo e obs<;uro. não 
tendes reputação nem caracter; - este poyo 
seria incansavel na defesa do se.u Palz. O pó 
da terra se levantaria contra quem o ac
cusasse . 

Entre nós, diz-se que o po.-o braz\leil·o 
não te.m espirito militar; mas taes asserc.ões 
se desmentem com os factos: quem combateu 
na época da Independencia foram o·s eati':I.n
geiros? Quem encurralou a tropa por.tuguc;-;ra. 
na Bahia, Castello, Praia Grande e Montevi
uéo? Não foram os Br:azileiros que <JS abt·.í
garam a reembarcar? Não foi o amor da ~a
tria quem alimentou os filhos a fazerem 
nessa época prodígios de valor? Na Bah!a, 
unde se deram umas poucas de batalhas, ond~ 
as 11.ossas forças perderam mais de um chefe, 
os soldados eram estrangeiros'? 

Não só nessa época como em outras mul
tas, nós mostnirnos que eramos tão guerrei
ros como os melhores militares do mundo. 
Quem expe!lio os Hollandezes de Pernambuoo 
c os l~rancezes da Bahia e do Rio de Janeiro'! 
!~oram os natnraes do Paiz. levados por seu 
patriotismo. Mas hoje, que é que se prete-nde 
fa;wr com a introducção desses estrangeiros;?. 
E' desanimarmos e trabalharmos para dester
rar de nós o Pnthusiasmo, o amor patrio, ves
tirmos saiotes, a bater o caracter brazileiro 
quer-se dar toda a importancia aos estrangei
ros para ni'to termos sentimentos de pundonor 
e honra nacional. Eu não sei que interesse 
nos resulta disso; mas o facto é que h a entre 

anno se torne a votar por tal medida: a ex- 1 nós pessoas, como em toda a parte do u1nndo, 
pPriencia é quem nos deve induzir a não vo- que, poclendo alcançar um emprego de Alfan-
tar por ella. Senhores, se as votações fos~em 
sempre um argumento procedente contra .ou
tras \'otações, então nós teríamos votado con
tra todas as medidas, mas a razão mais forte 
que nos anima a votar, é muitas vezes a im
pressão do momento, se não as idéas aterra
doras que as vezes nos fazem votar indevida
mente; mas a ·experiencia nos ensina a ser 
mais prudentes. 

Na primeira sessfw da Assembléa Geral 

dega ou dP 'l'hesouraria, niio qm>rem ser sol
dados; quem tem seus fllhos não quer que 
elles sejam soldados: P, longe ele se evitar a. 
repugnancia que ha para .a serviço militar, 
procurou-se augmental-a com esta medida calll 
que eu não pude conformar-me, pelo que eu 
votei contra a emenda que concedia que quem 
não quizesse ser s.oldad o pagaria tantos !Ui! 
réis pa.ra o Governo: pague-se, mas a aquelle 
que vai servir e não a.o Goi'~rno, porque é 

perguntou um nobre llll•mbro delta o que é l isto um meio ele corrup{:ão. 
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'~. ~?df;;::, pr1H.:~i.rHlll o;; E.lnprt:Jgo~ pnblicos e 

nenhum a v~d::; militar, porqtHJ esta não offe
rece as eommoilidades da vida de um empre
gado, o qnal ni•l) t>Stá sujeito a soffrer mil 
incommoàüS, exposto ao rig·or do frio, ao sol 
e á ehnva. M<ls f.'ste prejuizo que ha no Braz'.' 
ha em tocla:i as :--J'ac;ões do munclo: só uma 
clrcumstanda extraord!naria é qnt! o amor 
da Patria se desenvolve, assim como succe· 
di'U em Franç.,1. quando, por occasião da in
vasão de tropa.s estrangeiras, ao gdto de li
berdade e igualdach·, achou-se um milhão de 
solrlados em armas. e então vio-se como as 
tropas a.gtwtthlas do Frederico II foram le
vadas de rojo pelos alfaiates e sapateiros de 
Pariz, como aquelle:o cllamav;.1111 as for~as 

fra.ncezas; mns, fóra destes momentos. em 
tada parte (e não sô no Brazil) se procuram 
os commodos, e por isso todos se negam a 
l.trn ~f>l'viço no ~ual ha muitos incommodos e 
poucas vantagens. Todos procuram os empre
gos publicas, os quaNl, em minha op'nião. não 
deviam ser dados senão á.qut•llt>s qne tin•ssem 
srdo militares; assim ficava a Nação livre do 
peso das t••nças c pensões. 

Se o Governo quizer obter força, e força 
disciplinada, é necessario que proceda com 
mais regra c justiça, e que não premeie aquel· 
Ies officiaes que concorram para a indisci
plina do exercito, como bastantes vezes acon
tece. 

Eu sempre disse que, se no Rio Grande 
houvesse um homem de juizo, aquella Pro
vinda já estar la pacificada; mas, quando se 
nomeava um Presidente que de\·ia accommo
dar os partidos, logo se procurava desacredi
tai-o e conseguir que o Governo o remo
vesse. 

Vêm-se os Francezes. disse o nobre mem
bro da Assembléa Geral. marchar sobre o ge
lo, passando por mil privações; e como não 
seriam capazes, diz elle, tropas acostumadas 
a pas2ftr por estes incommodos ele soffrer os 
tlo Rio Grande? Note-se, porém, que os Fran
cezes marchavam em defesa da França, sem
pre preciosa a todo o Francez: seu coração. 
cheio de jubilo, cheio de amor patrio, não 
sentia privações algum•as: andavam descal
ços, andavam ntls; mas soffr-erão elles e9&a.S 
:privações com a mesma resignação, quando 
-vierem combater a favor de outro Paiz? E' 

disso que eu duvido: os Erazilciros tamiJem 
vão ans nossos combates pelejar com o mes
mo denodo; mas. se elles forem combater con
tra o Pochá do Egypto, muito sensível lhes. 
h a de ser o atra vessart>lll as areias do de
serto. 

-~enhores. Eu hei de votar contra. esta 
eu1enda, porque estou persuadido de que o' 
Brazil tem força sufficiente para acabar com 
as facções que ha nelle; se lhe falta a disci
plina, procure-se introduzil-a. no exercito, não 
haja tanta condescendencia que o nosso exer
cito seJ'fL valente. 

Sou informado de que não ha mnito tem
po chegaram a p,,,·uambuco 170 homens, e 

não daquelles que hão de vir como soldados, 
aquell<'S que na sua Patria. poderão, quando 
muito, manter-se com pão e alhos, porque 
St•rão esS<'S os qne virão para o no11so Paiz; 
mJs essu não é a melhor :.ente, porque ella 
não pôde ter amor ao nosso Paiz. nem inte
ressar-se na defesa delle: e se nós não acb.a
mos isso nos filhos do Paiz, como esperai-o 
daquelles que vierem da Europa? Poderá vir 
um Lafayette, mas isso h a de ser diff!cil; es
ses 170 homens, porém, que vieram para Per
nambuco eram artistas, trabalhadores, dos 
quaes foi .preciso prender um; o resultado foi 
que os outros totios se oppuzeram, declarando 
que queriam acabar com o engajamento: foi 
preciso que o PresidP.nte, á testa de cento e 
ta.ntos municipaes os contivesse; mas se es
Sf'S e3trange!ros fossem 170 e tantos soldados 
armados não dariam muito que fazer? 

Este argumento do nobre Senador me fez 
pensar muito em que esta emenda é ociosa; 
e por isso e pelas demais razões, voto contra 
e lia. 

Dada a hora, fica a discussão adia
da, e o Sr. Presidente dá para ordem 
do dia a continuação da mesma ma
teria. 

Levanta-se a sessão ás duas horas 
da tarde. 

(. 
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4' SESS.:W DA ASSEMBLÉA GERAL. EM 10 

DE SETEMBRO DE 1839 

Coi!li1111a-~c'io elo discussão da emen,(la relati1'U 
rto Cí!.f!fJjamcnto rlc tTOpas cstrnngeiTas 

l'GESIIJ'lé.\'CU DO Sll, CONDE DE VALENÇA 

l 
em suas observa.ções não tomou em conside
ração circumstancias, aliás muito vallosaa, 
ocorridas naquella época, e outras que tiveram 

! lugar depois. En peço, senhores. aos n.obrell 
[ ex-Ministros do Gabinete de 19 de Setembro, 
I que attendam ás criticas circumstancias em 
/ que se achou o Gabinete anterior ·á sua adml-
1 nistração. e a aquelles em que hoje nos acha
i mos, e que decidam se acaso eu não seria. con.-

A 's 10 horas e meia da manhã. fei-~ d' t · h · t t · tra 1c ono OJe, se acaso vo asse ou en .en-
ta a chamada. e achando-se reunido 

1 
desse o engajamento de est~:angeiros como o 

nnme1'o ·sufficiente de Srs. Sena.dor<>s : t·ntt>ndi naquella occa.slão. 
,. Deputados. abre-se a. sessão; e, lida f E' um facto, Sr. Presidente, que o Ga

l• acta da anterior, ~ approvada. . , binde ele que fiz parte, tomando em conside-
Continúa a discussão. adiada na ração os negocios publicas e tudo qWlnto ti

S··~são anterior, ela. emt>nda do Sena· nha occorrido até hoje, consultou. exan1inou, 
(to. Bobre o engajamento de estran- nwditou e resolveu fazer a proposta a que se 
g.-iros, feita á propot~ta ào Governo. referia o nobre e digno Senador que foi Mi
<·om em<'ndas da Ca.mara elos Srs. nistro da Guerra. E' preciso. Sr. Presidente, 
Dqmtados, fixando as forc;as de t<·rra que cn exponha o esta-do eill que se achava 
pnra o auno financeiro de 1840 a 1841. a administraç;<í.o naquella época. 

O S~:. .\Ju <'i'L'I·:~.I.-'I[A: - Sr. Presidente; de· Primeiramentt- advirtirei que os factos a 

1Hlis d~ tfco sublimes oradoTes terem tomado f que me vou referir são conhecidos de todos 
.'J'"rtv llH di;:eussão, -~·ó e contra a ID<-'dida., I os Srs. membros da Assembléa. e mesmo de 
n~<'.l só na Camara Temporaria. como na Ca- t"dos o~ Brazil~iros. Cercada de prestigio, a 
man! Yitr.Jicia. e ultimament~ na Assembléa t Rt•gencia que tomou conta das redeas do Es
~irn:l. clP c···J"lo não mt• animaria a. pedir ain- taclo cm 12 de Outubro de 1835 teve de resis
da ;; pah\Yra uesta reunião, .<>e acaso nw não [ (ir a uma opposição a mais violenta possível, 
\ isRP na imrwriosa necess\dade de livrar-me I a uma opposição baseada nos principias me

·'cl<' nUla el'!l~lll'~' d<· C'Olltradieção. que, no meu I nos constitucionacs e parlamentares que se 
Hlncln rk pensccr. me pód~ s<'r luM;a.<la. 1 po"sam invocar, a uma opposição absoluta-

Hc•ntem o uobrP or.arlor quf fez parti· ela j mente~ disposta a trahir o pode1· por qualquer 
~dmiuist.rnc;i'to Bnterior ao Gabinete ele 1g de modo que poder imaginar-se! Não houve, se
SH~mbro de 1R3í, referio-s" a faC'tos que, mal nllrrres. t1·mnas. não houve intrigas parla
,.,:.plic-ados uu mal enteurlidos, podf'm aprt·· 
"''llta·r unm contradieç;1o ao modo por que 
pret.c-ntlo Yntar ~.obrP a t•menda que se dis· 

E' drsn~ress8rio. Sr. Presidente. que en 
<]f'(']aJ··~ ;'i A~sPmlJli'<a Gt'ral CJ\l<-' reprovo a 

P11lt'!Hlii; , .. seria desneeessario tambem di?A:r 
1J1WPS o~ nud iYo~ qnp IIJ(l indnzt-"111 a assin1 

YOTill', 

\'oro contra. a ''111f'llda pela. ma.ior part•· 
<la!; rnzões aqui '~:]Jendidas c-ontra ella. e 
mui\r• partknlannt·nt.e pel<Js motivos procln
zidc•s pplos dous me.ns dignos amigos. n ... pu
tRdüs pela Provinei~ cll' S. Pnulo. " pa.sso a 
JJJostnu· que, votando dest.a maneira, niio sou 
ele fcírrna alguma contradictorio. 

O nobre Senador. que foi Ministro quau
<lo en tive a honra d~ fazPr parte do Gabinete 

nwn tarfs (]\ll· se nfl~ empregassem para se 
consegui r •·sse (no meu ~onceito) desastroso 

i fiin. 

I A a(lrninistração que tomou conta da ·di
recção dos n.•gocios publicos. vinte dias de

lvoi.s do di:• 12 de Out.ubro vio-se imll1er11ata
i menü· combatida pelas folhas publicas da op
t posirno, com uma Yiolencia d(' qne {lnvido 
l . i qtT•· haJa ~.,emplos na historia da ImpJ'ensa! 

Não haYia baldôes e calumnias qlte se não 
lançassem so.bre n Gabinete dessa época, uão 
hiiria iutr~ga que S<' não apresentasse em 
campo para destruir a sua força moral! Naa 
('amaras tudo se negou ao Governo desse 
t.t•mpo: eu peço aos nobres membros -da As
sembléa Geral que se recordem que então os 
nobres ex-Mini-stros de 19 de Setembro <lecla
ranuu francamPnte na Carnara dos Sl·s. Depu· 
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tudos tJUu Lllt!o negariam a esse Governo. como r;;r,;;;uo ~u;, eram rlesaffectos ú fôrma de Go
de facto tudo negaram, até pii.o c [Lgua! Xada nrn:> que a Xaçiio tem :tdoptado, e que pro
por coasequencia sf: üc•;,·~ia d::.r a ess:t acl· . moviam indisposir;ões contra a instituiçfto da 
Ininistração pn.rn. poder sn.ti:.i.:azt!r ao servlçn ~Ionarchia! T~stcnderam-se essas censuras até 
publ!co! :\ada se J!J,. ileri:t tlar par:\ pod,,r j aquellc que pela Constituição c pelas le~s se 
bater os rcbcld;:s! Xada se :bc devia dar para j achava complctarncnlc fóra ela esphera da 
poder salvar o Estado! J r'•sponsubil!cl:ul,·! (il)JOirulos.) 

.:::c se tratava. de Ie!s a.dministra:-.i\·as. to- j Isto Sf.~ C'izin., Sr. Presidente, pa.ru illa-
das cllas eran1 rl'f.:usada::; tl::! :11gu!11a DH!dida qncar a opinl:1.a contra n. udministraçfto, c 
politica era aprcscnta.tla cm 'tlg·un!a d'~s Ca- 1 pn.ra dc:~t:uir a cscab!!idade do Gnverno. E 
maras, por isso mesmo qu.; teu,Jia u forL!ficnr J de que me:os lanr:ou mão o Governo pa:·a po
iL ndm~nistraçfio ou n. consolidar as i!lst!tu!~ i (101· salrnr ~~. sua. hou!·a'! xrw procurou tu~o 

c;ü'!S do P:~iz. ou, l~lll uma palavra, a rcso!;.·er 1 (]nanto era. 1mag-mavc1 parn. proYar ao Patz 
alguma qurslüo controversa ,. duviucs:l. •' por 1 c ú Asscmbléa Gorai n.ue o administração 
isso n1csmo talvez urgente, a oppo;.;!~tw dessa i ufta dormia. que dia v!giava. noite e dia so
(·i>Oca. procurava pnr todos os meios cm~)ara· i !JI'~! os meios fi!IC d~~vin. t::mpregar para resta
c;a~ a disr:uss~LD 1:: faz1!r rcjdt:.!l' u. mcd!dn. l ih'!~·e·•r a. ordem. CJUt:! c·!!:l Qtlt'ria de todo o 
(..lp"'irulos.) j.;etJ C••ra~ão acabo:· com a rebeldia c pacifi· 

A aàm!:tistra~üu t!~-~. 12 cl:· Out~Jb.~n nc: ll.!al' o l!llp,:rio~ 
nhuma parte teve nas C:.issen~oes puD1~C[ls; 0 1 EI:!.l coaSG!1t:euc:la tlhito, ~!. adrr.inistração 
i.:;to uma v ... ~rdade incontc~tarc:l. :\~as. apt.'·UlS ! 11Uc aeabou cn1 1\1 de s~·tcmbro, qucr2ndo dar 
d!e tomou as redcas do Gowrno, imn:edi:na- i a:rn ulti:na prova do seu Zl'lo pelo bem do 
Inrnte sr. via a. br:tços co:n n. unarc:!.1hl, que 
principiou a d~sl'nvolver·se em al;umas Pro· 
vincias; nrw pucl:a.. por consequcncl~l. Ui:t.l'l'·5~ 

que, sendo e!Ja cumplice de ta":; disr.urbios " 
calamidadr.s publicas, de1·essc sofi:·t,r :~s rort· 

.Paiz. niio tltn·iàOl! submettcr ·· .:\sscmllléa. 
Geral unu:!. propo3to, com a Qual estou !ntei
ranlLnte eonvenciào qUl' cada um dos nlem
bros tl:l administr:u;iio nüo sympathisava; c, 
pela ~11inha parte, declaro que nunc3., nunca 

sequencias dos seus dt!S::ttinos. Pelo e:untrar!o, app:·ovci lH'lll pr~u:ndo opp~:o\'ar que se en
estando e!!a absolutmnente .innoccn ~c (: pura, trcg~ll~n.l as urmus aos estrangeiros para vi
tinira dirci~o ás sympathias das C:rma:·as; e 

1 

rc·m d~~··nder lllCtl Paiz, porque isso s"ria a 
se tivesse achado na .Asscmbléa. CL~ral o apoio !tlGa ruais indigna de u1n homem que se 
" coadjuvnr,ilo qu~ merecia, estou convencido ;·oput:t line c membro de uma associnçüo · 
que hoje o Brazi! nfto teria de lutar, nem cujos inscituiçücs são livres. Eu sobre este 
com rebelliões, nem com as difflculdatles em objecto sou trio extremoso, que, mesmo em o 
~uc se acha, por culpa, pelos erros das admi· c:\so de guerra cstrangei:a, nunca concederia 
nistraçürs que têm governado desd" o d'a 19 qu,~ viessem os estrangeiros salvar-nos. que 
tle Setembro. viessem os estrangc~ros rebellar os nossos 

l~m taes cire:nnst.1ncia:;, senhores, como inimigos externos, porque recorrer n. tal 
,.ra possível que a :ldm'nistraçfw de ~uc cu meio seria dar uma prora manifésto de que, 
!'iz parte n~o Jll'l.ll'Ul'<\sse tudo qn1mo cr:t ou niio ternos a cora;;cm devida, ou somos 
indi>JJcnsavél p:tra. pode~.' satisfozcr :'t impor· insu!'ficil•ntes para fazer o que cm id••ntico 
r.anti!!slma missiio '!c que se achava eucar· caso far!a outro qualquer povo que não ti· 
rcgltdn.?! Eu pcr:o I~ccuça, Sr. Presidente, vesse o patriotismo que têm os Brazllciros, 
par:t lt'mhrar um facto de que nüo falln.rh um tal posso coucorreria mesmo p:tra qut~ 

se el!e não concorr,•sse par:t fortirit".:tr os fnsscmos julgados indifft•rentes pel:t causa 
meus argumcntoo; c por isso V. Ex. me per· publ!ca. e daria de nós uma tristíssima itléa, 
mittlríc ~ue o m,,ncione. jmostrando ~UE: somos !ncnpazes da. t!ign!tl:tde 

Disse-se. Sr. Presidente, qu,~ as adminis- i tl<! cidatlftos Iii res, c só aptos por:t arrastar-
1.1\H;ii"s anteriores {t administração do 19 de I mo~ a;; cadeia; C!ll<' os estrangeiros n:w qui
:-;ptc~nbro er:tnl counivt;nLC:i com os l'~JbL·lllcs! zcssenl lnnr;ur. 
(A]Jaia,los). Disse-se que os 1\Iin istros da i :llas, ainda. !llll' nüo tivesse, sr. Pres!
('nrüa nii.o ~neriam salvar o Pai:~! Di~, .... ,,, 1 drnr.(•, sympntltltt alguma para uma medida. 

3 
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desta naturez::L, comtudo. para mostrar ao 
Paiz que o Governo estava prompto a rccor· 
rer o todos os meios para salvar o Paiz, nüo 
duvidei naquclla occasiüo dar o meu asscnso 
á medida propostu pelo meu digno c illustre 
col!cga da repartiçüo da Guerra, e convim cm 
que clla fosst.• submcttida á delibcrn.çüo da 
Assc:1; bl(-a Geral. 

O SH. S.\1'\:It;.;r:-;o: - Apoiodo. 
O SJt. :\In;.;Ticzu~rA :-Depois de ter féito 

as declarações que acabo de fazer, chamarei a 
attençiio da Asscmbléa Geral para os emb· 
raças parcicnlores em que se achava a atl· 
min!strar;üo anterior (t de 19 de Setembro. E, 
pergunto 12n, scr·m~·lln. necessario .. para cn~1· 

vencer ns membros da Assembléa Geral, fa· 
zer a comparar,ilo das circumstancias de cn· 
t.iio com os circumstancias cm que nos acha.· 
mos hoje'? Luta, porvPntura a ::ulministrar,fto 
actual com as difficuldadcs com !JUC lutava 
a ndministrar,flo anterior á de 19 de Set.em· 
bro? T•.•m clla eontra si uma opposir,i\o Ql!C 

lhe denegue tudo, assim como tinha aquclla? 
Diz-s.,, porvcnt\lra hoje, dentro c fóra das 
C<Lm:.ras, !]Uc o Poder 6 connivcnt:e com os 
re]X,ldes, que nílo quer de maneira alguma 
pacificar o ImpQrio e sust~ntar as institui
r,õcs monarcllicas do Paiz? Ha hoje uma im
prensa t[Lo licenciosa como naquella época. 
que procurava solapar e destruir todos os 
~licerccs da estabilidade da ar.ln.linistrrtc~~tn? 

Certament.e que uflo: a Assembléa Geral 
~cha·sc tnda empenhada em dar ao Governo 
tudo aquillo que é indispensawi para que 
ellc se torne forte e ~e ache r.m <!Stado d<! 
poder dcbcllar a anarcló. e pacificar o lm· 
perio. E pódr: hoje dizer-se que esta medida 
mcrcc·.r:rá lH>je a approvar;.ão daquclles cui<L 
sympathia merecera cm outra época, occa-
sião e circmnstancia? 

Perguntarei mais, Sr. Presidente, se aca
so o Gowrno tinha [t sua disposi~üo n:1quella 
época <L mesmo força que se d!z que o Go· 
vcrno tem hoje? 'rinharnos, porventura, como 
so nos disse, 8,500 homens no Rio Gr:mdr' 
do !-;ul? Tinha, porventura. a aüministraçfto 
daquclla (,poca uma marinha .no m1tado em 
que se acha hoje? Tinha, porventura, a ad· 
min!strar,ãn anterior f1 de 19 de Setembro 
essa mcrfida de recrutamento que tem hoje 
a actual administraçflO? 

-!1/cnhuma destas circumsLancias se daya 

"ntfta: nem tínhamos 8.500 homens, como se 
nos diz que ha hoje no Rio Grande, ucm uma 
armada elevada ao estado em que hoje se 
acha, nem taiubcm a lei do :·ccrutamento 
m.,lhorada como ]lojr; existe. Entretanto, 
nquelllL <tdministraçiio tinha <le lutar com 
dutts Pro\'lncias que ~e achavam cm (l!!sor
dém. Podcr·se-me·ha à:zcr que hoje o Mara
nbiio tambcm está e ln pertnrbaçfto; mas, por
n·ntur~~, ::críL ess:..t rcbrlliflO da mesma. natu
reza que a do ParCL. Jta época a que me re
fil·o? De certo que lliío. Por conscqur.ncia niio 
podem ser co:nparadas as circumsUJ.ncias de 
uma c outrn. época. O que era, portanto. H
dto pedil'-SC antcr!urnl-::ntc íL administrar;iul 
~n:erior Ct de 10 de S,·tenlbro, nfta p<Jde ser 
ik'.to pr:rr:I-o ntts circum;;tancias actuacs. 

:'e as circumsta!lcitcs. Sr. l':'<!Sidente, rlif· 
::rem, tnmilcm diff.,re. S1·. Presidente, a na· 
~nrc'za d<t proposta. O Gabinete de que tive a 
!lon!·n. dQ r~zPr part~ não aprt•sentou a sua 
p~·cposta ao Col'P~'' Ll•.tdsla.tiro sobre o tngn.

jnm~nto de c·str:l.n~c·iras pr-Ia maneira que 
lctualmelltt! se pro;>Õ<', !;to qu;zcra l'll que o 
~~~"n nr,brc c d!g:1o co!!c~a no ~linist~rlo an
l'. :·ior ao Gnb!nn,, de lfJ de Set-'lubro tivrss•' 
ho!ltQm ponder:ülo :"t l:~!sa. Embora. o nobrt~ 

Senador esteja hoje Jl•·I'Sl!<!dldo !]Uc de•·e cou· 
tinun.r u votar pc:lo r·n;;ajamcnto, p:rmitta 
que llw diga que >.into o elle n:w u,r feito 
lc~o (•stas ohservnc;üco:;, pn.rn. me livrar cln 11e· 
cp:;siuarlr, em que me .,.,,jo de explicar o lllNI 

voto para destruir a eontr:lllicr;fw que se nw 
P•1de notar na mancir~t vor !]Ue. var.d naqucl!a 
époc:t e na por que vnto hoje. 

Senhores, actut!.lnH,nte erige-se em prin· 
cipio administrativo i;~mc e eonstant<, o t•n· 
gajamento de estran~··i.rns: naquella ép.oc.1. 
n:lo foi assim. A proposta fita pelo meu no· 
brc collega não pretendia estabelecer como 
principio adrn!nislrativo o engajamento de 
•·str:tnr:r:iros; hnje, 110r•'m. deduz-se isto, ni"~o 

só da rmc·nda f<'it:t wlo Senado como da lei 
a qu0 ella se rcf,,n,, !·~n passo a lrr a emen· 
<la e a !t·i, c mostrarei /lUC, com pffeit.o, hoje 
se erige cm princ!p'n constante o engaja
mento de r..~r.ro.ngr•iros. fJUando naqtwll:t épo· 
P<L sr• t.'nnsidcrava C.'O!llo eventual. como hy
potl!nir.a a vcrificn•;[.'o deste engajamC'nto, 
Vejamos '' que d!z a 1,·i: - .Em cfrcumstan
eias cxt.raordinar'~'~;. ~Lê forças pod~riam ser 
ele,·atJas a 15.000 jl!"c»;:t:•: c, paJ:!L se prc~n-
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eh~1· esse numero, é o Governo autorisado 
p:~ro ,ngajar até :l.OOO estrangeiros, admit
t.incln-os. - Por conscqu.:mcia, {L vista. desta 
d!SJlOSiçiio da lei. tc,mos um engajamento de 
c-Hti':t~lgt:ircs p:.t.r~ coinplctar a força votada.. 
c::ttr·.~t~~nto qu0 a propost:t apresentada pelo 
Gabii.:IC:t•:! c":8 que r:z pu.rtc, nfto t!nhn pnr fi:a 
(:o:np1ctar a forl~~~. mn..s dar um t'Xcr~dcnte 

rp1~.· !i6 clt":ia se!' ompr.)grtt:.ic- cm uma d.:~er

mir::uln. ci~·cumsl:lncia; por e:.:cmplo, a ro,·ça 
1 :-;~~·~L!lgrir:-... nf:.o pedi::-~. sel' e!"!lfll'i..\~~J.dn. Sdtiio 
u:\ Provinti:t do Rio Grande ou onde exls
ti..::·;·:· :'.. r•::l~·1Ji[~r,, Por nutro.s tt:rm;,.s, pa!':! 
u~·i.H.Jlar ~ rc·bl~Il:úo L~ que se ;>rt·~end!a:n cs
~i·.;; :!.000 estrn.ngcirn::i. l!ojc. poré:n, pc!a di~

p·.:-~i;;;ic c~~~ li~i. ~06\indo a cm(··!lda. qtw s;~ aci~:.t 

\.1 :~1 t';h~'·us_;;ü-o, j")ndc-:n c!!es .se:· {'!1:prc~~·:u.los 

•t:l :1flo'.' ~=~.!n cl~n·ida pocl•.··:n. Po:· con::;L•rpll•n .. 
el~i. cs~:~·::; :!.000 homens poí.ll!:·:i.u Sl::!" ,•ill~rc· 

.:!":;.d~L:.; c:n po\'O~{:õc:s pn.ti:'icas, no !llci•l clt: 
c:d::-~cr:to·_; i.l":lnqulllns. cm po!l:o:; oac1e n. m·· 

fi .. ::1 t: ~l.. 11:::: I!fta t·.'nham s~clo :dí....:!'adu..s. ()nd:~ 

a l':~~n:::.irul(;:-tn ,•stcjJ. e::1 s:.2u i:ltdro viga:·: 

e p~u·::t qu~~ i:iLO. senhore-s? Ser;L porrcntur~, 

p:.tra tom r:m? St"·r[l pnrn. sustenta~· o Tllrorw 
.:'..n:-;t:slo do S1·. D. Pedro lL fllL: l~ll~s forr;ít~' 

p0:1·:i·.oo;o se-r c·~nprcgatlas nl.!s.sas povoa,;Ct·~·;·; 

:\:lt,! Co:1! tod~ a ra.züo di:-:;sl~ o nH~tl :10brc 
a:n:~o (: c:-Jl\cga: -·- Lalr'l an!}iug in ht:r7Ja. -

I bc!br n. rcbcllião, como não será absurdo 

I
' em~r.egtLr-se ess~ mesma força cm povoações 

]l:tClllCUo! Que ISto é absurdo, poderia cu 

1 v:-oval-o, rccordn.nUo ú .Assemblén. Geral o 
: r~wrJ .. pnr que j(, foi encarada tal medida 

I 

quando para fórn. do Imperio se enxotaram 
t.odn.s as tropas cstrange1ras, que, se não ser .. 

1 
·:i:·~la! p:lr~t apoiar lllí:tlidil.s incon.stitucionaes. 

I 
~en·inrlo para dt,sacreditar o poder dessa 

, epocr!.. 
i i'orLaJt./J, Sr. Presidente. absurda a 

m,;;-,e!ra por que sJ acha concebida tal mc
rlirla, cntr·ewnto. que n:t prop<>stn. do mcu no
b!"0 eollcg~~ (}q :\Iin !stcrlo nfLo SL' encon~rará 

u:n t.al aU~nardo. Port:tnto, lici~o é a. aquellt:! 
::p~~ cl:~u o ~;c·~t con:;cntimcnto ú proposta. que 
foi aprcs,•utada á .'\.ssembléa Geral em 1837, 

lliLament:~ dist!ncta, Uivcrsn. 
ma.is u.bsurll!.l. 

r: do mais a 

Eu cl!s"'', Sr. Presidente, que peln. cmen
f1.--:. s~ cstnbcll.•c!a co:110 regra o enga.jar~m-se 
::.:iti~t·tg-c-:r:B pa!·a se encn.rrcga:·t·m do serviço 
!lnb!ico r!a Paiz, c que a proposca feita cm 
:!.3::!7 teve por fim uma circumstancia. pre
·;:,~a. Ull!a hrpothcsc absolutam 'ntc parti
cular ü vou proml-o. A emenda diz (lê). O 
(_-;:rei :~ ... !·:o CJth~ daqui se pó ele t~rar é que, to .. 

C:a;~ a;; 1'0Z•'S que o Governo declarar que neto 
pótlc pr:'2:Jchor a ::orça votada. tem sanccio-

:-:!m, ;;:.l:··! cnyfus in Ju·rba .' .:\ A:ise:ml>léa G~· ; !1:-ttlo u. As.scmbl0a Geral o principio dú poder 
rrt! i.<:~:~ c111 vii;;t:t est~ consid0rar.~ul, r~ce~c 

quL~ ~:!.a rtt Yotar un1a medida. par~l. e~cra .. 
'r·:;:;a:· o Btr:;;:il, c da quol se poclc·rti. ap1·ovci· 
t::r ;·!::!;am ... prt.ra. sur:·ccar csst~ espirita de 

JliJ•·r:::~t!~· rpt~~ tc:nd~ a faz ... ·r e que j(t tem 
fc!:11 ~:. ~:.:I~c:cl:"lcli~ L: n. JHJspcr!d:ttlc da. no::sa 
P.u~·;:t! 

() SJ:. :\!J.:Lr.o E )L\TTo~: -:- Fc(;o a. pala.-

•J :::!-:. :.It}~\TI·:zc~c\: - Xüo pód~ ha.\·er um 
ma!;·~· ab:;u~do elo que cstt!: porque é, gcm 
dur:l1a ::lgumr:., o 1naior dos absurdos irmos 
J1rG:::;l":!.~· fo•·c:n estrangeira para mantermos a 
on:l'Tl~ Pnl lugares anUe nem sonhos de rL"bcl
Ji;!;! Lt'lll ::pparccltlo. 

E' isto um absurdo, dlssc r:u. porque nem 
i}lll t··;wca. nem cm paiz algum HO tem lan· 
r.:a.!.> m:lO eh' tal medida, de uma medida tão 
,,r;;::~::sa, como a dfJ dcbcllar a l'l'belliüo com 
hr.l:,o:; c armas de ·estrangeiros; c so é ab. 
:::;u ~\ld t•mprpgar·f_;e forc:a estrangeira para dt.• .. 

!'l Gn-,·crnn precnchrr t~ss~1. força co:u o enga
~3:t!L·nto d~ estrangeiros: c s~J a.ssim não é 
po!·quc n:Io se• faz uma dcclarar.ão a este rcs .. 
Pt'it:o? Dir .. sc .. h~"!. r1uc tJ porque nfLo ve-io iilSL) 
tL L~ml>r~n~a da Asscmbiéa. Gcrn.1. :\ras eu me 
persuado que t.ar rn.zi .. lD n~o é at1missiyel. 

s.~nhore.s. :w. Camn.r~L cio~ .:il~!Jili.ll'C5 Dc-pu
I::Jdos. qu!lntlo se discutia cssn. mcclida o au
nn passado, perante o :l!inistro respectiYo, 
se r:zemm algumas observações a este res
pc!to crw· r~ncliam n. fixar est0 prindpio, j[L 
pc~o que diz respeito ao local onu" taes for
';as dr·vlam ser empregadas, jf1. p·.~Io f]Ue diz 
rcsprito iÍ. ~Uí"'.. disciplina, j(t f!n:l.lmC'ntL!, era 
indispt·nsaYel que se soubesse se taes for~as 
nilo pocli:un durar al(!m de uma det,;rml:l::tda 
í!poca: c: n:t proposta aprc~entada em 1837 se 
impunha no Caverno a obrlga!;fw de nfLo duw 
rar n força QBtrangcira no Paiz além ela épo .. 
cn. da pnr!fica~:Lo da Provinch~ debc!hHla. 
J'p:·:.;·;mtnrei cu: nns actune.s circumstancbs, 
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{, vista da disposição da emenda, pôde ou como valiosas todas as razões hoje cxpendi
não pôde o Governo continuar a. ter os c;s- / das contra a emenda proposta pcl"o S<>nado: 
trangdros ainda muito além do tempo cm é isto, sem duvida. o nu~ se deve entende:·. 
que se conseguir a pacificação do b1pcrio. 

Sem duvid:t alguma, pódc f:tzer um cn· 
g·aja:nento que e-xceda justamcnt<) :a '(•poe<L 

em que todo o Irop.erio esteja pacificado. isto 
é, o:n qnc a Província do Rio Granel" se ache 
tr:mq_uiila e a rebulliiio inte!rnmc-nw dcbcl· 

Em 1s:;s o Governo não :;~ atreveu a t'a· 
~:,·r a proposta a tal rcspei~u; a adlllinistra· 
çüo anterior [L de 10 de Setembro foi ell:t 
mesma qul', franca e lr.al!ncnt", ajlrcscntuu o 
SC'lJ pensanwnto ao Corpo Lcg!slativo. Em 
1838 o Gabinete recusou-se a essa franqueza; 

!ada, ~ntrett:nto que na. proposta apr<:sentaua trc:ncu, receou .. :nvc:·;;onhon-sc de apr.,sentur 
cm 1S:J7 niio era licito :w Governo cxccdCl' :tll Corpo Lcgislatil·o tal proposw.; foi um 
a essa época. Ora, não ~ isto, c:omo acabei • :l .. brc D~·putr,do 'JUCm se l~m!Jrou {!e dur 
de dizer, "rig;ir em principio adm!nistrativo 
o cngajnmcnto ue estrangeiros? :--iiio sei se 
falia. é verdade, em circumstaucias extraor· 
dinarias; m:ts quem G qu0 não sobe a J:ni
tu(k CJU<· t<,zn as P!llanas c;r<:u:nstancias ex· 
traorliinarlas? - Xào se podcr(t hoje enten· 
der S·2r círcumstancias extraordinnrlas aquil· 
lo que cm outro ~poca s.e ento:ncléria qu0 o 
foSSt.'? St·m cluYida algurn3.; e o Governo nfto 
fie:~ 1'.u.bilitarlo pn.ra poder tm· essa !.'orça cs
tran,;·cira :10 tempo que bem lhê parecer? 
Onde est(t, po!s, o limite prcscripto ao Go· 
vemo cm tal cng;tjamento? :\";lo ha ncnhu:n, 
Sr. Pr,!sidcnte; c, por conscquencio, a me· 
llidn. encerra em si quanto é iuuispensav~l 
para se justif!cur o voto daquelle que, tendo 
consentido na apresentação da propostn de 
1837. vota hoje contra. a emenda do .::rnado. 

{ cotno dis::;~.· o nabrP .sL~n:.ulor na sc.\ssrw de 
hontc·m) esse pn·s·::·nt(\ horroroso á :1dn1!:1~s· 

l.ra~;~LO til~ !G d(~ S4~t.::-mllro. E' d:• passag~,:IU 

rlirei que pasmei quando. t"ndo onvillr> sah;r 
~·sta r!xprt"::;:;.~fw da. lK,c:a do nol)r(· Scn3.dor. i;U 

tamb"m lhe ouvi que votara em favor desse 
;>rC'Sl'!ltC: hnrrorc.so. r:nc· r-s:;c ncbrc Dt>putaUo 
quiz d~~r :::.n Go\'t'!'HO tit! ('!li.fin. ~üo pude con
ceber como o nobre Senador podia dP ma
nt.'i!'!! :~Jgum:t caõ'~l' L·,;t:l.> expressi'ies com o 
:;cu voto de ap:1rova~:,o; c parecc·:JH> qu~ o 
nobrr~ Senador c·ntc:ndr-u. c1n sua. coll!icicncfa, 
q::e era alndn hoje ju:;to dar a.o Governo um 
prcsPntc hol'rorot:o, que. por cons(•fpHmc~a, 

servisse ~:1tes p:w:t lhe· t~r:.tr a sua tnrr;a mo
ml do que pura d:~r-lhc (·stubllidad<, dfeito 
que só pôde prO([uzil' u:ts circumstancias 
actuacs um tal pr,·sentc . 

• ~!~m das considerações que acabo de fa- .. <r. Presidente; sendo, pois. fi·ito na Ca· 
zcr p::o.ra justificar o meu voto a Assemblfa mara dos Srs. Deputados um tal Pl'•'sc:ltc an 
me pcrmitr.!rá que ainda occupc a sua na::::· Governo, l' discutiudo·st>. o nobr'.' :'II'nistro 
çü.o por <tlguns momentns, arim de e~:p·;nder da Guerra declarou franearucnt<' naquC'Jla Ca· 
outras que me parcc::': rlê ~;r~nuc Ya!iu. mara. que não appro1·ava n medida que se 

Em 1S~7. apresentada. a ·proposta á .ca. pr.:tüncli:l dar ao Gol'"rno. r:ur o rejeitava, se 
mar:t <los Srs. Dcpul:luo;;, dia :1 rejeitou com· pon·cnturu clla fos:l!' acnmp:tnhall:> <h con· 
Pi8t:lm:•nte, o qtte d:cn. a entender á ad!Jil· di~:to obr!~atoria dr r.rr ,•xrcutaua: - ''P[!s· 
n\st;·ar;:to de ent:;o qnr_, n:; llcpresPntnntrs da 5•• r.mllorn a mrdirln (ll•'cl:tron c:om toda a 
:.\';!ç;io. zelosos P<·la causa. publ!cn., nfto ·tinham :·:·anqucz:> o noiJrc ~-.,:!t:sr.:·u) o Go>erno não 
quEriúo upprovar uma proposü> que, no seu a ll<-nr:'< rr;jt;irar Jl:\J':t >e s:tlvnr de qn:dq1wr 
P.ntrnliPr. niio podia concorrêr pnra a i'elici· <'•:nsur:t; m.1s, cnnEu:t:;ndo eu os meus srnt!· 
dade do Pniz. !:'nder·sc-hn. porventura, cutcn· Illi!!Hos p~:·t'eularcH. ril•c!aro·mc cont.J·n cl!a". 
der qu .. ~ a rcjt~~r.ü.o foi de:vicla o esse esr>irito -l!~stas expreas<if"'.:i, Br. Pru;itlt·nt.:\ que t1 
cJ,, an:trchir, parlamentar que liominava nessa ;Jrlm<:'lra 1·bta pm!•~ri;:rn Jlar,)C2!' b:m~<'S, OP 

'1poc.:t elll consequcncla do qual s" entendia rtni.es uma rstrar.r.~;i~. parlamentar. l'or~m 
devi'!' nep;ar·S<) tudo nn Governo, pnrn lhe ti· cornplC'l:tm,•ntr, jmtifit.111as, porque Q nobre 
ror :t força c meios de sust.entnr a ortlem c )!!nlstro da Gnr'rl':t dt• facto pnsso nenhum 
P::tciricar o Impcrio? Tal não dt'YC ser o jnizo ''''11 par:t pür r.m r.x:•ctu;fw SPillelhanto autori· 
qne se dCV<\ formnr, c me declilo n crer que n. sa~fw; dcixnu·lt sm;tnr, norovo!tou·so das me· 
Cumam dos Srs. Deputados, vohmdo contro. !horas qu~ se f'~r-r:ctn n:t lei rio r~erutnmcn· 
:t pr~opcstn. r,m uquella époen, r.:<:oullccr:u j to. deu todas o~ P!'(f\ li.Icnc!ruJ porn. qup dell<' 
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se pod('.ss•·m r:ol!H:r bons resultado~. ~ o con
~cg;uin. a.ptcsLmtnndo no Rio Grande n. força 
que !:'1 exiot.c. b<:m CilillO a. força que existe 
em Sant:~ Cai.harina c outras Provlncias, sem 
que ns:tõS·ê da autorisação dada pelo Corpo 
Legislativo p~tra. o engajamento ele estran
geiros. T":uo:;., portanto, que contra tal en
gajam~:n~o n;t(l sú apparece a votação da Ca
rnar:t dos Srs. Depuwdos em 1S:l7, mas :!P
p~rcce ~gua1!'!hmte ... 

'!"cm, rw:s. cnntrn. si n engajnJ1Wnto tam· 
bcn1 o varo d:1 pr07ldo C~binete a quem Ee 
<leu esta. m.u::r!a. a. (~na! sei t.e:1n a :ll:tl favor 
a vota{!~~o p!;que:u:. '·' p~,uco i3.Yorn.vcl da Cn.
mura do~ :-;rs. Ll1~ilt1t:~dos, (· do Senado. n:-~. 

sessii.o r!o :mno passado. 
8stt> :;:!no nov~mr:nte se apresenta na 

Cn.:.1:~ra. T·::n~nor:l.iin :t mt=:dida. cm questão, 
mas é rei<'itad!l. Vem P!lra o Senado a pro
post:L tia. fi:w.·~~~o c1~ forr;n~. c no Senado é 
offe:re:e!C:: :~ t.~!!lCnda QUe autori::a o Governo 
para o t.::l~;:I.ja::ucuto; a. em~·ndn. (: approvada.: 
volt~. ~ r>:·t:no:-Jta. (L ,C:1mar:~ dos ·.~r:3. Dcpu
t:ulo~. :1!U ~! nnYn.ment•• rt·jc:it:uln, ,; na As
sc:rnblt~::t C:·~·Jl me parccl": que cib. nfio cst:l 
mu !to scp:ur:!. (.-~1JOiculrJs.) 

St\ ~!~b. \::tl 18:.{7 0st.a. mNJ!da !'ni reki
tad1; St• 11 !1id::mo G~tbin~:u~ a qut:m foi d:1cla. 
nfw a qu!z rt:n·ovcitar, co!~lo que a. rc-jdtou; 
se cn1 J.S:~8 duas v<·zc:; a Ca.marn. Temperaria 
rejeitou esw. ml!dicl::t; se o G::tbin:tc de 1:~ dt• 
Abr!l, :Jp:::~n.r d~ porlcr lan~:~r n1ftn desta me
dida, <.'tn c·o:l:·o:-midad~ tl:t lei, n~o u:~u um 
só p:1sso ;1::ra lsso. o qu,, se (]:.vc concluir, 
Sr. PrcsL:J·?:ltr:!? Deve-se cnnclnir que n. As
scntb!,5a G•.:!':t1, crue os Rcpr0St"~ntr~ntcs da Xa
çfto, qnc o :ncsmo Govt~rno tem ü!1ten(lido f•Ul 
sua sah~dori:1, que não pddc ser proficua ao 
Paiz a l~lt'(l id:t do cngajam~nt•: dt·. cstrlnrici
ros. Tuuo ,-. NJntra cst~. ('lllcnd3. narla lhe ,~ 

r~tvnrn__v,.r. 

?\~o ;~: ~s.~~v d 1 f:PC~ils~r-r:.1.• Jh1r c::sta o c C" a
sião d~ fazrr 11r;ut r-r::It·xf'~o. que, nfio T.t~nrlo 

por nm dlh~:nuh~ cm nadn. n. conflanc:.a qu0 
d<'Yc DW!'(•eêl' n Gabinc·to actual, todavia sir
v:~. p~ra. :uh·2~til-o de 1nna posi~üo falsa .. ~m 
que dle g,, p~cte:Hl(' cnllocar. O Gabinete de 
13 dr A!;ri:. r o q11e o sul:lst'.t.uio. niio obra
rant c•nm :1. "fr:tnq,u-.·z~1. com qth~ obrou o Ga
binete antcriv~ ao U<' 1 ~ de Setembro, o qunl 
f:rnnC'r:mcn!·."' c~xp{r~: 110 r.orp·) I..l\r-:t~!n.tivo :o 
sen pPn~anw~í\1. 

O a~tual Sr. Ministro da Guerr:1, t>atan• 
do na Carnara T<,mporaria désta medida, tra
tou-a de resto. Jii que se concedeu no anno 
passado, disse c!le, conceda-se este anno. De 
ma:~cira que a Cam:tra dos Srs. De.put.ados 
devi•t conr.luir d~ suas expressões que elle 
pouco sympath!so.va con1 a medida, c uclxava 
[c consideração da Camar~, o approv:1l-a ou 
r~,proval-a. conforme o julgasse conveniente. 
D~scut.~-sc a p:oposta do Senado. t~]s que o 
n.obr<~ :llinistro da Corôa appar8cc fazendo 
essa r.me-nda, a qual é approl':l(hl. p~~o S.!na
dn, e tal\'ez por consideraçftn ( permitta-sc
mi·. ::=r. Presidente, que r;u o di~·a) por con
:::~ll ··1·~1r:ü\~s que <J -~enado júma.is deixou em 
!:iUa sr!.bêdor!n. de pagn.r no Gov·c-rno do Paiz. 
Honra seja fcit:l a ·este corpo de anciões, ver
dadeira. pedra angular do edifício constitu
cion;tl r:·Dr.:.sent.ltlvo! }Jn estou br.m conven
cido r,uc, se nfw foram estas c·onsidcra~õcs 

l:nportantcs. o s,~nado se rccus!lrltt a adoptar 
n:ua rncd :d:t que na Carnara Tem pararia. por 
ch~;.ls \'(Z ·s h:~xia sido rejeitada, uma. medi
d:: que tem contra si, se não a maioria, ao 
meno:3 uma grand('. pnrw dos Rcprt•sentantes 
d:t ~ar:~o. 

A c:n!e~tda.. Sr. Presidl'ntc, propost.:-t ~tn 

s-~nudn p~:o nobre: ~\Iinistro c p:~lo :11CSil10 Se
n:ttlo npp:·ovalia, é rcrnettid::t {t c~~mara Tcnl
pcr~ria ,. nt.•l!a rt•jeitar.la. E é cl'!vel, Sr. Pre·· 
dllent0, r1uc um Paiz consti~.t!c:ion;~l. que um 
:liiniHrn da CorOa en1 tal sitn:~''ii~ ainda in
~dst:t o:n crer que se lhe conc<.'dll t:tl medida? 
l'erdüe-m<.' o nobre ?.I!nistro d:t Cor0u. que eu 
!l!e p·2ça Jicr:nçn. p:~r:1 declarar (jl!(· eo:Istitu
cionn1n1('lltc nfto dn·crn. ser mais jii~~ i3t!'o; e, 
p:trhmcntarml•nte fnllanclo, o nob~,· ).iinistr{l 
rl:! Co~ô:t d:·vcra retirar-se d:t arlministr:tção. 

C >'1:. Nr~Es :\I.\CIIAI.lO: - Apo!:tdo. 
O Sn. :.ro~TI;zmu: - O seu pcn5a.:ncnto 

foi reje:tado por uma das Cam::r::~.. ,., pnr 
consrqucncia, nftn é pnrlamenra:·, n;";t) ;. con
stitucional. não é da indolt.• c n::r.un·"::. do 
;:;ystcm:-~. representativo. qno aind:t u:n ~\'!ini:;

tro da Corõn, cujo pensamento n:da~ foi re
ji'itndo, continue a ser :II!nistro. ,. nmit:J me
nos que Insista em uma tal mcrlida. Quando 
Plla f'as;;c. com Qnc prestigio porl<'r:'t ~l!:l ser 
ccnsidctatla? Qut~ forçn. 1norul p:1llcrtL ~terc

crr umn. m,,d!da que foi rejcitarl:t tres vezes 
llt~l:t Cnmnm do;; Srs. Dcputarlos, quo tem 
r'(I:H:-:1. .·:! nrg"lHJh'nto~ fortt·s? )la~ t"'ll n.t~ que-
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l'O ~on.:cuer que ella tenha Plll seu faYor ar- nliLLa·me o meu nobre c digno amigo que ac
gum.mtos fortíssimos; poderá por\'cntura o ! crescente ás razões dadas por cllc as CltlC se 
Gabinete actual fazer o uso vantajoso_ q:!.c 1' dcdu~e:n .do que acabo ele expendcr. isto é, 
poderia fazer dessa medida, se acuso mto tl· d~L historia parlamentar desta emenda de cn
vesse contra si tantos antecedentes'! O Gabi- ! g::tjamc:Ito de estrangeiros. Se a approvaçtto 
note: actual nrto aprecia, por certo, o falso que i!w deu a Camura Tempararb no anno 
passo c·:n que se co!locü. cl2 18:!8 pôde servir p::tra se julg:trem rcspon-

Alguem, ~r. Presidt•nte, pnckria deduzir didos todos ns argu:ncntos contra a su:L ac!
de tal insistencia da parte do Gabinete con- missrro, me p::trcc" que tambcm se elevem jul
jc-cturas pouvo fu\rorn\·,..'is ú administral~~·i~: I p;ar, t~ com :nuito m1:or rat.ilo. respon1lit1os 
eu escuso diz~r {L Ca:narn. que estou longe de t.odns os argumentos c1n iaror da .~na admis
as c:cJmp:trtilhar; ma:;~ serú porventura cot!!- s;l.o, pnr isso f!UC n:l Canwr:t 1\·mpnr~!ri~,, 

Jll0tn.rc:cn.tc· absurLlo dizcr·sc que a adminL;· r tluas \·t:zcs este n.nno c um:-:. ·-:t:z cm 1S~7. foi 
tn~ç;~ta. na situaç;fLo diffie!l c tr:rrivcl ~·m q:w r.'.kit:!d:t a nH:dicla ora rliscntitla. S1· a slm
se achu.m oB ne:gn~~ios pul>lieos, f].UL'l" d~~::1o!·ar pie-..;:; m~!ioria nbtidn Plll lS:~s ptJt!c dar a e:sl:~ 

o t:'~\balho elas C:::n:nas, quer en::bamr;al·a mcd 'da o eonccito da app:·ovac;:'to da C:tmara 
co~1! questões i!lu::c·!~ e de natnrc-z:t tfto o~lio- I rln:-; ~rs. Dcp:It.1do;:.;, cntrio po~· qnc motivn não 
::in, mor.ir~tndo :1 rr::nnL1o da Ass~.·mb!;!a Oc:ral. riir~mo~ nó~ que: a C::t:111ra dos Dr.putados, 
l' por con.s~·:quc:neb irrit[t~ldo t::t!Vt~Z os csp!rl- tr\ndn-a r~·jeitatlo duas \'!·Z ·s este aHno. L~ rc
to::l, pondo C:l! cllc>r1Uí: as opirlli3cs, Pl!':l dahi . joitanclo-n. no ~tnno dr: 1S3i. tc1n comp!ctn· 

l' . I . . J , 
artcir~mcntc l!O!ti.ltituh·-sc n fJUC O!'L.!llr!.ria- !l11'!1L~ rs~Ig:nallSiH o sr.·n!c:hantr~ prn\·iclcneia'! 
n1entc se c:OStHnu~ d:zcr tt'l'tf·!lS yau(fc'l, O nobr.~ D.:putado por ::\linas decerto nr:o ro-

Xão teria a ::.dministraçün .. n:i.o t()ria o mml t~m cnnshlr.raç·ün r..\::-:~c argumento, c p!):· 
~r. :\i!nistro lia Gu::rra tempo SJffitiL•ntc isso. na fallc:1da ti(· out:o:::, ~"'..provdtou-sc rle 
para ter j{t dado cxecur:ão a osta. medida, n::t I u:n que é vct·cl:::.d::~rar.:t·nt:~ contraprodueentr:. 
~·'1'!11,'1 Uo dispo::-;[, I n .::nno passado na lei er~ I Sr.nhor::s. cu nfío tenho pr~r fim 110 mc~U 

r.ada, :.::í~ acasu t::~ti\·0r prof:.intl~!mcn:c conv ... :1- I rlL~c:l~!'So dL::1HJJL.:;trar, nc·!n a i!ltonst.itucionaii
!;!lio d:~~ sua ut._ilitla.í!c·. camo SL' nos fl~Ie:r_ figu- I !lacle d:~ ll1L·~tlcla: .I:cm a Sil:l insul'fi<:icncia. 
rar~ :\os, Sr. Pre;;:dc:nte, gastamos um tempo nt.·m :1 su:c ;nuul:dade. tutlo isto j(t foi t:'to 
Jl!'ec:iosisshno; a mc:clicla nflo vale, s;:;nl duvi- l·loquc-ntementc· dcmo!lstrado na Asscmbll~rt 

d:~ :.tl~urnu., e tc!npo c trn.baJho qut~ Uespcn· Coral pc·Ios nobres or:ldore~ que =nc Jll'l~cc-
dGnlos em sua diseussfto: foi por isso que to· d --r:~:H, f]UC' sc!·la, sem duvirla alguma, orgu-
:nci a liberdade, c:ut umn. das scssõ.:.s antcrio· !ho l't•pre:IH~usive! da mi!lhn. partL•, se Hfto 
l'('S, quando o nobrJ ?r!inistro d:t Corüa qur. 
p:·cs:cl" n rcp:~rtir;:to de Fazenda manifest::r 
o cleséjo de ver concluída esta discussão, foi 
por isso que tonwi a liberdade de dizer que 
r.ndo é-stava nas mi:ios dr~ administr:v:üo, que 
1'""!-irr..ss:~ cUn. r.sta mei.lid;1 ominosa. qUL.' de· 
c·Ia1·f;s~:c que não a nce~U:LY~, <~ a discn~são sc
r;:t rcnnin~lcl:l, e u.provdt:~!do o tompo lla As
.c.:~ i";i/JJ:~~ Geral. 

Um nobre: Deputado pcl!l. Provinci:!. ele 
:.~!a~s dlss(~ cn1 11111 dos scuH discursos qut' 
c,; ~-~-eior:i:tlos em favor da rejcir;rw ela em<·n· 
r1::. ;:'c havbm s'do completamente refutados 
:1~c c:amara dos Deputados, por isso que. ac
C:I'•·>'c•::ltou o illuslre Deputado, j(l alli havl:: 
:-:!i.1:·} :.!~lprovath~. 

1':.-;t:• a~gnm,nto foi rc•spondlclo vi~toriosn· 
.a1;.::1te pelo meu nobre e digno amigo, Depu
rac!o 1H:1. Pro1·incin ele S. P:tulo; mns, pc.r-

r1rora ck dc:~1asin. da. i:1fane:iu. n'1 C'arrc!ra 
p:~rl::tmental', procurar aindn. diz.:-r algum:~ 
{''JU;;;a 8olJrc· sc\mclha!ncs topico~: todav!a, 011 
niio poikrei omittir um argumc·nto que llll' 

S111~g-c:rio <·sut 1~1:1nhfL n. leitura do discurso 
proferido pelo nobre Senador. meu collcga 
no !llinistcrio anterior ao Gabinete de 1n eh· 
:'ct:-mbro. O meu nobre c d'gno eollcga diss:~. 
eoiniJatentlo o argumento ela inconstituciona
J!rlacl:•, que ellc: em•oJvia cm si um perfeito 
:1bsurdo, por l.sso (jll(', sr. tivermos de cousi
tlr.rar os Bra~il:·iros sõ habilitados para pe
;_:ar cm armas em defesa dn. indcpendcncia 
" integridade do Impcrio. po1~ isso que 0 ar
tigo 1-!5 d:\ Constituir,üo determina que to· 
dofi os BruziJ.:.-iros stin obrig-ndo~ n pegar cm 
armas par:~ sustentar a inclcpendr.ncin c in
trgriclarlc elo Imperio. ,. rlrf:mrlcl-n de seu;; 
lnimigm; int:•l"nos e r.xtemos, entüo, disse o 
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meu uc•bre coilq;a, tambem se devera dedu· pLor, qu::ndo, tratando da dccadencia c queda 
zir, por argm;!énto de analogia, que não era i do Impcr:o Romano, rr.fcrio os moti\•os qu<J 
Jic'to contrahir emprcsdmos, por isso que, ! faeilit:!Dl extraordinariamente o r"crutamento 

I 
pelo l'!rt. li!J ~ 15 tln. Constituição. ningucm : nos diversos Estado::, ou quaes os principias 
é is<·nto de contribuir para as despezas do ' ~ue tornam menos difflcil o recrutamento, se· 
EstJ~lo, cm pn'porçüo d2 sPus h3.1'eres. : ;;undo os institu'ções politicas dos paiz.:s. O 

Se os cid:ttlãos brazileiros d<•vem concnr· Í cscriptor a que me refiro é de reconhecido 
;rer para ns dcspez:1s publicas, disse o nobre , crdíto líttrrario, Gibbon é sem duvida um 
Sr·nr,dur. na conformidade deste ~ 15 do a:·· ; dos primeiros historiodor:s in;;!czes: diz i'llc
t!;;o 1 i!l, como se pó de pedir qilc concorra ! que os barburos recrutam-;;e por amor da. 

para t~IL1 f]Ut\!ll nflo é bra.zileiro, ilü mesmo ' ;u~rr:~; os cidadãos _Iivr?s ele um i.~ R~publicn. 
tempo qtH~ o ~ 23 da mesmo n.rt. 179 dtL por ~ dc1xnn1-sc rec·rular 1nst1g:tdn3 Pt>W. Idén. do 
g~ranticln a diricla ·nacionu!. c o ~ 12 do ar- ! d:)Vc~r. o.s subclitos de uma man1r~bin. (o au
ti;;o !5 rla mesma Constituiç:,o pe.rmitte iL i t.o~· parece ref rir·õe a u:n[l. monuch!a uiJso· 
:,ss0mbléoa C<•t'Jl n.utoris~r p~trn. s2 contrahi· !J:Jt.1) s:io animailos pelos sentimentos de 
rc•m erup;·:siimos?! E Ctlllln pôde o nob~c Se· ! honra; mas os hrrbit.:lnks timidos, ·~ entre· 
na.dor, pí:rgunrarc: eu, i-'UP!lôr q~w concor-ram f guc:s t'i molle7.a e ao luxo doi:i paizcs dcspnti
pn.ra :ts rlc•.'p.·r.:rs pnblic~s do Brazi! ar]uelles I cos. ;;ú s:io r:crutadns. on pch esperança do 
que c•mprestam fundos ao Gowmo do Brazil? lluc!'O, ou co:npellitlos pelo m'd9 d1 castigo. 
~fw si!o cs,,cs fundo;; pagas? O nobre orador I Orn., posto isto, que me parece dt~ ct:rna ver· 
achou que: h:n·ia. un1a gru.ndc ~n~Jog;ia entre ~ d:J.cll', p·:rgu~tn.!'Ci aos nob1· s membros da 
uma c o;;tm cou:;:t; mas. p.'t'mit.t:.t·mc r.· li" ~ ; <::::c~:t!:ll~:t Gcml que votam p~l:t medida, por 
qur •·11 dctl::r<• qur. nGo posiw rncontrnr e:;t:t I '.,so que julgam impo;sivel o rccrutamcnt:J, 
:J.nalc.L;"in. :1os dons :1rtigo.s. Quando se trnt:!. f '\ t~or conscqtH~IHia, o prccnchimcnta das for
d::t cxccu':iiD do art. l·tr"i. que declara qtw s6 f ç:1s Ynt:::d1s; pc-rgunt:~.rei, dfgo, a. l'FF;cs no
aos Drazi!:•ir~s pertence a clefcm drt inte:;ri· i '.l!'c·s n;cmbros cm qual das quatro classes coi
dad" c il~dt•pcndenc'a do Bl'::>.zil. esta obriga- i locam os Brazikiros. para tirar cl:thi a con· 
~;i.o n:<a se póclc rlizcr nunca satisCeita por l c!nsiio relat!Yamcntc {!, difriculdadr de se re· 
brn.çns cstrang.~iros: nfío 8 o nwsmo dizcr·s0 'cru:ar? Acrcdit::trfto pa:-vcuturn os nobres 
que se n~n po:lem contrahir emprestimos, por mr.mb:os que o Brazil é um pov•> ck barba· 
isso que são os c!daUfws obrigados a concor- rcs? E.atou que mio é nesta classe que os no
rer para :rs dt•spez~s publicas. O nobre Sen:t.· bres membros querct·:·to eoliocar os Braz'lei· 
dor conhec'~ pcrfeitamen:,~ que. cnmo que~ ros. Qu.:rerão collocal·os na dos p:tizes despo· 
que se far;~m os emprcst:mos, como ([lH'r que ricos, cujos habitantes timido5, <'ntregues á 
se arrceac].: os dinheiros publicas, quc·m pag·a 

1 
molleza e luxo, não querem de modo algum 

é sem duvida o contribuinté brazileiro; o em· sujcita~·so ::w recrutamento, sal\"O no caso de 
prestimo n:io (; outra. cousa mais que uma .. :;pc:-:mr,a de lucro ou medo de castigo? As· 
antecip:tr,~o dt' renda, o Estado antecipa rcn· .';iu' o par,•co, pelo que dizem os nobres mem· 
das Ql!(' os vindouros de1·cm produzir para. brr..<:. :llns sr.ja licito f'!lle eu c cllcs repella· 
pa:;ar e.ssr emprcst!mo: mas p6:le·sc dizet·. mos elo Br:t?.il scm!']l!ant•' injur'a ao caracter 
porv••ntnr~. que o scrvi~o militar esteja no 
mPsmo r·aso? .Eu eRpi'ro que o nobre Senado:· 
hoje n:"'to n.ehar;l analogi:-~ n.Jgumn. entre um 
c outro .artig-o; por consüquencia, como qnr.l' 
que se erlt••nd:t. a inconstitucionalidade da 
mNl'da. est:t. inconstitucion[l.lidade não p6dc 
ser r.nmbar.ida pelo argumento trazido P•'lo 
nobre Senarlor. 

Alguma,~ CL)nsiderar;ões, l'r. Pr2sidente. fa· 
rei, p::m mostrar ít Assc:nbléa Geral que a 
mr.dl!la. n:io flÓU<' ck maneira alguma passar. 
Eu S•'·~ui I'l'i a oplnifi.o de um celebre cscri-

nadonaJ c li.s instituições que nos rrgt~m. 

O B;azil, s nhores, não pôde ser collo
C~!do srnito llfiS duas c!asscs mérli:rs, isto é. 
l'Onsideratln como po1·o regido por princip'os 
mnnu.rchir.o~. mas liberaps, onde os cidadãos. 
ora s:!.n dirigidos pelos seus dcv0rcs c insti· 
g-ados po:· r.lles, om s;io dir'gidos c instig:t.· 
dos pelos princípios do honra, sentimento 
proprio não sú da~ nossas instiLtições, como 
do caractc~r nacional. Isto posto, nüo consi· 
dc•ro, Sr. Presidente, o recrutamento difficil; 
('!I o consid~ro difficil sómente numa. hypo-
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these (e me parece que a Asscmbléa Geral • :.!s vantag-ens, quacs os commodos 'i Bllas, Sr. 
por vezes tem jft cleclarado {)Ste péns:tmcnto). ?rcoidontc, nem obUvcram mesmo aque!Ias 
r.. a falta de uma !cgislar,üo propria que póde v'"nwgcns obtidas pelas tropas nucionaes. 

obstar, e na verdacle obsta, até cérto ponto. a Quando assim me exprimo, não quero di
cHicacia do recrutamento. Sendo isto assim. zer que c!las nilo obtivess~IU todas quantas 
nfto estít, porventura, nas mfws da Assembléa vantagens as trop~s naciona.'s percebiam; 
Geral remedilr c.omplctamente este inconvc· mas é que·, ·:;cntlo d!fferentes os habitas, as 
nicnte'! Bstít, porventura, a Asscmbléa impos· maneiras, sendo uiffci-.·nte a po~iç;t:> dos sol· 
sibi!itatla de votar uma lei de recrutamento; dados europeu:;, su:1s v<mwgcns. ainua maio
que devemos n6s, senhores, adoptar uma mo· l'éS do que as obt!tl:!s ::qui p:,las forr,as na· 
dida que inconteslavelmcntc m:::Icl!a 0 cara· cionacs, se dOI'C!ll scmpr0 reputa:· inferiores. 
clt'r nacional, oi:fcndc as nos;;as instltuiçik; salvo se for;·m cxcc·ssi;-amcntc sup::riorcs ús 
c põe em per!go o Tllrono do 3r. D. Pedro II? dos so!dadoo brazi!!rns. Eu me acha1·a na Eu
Cort<"merltc que nãu: eu •:spcro. p8rtanto, qu·~ rapa quando se mandaram fazer cs.~cs <:ngaja
:: As:;cmb!G:~ Gernl to!llC :·:m cons:derar,iio a :n~ntos; as folh:!s tod:ts d:t Al!cmanlla se de
lei do recrutamento, a melhlli'O c a apcrfci· clararam contra c·lies. ::te os iorn:teo fizeram 
çüe, de maneira ~1w J.>roduza os e:fLitos que circulares, acll·,.:·tinil<> seus subt!ito., que se 
desejamos. nfto engajassem. por isso que, vindo p:tra o 

Sr. Prcsident•:; ;;:;;;uudo tenho podiuo col· Brazil, tinh:1 a sua sorte de ser a mais misc-
ligir dos discursos prulcridos pró e cnnt!'a a 
emenda, não t-:::-~ho visto os nobr~s oradore3 
oecup:lrem-sc da sorte dos c:rrpos cstrangci
l'OS, quando co!l•>c:!:los no no:;so Paiz: ea 
julgo de minha ohrig:tção uizé•r a!gunms pa· 
Ii!vras a. cstü rcsp::ito, c minhas reflexões 
~~·rviriio tnmbc:<1 ll~ra poder a Assemb!é:t 
Gera.! decidir-se ~obre a despcza com que se 
deve cantar, um:t vez votado Sémelhante en
gajamento. 

Na Casa se rer11 dito que 800$000 p8r 
J•m~a estrangeir:l é quantia dem:~Siaf!a: cu 
nüu assevero que sejam 800$000, não ass~ve· 

rei que sejam 400$000, nem 500$000, u~m 
(ifiO~OOO. mas o que creio. o que posso asse· 
Y~ra, ú que, qualquer que possa ser a des
JlCZ:l f~ita {!Om cada uma d~ss:ts praças, deve 
ser mais que o duplo do que se hotn•er de 
clf'S]le:Jd•:r com uma praça uacioni!l. Bu. Sr. 
Presidente, nfto examinei minuciosamente to
das as parce!las de despcza a fnzcr com uma 
pr:tç:L estrnngc!ra, pnra poder dnhi deduzir 
qnni a somma ·certa.; mas, rec·ordando-me do 
que aconteceu quando se engaj~ram forças 
•.·oLran:;ciras, vejo que os estrangeiros que fo· 
ram ronv!dados para o servlr;o do Dmzil de· 
wm fazer ex!gcncias extraordiuarias e mui
r.n uispcndlosas, pelo que soHrcrfln depois de 
l!Ugajados 1l chegados ao Brazil. Está, por· 
ventura. a Assembli!:t Geral esqncciila da;,ma
nl'ir:t desgraçada ,, triste por que foram tra· 
tadas as praças ,,str:ul!:<•irtts que serviram na 
Capital elo Imp::rh? Qual a ncomprnsn, qunes 

ravcl. B eom csm c·xpéricn~ia quererão as 
forGas estra!lgt•!rtts cn:;ajJ.rcm-se co111 peque~ 

nas Yantagcus? C!:rLamentc nflo. Logo, sobre 
quem r2cahirú o onus? Sobra o Thcsouro do 
Brazil. 

Eu, Sr. Presiclcnt~. desejaria que estas 
minhas vozEs ch('gJsscm aos ouv!dcs de to
dos quantos prctcnde3sem cng:~jar-se ao ser
viço do Brnzil. V. Bx. pcrmitta que diga a ra
z:-10. nüo porqu:~ queira diffi~ultar a medida 
ua a sua cxccuçãü, m~s porque desejo que as 
condit;õr,s s0jam tacs que cm tempo al;;um 
liêm oc:~asiüo a disturbins, como ·os que tj·;c· 
r:1m lugar na Capital do Imperlo; cu quero 
no caso de passar a medida que o Governo 
n:'lo cunsiga condições que, posto que favora
vc;s, :i primeira vista, ao Thcs8uro Nacional. 
possam dr:pois compromcttc:· a nossn trnu
~u!l!iclaclc publica. 

O rruc uigo me parece que sé,rvc para pro
var a ncccssiclac.le qu~ tc:nos do pngar n1ais 
que o duplo por uma praça c:strang.'irn, quan
do comparada a sua dcspeza com a que d<>s· 
pcndr.mos com uma praça nac!onal; c, na si
tuar;ão cm qur se acham ns nossas cousas ,pu
blicas, pc1n. l'l•parti(;t!o clns finanças, é licito 
empcnh:n·mo-nos c-n1 dcspe~~as que nüo sejum 
:tbsoluuuncntc nccessarlas? Dcci~iclamcntc não. 

O nobre Senador !Jantem, nr. seu discurso. 
disse que era desncccss:!rlo proY:.r-sc a inutl
lld:uJ,; da mcclltla. um:t vez que se tivesse 
prov:tdo a f;nn. inconsti: u;;ionnlldad<l. Sim, as· 



. ;·. 
. :' :: Ses,;.,;l.u de !fi de Sel.emtti'C> 

>i 111 estou C'f!IC de>rra sr r. pnrqur· real m rn r. c, 
,: argumento contra o qual nenhum outr" 
··i<·\'e apptn·ecer ao corpo dos R•,pr·,scntantrs 
.,tu Xu<;fio: lllaH, quundo tocJox i:l(' at:ham att:r
nHlnH pt·l~~ cstarlo das nos:-;;1,g [inanf;~~' u:1o 
."il:l'..t. li1~itn Ie111br:1r que MC nü(l augmenr.c a 

<k&p;,z:~ l 1rnl:i Jnr:IJI.I', q 111· "conomisc•mos o 

P~·dz, nfto h1sto eorn n~héroencia pi:!ln que ti~·~ 

1'\-!;Jl~ito :i Sllll fiel execur,ii.o, esperarei m;,
lhor oeeasião, eircnmstancia~ m.ai!; serena~; 
mas um geuf~ro d~ opposição nfao poderei 
d"il:a1· dt• fn?.<~r. <' (, aquclla C'flll' tende a ~~cn

:IOllli~ar quanto fôr P<>!iSÍ\'1'1 OS dinheiros pu
bJic!os. De WdaH :1.6 eatasirophes por que Jlli,~ • 

ma.i:--: c1:11· J'õr po . ..:sirP!, ()IIP nn·t·clemos cje nü:-i pa~~m· 11111 l~sr.ado. <!. t'inaneeirn. {·, no meu 
qu~lquu· catastrophP financeira'! Aqui se :11orlo d .. entender. a maior dr· todas qu" po
•.lissr:, ::>1·. l'rl'~iuenLe. qu., OH bilhete;; do 'fhr:- deli! r:ahir Hobr•· o J::razil; é ••Sta a JJ:ISCCDI:l: 
oonro Liuham sido descontados a 1:: r>or C!!lt- :n:ds perenne e fertil d" u•·s;;rar;a:; que po:;s;> 
t;o: f' cu acc:r·,~:;centarcL por infor·maeõüs que iuwginHJ': porLanto. não deix~1rP.i dr. instar 
'" me dt~ram hont•·m. :i t:tl"<b que os poss11i- "111 que s;· ~dopt<·lll. so.,mpre que fõr possin·i, 
•irm·s dos billwt<·s jti os descontaram a 18 . .:• iiH,didas Peonomic;a.s. em que se diminuam a:; 
~rs."im mesnw não tr·m sino grande o mcrca· ilt,;;ppzu,; publim;;, em que ,., allivie o dcs
,Jn pam elles. A que )JJ'e~o He poder:lo des· ;;T:wadn contribuinl" do p,•so <•nornw de tri
l:nnrar t1:-! bilhetes commerekws? A que.- pr,·c.~o buto~ qu~.~ hoje paga; qua]rJlH~I· adnlinislra.t;[lú 
ubt••1·(J Ll citl~diio industrioso o dcHcont.o d<• quP ;·co:10misa1' os dinlwiro~ pubHcos, C!ll~ 
>ll<rs Jr:r.raH. q1mndo os bilhetes do Govr.rn" 
11i>o podem obter franco ;lesconto, m"smo a 
1~ por L~~nLo'! );fio l~ justo, não lo lic~ito, níio 
{· de rigorosa obrigaçiio da noss:1 parti' c'nida.r 
PJ,. rh~:-;yiar. quan:o 0:-it.iveJ' cm nós. unw cri-sr· 

d'· tal n~I~U!'t.:%a. de tam~tllhiJ m.a.g:nitucle'! .Ei-H:t 

:i(, c:oasi.n(~l':t<.~ilc,, scmhc,res. !:'if~l·ia suffici~~nt'~ 

para mim para nfto vot:a1· pol' modo algum 
pt·1a mt·tlicla. t.ntno nulis qnanu, n:t Casa ~e 

f~'- 1 :i: j;i clito fJtlí'. dc~nno rJr,!i r.t•mpos qut- nos 
1't~!-1t:t :H(• (J fim cio HllllO fi1li.IIH~r.it•o, hil (•S

j>:!Gco ~urnei•·nr.· llai':r st· pnde1· coillpleiar o 
cn..~cda:1wnto vorado na ]t·i do anuo passado. 

bt•HI il!Tt~cadal\ qut.~ bem t'i:-;ealisar. que tiVl'l' 

por· t:imhrP diminulr f· nunca i.Ulg'lll('ntar a-1 
c/d·"flr:?.as do }i~:-;tado, r.cr;,! o meu apoio 

I.Jr.ploro, Sr P:r~.·:;idL~nt(1 , cp::· ainda no cn:
uo de JS:~9 l'(•nha um J!inisu·u da Corria a" 
;if~!n ela 1-tcpr•t·:it'llt:H~tw ·.NaciOJwl censurar· 
a(lllf.'il 1.::i C{l.IC l.'azt.·m fl':UH:a. t' J,~al eXI>Osir;ã.o 
dm; ::;t~u~ princ:ipios; dPpJoro qlw \·e.nha aind:t 
:ro ~r,io ela ltepl"t·.s•·nta.<:>to :\aeional um l\'li
nisu·o rwg:.n· semelhantes t•xplic.'.U.GÕes~ illu 4 

tlindo " prncurando cYtlsiva~. qu•• ele certo 
nüo abonam de mndo alp;uw. nem aos :V!i
nisli'OS. IH'ill tllls RepresentanteH qui! se aco·· 
hardam e s~ sati~fazc•m com t.aes tcrgi;-ei~sa· 

t'i:ldr, na <.:onfiaJH;a CJlH~ clt)vc ffif!l'Ct:er a aerual c:ilr::;. 
ailministrar;üo. llonl.i·nl Ulll nolm· ~.·nadar (•' Yoto. l:ir . .l'n•sidente, por lodos os me
Si". VPI'gueiroJ cuja.< !uzc•s e,;ron no habi111 IÍI'oH ··xrt,.ndiuo:;, contra a emenda do St:na
•1•·· t·nnst.:mrenH,Ilit• re,;peil:tl", desdt· :1ur., tive tiro. E assim d;wdo o m"u voto. não sou con
:r fo!"IIIIW r!P st•nl.ar-ml, cem clle na Assem- tl":tdilororio com o consentimento da<lo quaa· 
bJt"·11 { 'onHt.lt u inl t', (•SSI' nohre SPna<lur d h; se 
qur· dit'ri<,IJmenu, sc· poderia rl:ll" :10 GoYrrno 
llnliL :llliOI'i~:ll;:io dc;.;la ll:Lllll'L'Z:l, fllWildO O 
C.:r,,·,·rrto JlP~nndwsf• a toda:; ~l~ explicar:õ~s . 
.inl.::!.·:n·a utt··~ml:; rlsi\·,·.1, objN·Io eh- ..csea1·neu, 
"PI'.••xP.III.:i r· o ""li pmgTalllm~ poli! ico, moti
r!tl-o. c·outo sf' INn alP bo.if"' J"eltn Plll uma l' 
.fllltr·~~ t"anmnt. 

l·:u. Sr· Pr·,·:..;irf•!Uit·. 11:1 cH·C1Hil sil.mu:iio 
d;<.R NIIIHan. nüo tenho ·1rm· l'irn l':lz,·r opposi
min :i lle11WI :ttinlini~l.t'iiC:fio; l.C'nho po~t·o j~i 
il•• 11:11"11• t.utlo qtmuto di~ l';,;;p,~ito a prilwipics 
fHJ!lilr.·os o t•~cal;l d·~ liberdadl' nwi·ttl" ou m .. -

1 
uur: '"'Mrnlr···m~ c·o111 ~~~ inRtitui<:ii-('~ rio mt>u/ 

do rui Jlinisli"u rla Curõu. em 188i. A pr·r• .. 
pilSI.a tlf~ l!tHtlO nfio era (~IH nada Sf~tlH~lbau t..~ 

iÍ qw• lw;jt• St~ distutc, as eir·etllllHt'aneias r.ram 
ah~olul:l!lWIII•' rlistindaH. 

O SJ:. CuS'I'.\ ,,,,,:mn·:u:.\: - 8r. Pl'e!ildcmlL~; 

sda-111·' dado Pna·0tm· o meu disc:urso com 
:rs uwsllliiH palaH:ts c·nm qnl! ouli"'al'll Hm·:L
I'in ,•n<·P!Otl a :;na o(]p :"1 Ht.•puhlit:a: 

"0 JIH\'iH, l't"(t'J't'lll iu m•u-t· te novi 
""l•'luc:rnx·: O! quld agis'! Io'tii'I.Íii~r: oe<'il!lll 

"I,OI'l"UJU, ....... ....... ~., .. ,,., ........• 

"....... . . . . . . . . . . rl'u, nitti vont.i.~ 

'·I.H•br·~ ludibl'iutn, Clnu." 



28 Sessão àe lü de 8cLcmbro 

"Oh não! Ao mar te torna.m novas ond2s 
"Oh~ que fazes? Com força o porto aferra. 

·• ... , ..... Aguarda, se nã.o qtH·res 
•· Ser ludibrio dos ventos." 

Sr, Prcshiente; ~e I'J pilfd.n que dirig:,~ a 

Dizia esse ;,'Tandc Mini1:1tro a Henri
que .IV: - Senhor, a primeira lei de um Mo· 
narch:t é a observação de todas as leis da 
1'v!ona,chia. - E' esse o rumo que deve se
guir o nosso Jliloto. se nos quer livrar do 
misero estaria <L que reduziram a !'l'ação Bra
~ileira '=Sses reptis <:rect~ f!DI despotas. S•: 
ell,, "''guir o rumo marcado pdo dedo do ra-

~áo do Estado nfLo mudar do rumo errado , , 
:m;;erado Sull:··, a n{w do Estado será salva. 

oue tem sl.'g-uido, cu temo que dln. se des- . 
11 

. 
1 

- b ·
1 

• 

conjunte ,, despedasse nos b:Ll:ncs do. c·nca- Ob G .. 
1 

t C · 't · -
· · · 

1 

e nus para. " a teremos tr1pu açao raz1 etra. 
· · ., serv., o r.verno llP. men e a onstt u1çuo 

:p~~llado mar r,m oue navega: a borrasca Ja 
1 

.
1 

. d J . 
11 

. 
· '' tO< as as ~1s o mpeno, peça que e a,; de· "ncJp os "Cn tos e os ma•es se cruzam· ,,, u, · ' - ' · · ' sejam obs<:rvadas pelos .seus delegados; e nós 

!\c o piloto nfto muda <!~d. , rumo. deu temo que venceremos todas as diffieuldades que ora cn · 
a náo sossobre:; e nlis, !sputan o um a ou- · 

con~ramos. ldentifique~e com a :-<ação Bra· iro os fragmentos, as taboas partida.s. pe· 
zileira, tome como sua as injurias feitas a 

:rel-crc•mos. üU com difficuldade nos salvare-
qualquer cidadflo; ~. quando qualquer delles 

mos. O fuzil dos re!ampagos que perturbam 
?. atmospllera me e.spantn.: os 1·aio3 <JU<' ao 
Sul r]ueimam e matam nossos patricios rio
gra:adenses e catharinenses; os raios que n.o 
;llork cabem, queimam e matam seus com
J)rovindnnCJs maranhen.ses, mo rasgam o pei
to. me despedaçam a alma: os gritos dos 
:n<:us patricios c seus rogos e gemidos para 
mim mio morrem, nilo cabem desfallecidos 
nas aguas do oceano, além do cabo de S. Ro
que. Eu os ouço sem intcrrupçfLD; e até em 
sonhos, na mudez tla noite, se me a!figura 
que ·o pacifico lavrador, que o bom pai de fa
milia repete com o lyrico latino: 

. .. . . . Morituri. Deli ............... , .. . 
Linquenda tellus, et domus, rt placens 

Uxor ... , ... , , , .. , . · · .. , ·. ·. · · · · · · ·., · 

Dclio! é de mistér morrer, é de mistér 

fôr maitr;ttado. diga o que nos bons dias de 
Portugal um Rei r!isse a um juiz por occasião 
de ter sido injuriado um dos seus subditos: 
- ,\ mim, juiz, & que injuriaram e arranca-
ram as barbas. 

Far;a " Governo castigar a autoridade 
qu,, mandou sentar praça a um rC'dactor an 
minha Província, contra a lei; a um inferior 
d:l Guarda '-"acional, que apresentava attes
tados dos seus superiores. provando que tinha 
sempre desempenhado os seus deveres. :-l'ão 
se deixe o Governo fascinar pelo prestigio 
do nascimento de qualque~ individuo sem me· 
rito. GalaNlúe a virtude, sem olhar ao nasci
mente; diga o que dizia o Imperador romano 
de Cureio: 

- Gu1·tiua Rufus ex s.~ tWtltS. 
Altenda ao merito sem distincçlio de cõ

res; então nossos patricios cõr de bronze lhe 
dirão: - Nós somos os descendentes de Ca-

<leixar a terra, deixar a casa e a amada es- m1Lrão; somos os descendentes d"sse cr:Jebre 

posa. índio. ~ue, tendo-lhe uma setta vas:tdo um 
::lias, talvez se me pergunte: - Qual é o olho, :tl'rancou a sctta com o globo do olho 

rumo que deve seguir ô piloto que hoje rege I na ponta. c disse: - 7'abim nfto necessita 
a náo do Estado? - Qual o rumo errado quP <lc dous olhos para vencer o inimigo. - Ou
até agora tem seguido?- De que gente e tros lhP dirão: - Nlis somos os <i<·sccndcntes 
de que qualidade de maruja dev•• tripular a de Henrique. desse valente capitão, que, ati
nossa não? Não sou eu, Sr. Presidente. que rando com o seu baatfto dentro da fortaleza 
hei de assignalnr o rumo ao nosso piloto; n da Cinco Pontes, cm Pernambuco, disse aos 
rumo está marcado na carta fro.nceza pelo s~us irmãos de armas: - Vosso capitão está 
dedo do grande Sully, amigo de um dos me· I sem bnstfto. - E a fortaleza com a velocida
lhores Reis <le FranGa, amigo da :O.!onarchin <le elo raio. foi escalada " tomada. '- Somos 
e fiel servidor da Nação Fcan<!~za. E' cs;;r. o os descendentes desse valente capitão, que 
rumo que dr. I'<' t:H'r assignalado na no~:,~l tl•nilo P<!rdido uma das m:los na batalha, ex-· 
eartn. • clamou: - Henrioue Dias não necessita maiH 
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fJIIP d" uma mão pa.l'll. defender· o seu Rc,i, a 
sua Patria, a sna Rclip;iflo. 

Si~a u Goveruo eale I'UlllO. qu•· a.chani no 
1:•·:1r.il llrar;o" qw· dehdlem 11s inimigos r,s
trangeiros e o,; rJr.sordcil·os !lo intel'ior· rlo 

: percccriio na l:mprr:z~. IJem eomo !Jt'.l't'C<'ll 

i enrt" po1·o da .1\floit·a, ri;, qur,m nos ,,0nt:1 he
i t•odo::o. i.t·nl.itlld., clci}(~llal' o sol que Linllt: . .:; 1·c·· 

CUdO <I~ ôli:tH CÍS[t'l'll[IS, Sl!('I'Ulllhio !''' 1 XJHH!i
ÇÜO. 

lmpe!•io. .lJr, ha lll:lilo f'HI.ou fir111o.' e tenll•> !'or-
.:-:c uo t.cm·po I'JIJ qtw n despotismo. qual a J m~tdo tençiio dt.~ pedra e (:a( u,. votai' ronna 

YI!I!C!Iosn az·vu!'i.' tk .Java. com " s•'u hal'o 

1

, a arlmi_'IH~n ri•· tr••ll',l • · 
~~•1o!'Lr·m:~ tudo !JIIilllto c1·a vi•:mdc, cneon- llr.nll. 

:J~Síll~ll'lndH. IJUI';.J O 

1 rou esses herrír>S que tanto pugnara.m pi' lO 11 i:llllln Jla:·k;adú \'o!.el ncs:s•: sc•ntido. e 
Govr~:·no. como, hojp qu-e somos livrP~. sr lliio 

n•c·mlt:l'll!'<í homens rio mesmo jac~. dn mes· 
lrlR r(·m~u·ra'! Corno Sl'rc"1 J)O:isin.-1 que se nüo 

r<nr.,onu·,, ~"n''' qnt• dr'b~lln nm pup;illo de 
rlf'nordrit~of!'! 

~·ar:a o GOI'C!'IIO boa seleer;iw rir• 

l'l'"'· r· lrmb•·r-~1' Qtli' o _!mm l!t•i f••:: fru.,, 
" .rm·t.·· .'JI'il tr'. 

Pol'61ll. enH].nanto o Govt·t·uo st•gl!ll· a 
i-!llb!irrw rJontJ•intl do l'í!g"J'I·s~o, propal:Hltt Jiul' 

um illu,;tre i:'Puador qut• alli ,, .. sc11ta (apon
taud" 11"-l'a a <:at!ei•·a do Sr. Vasco!leelios) ... 
1Ah! qur.• r/ôr srntr.· minh:t alma ao n+o an
.~r.·nt. .. ! Se elle prrsentP !'óra. ,; provavel nnr·, 
r·om a habilidade r pnrler map;ieo que tem 
til' J'a~er do lmllJef> Pl'<'t." .., do J>reto brani,O. 

a~onL c:ont\nnaria a votar. ~~· (Jess~~ l)bh~cto 
Se tl'tlti\S~H~; lllü:-; llfiO (~ t•St~L i.l qUC:>tflo, p es~ 

t.nu alt.tuncr:lt• per.::;mldido fJIW os que \'t>tan .. •m 
f:Oiltl"íl a f!lllrnda nnd:t 111ai5 fa::wm que c1a:· \J 

ll'illm!lho <Í. 1'alllara tio" Srs. -l).,put.ado::, lHas 
uiio li Xtw:in. 1\"luiw respeito a Cuwara do5i 
=-•·s. l>rpulado;;: •.•lia cncr.rm em si llldllhro~ 
r.!owclos dn ><iihf!l' ,. I'ÍI'IIIrk i: <lt> torlas as lu
zes; m:1~ ~:1o homens: di·S!-!:l'at~~HiallH:nt.t·, a 
Pttl'l.ilha. dH hnmanit!arlt• ~~ o f?l'l'o . . t:u. 11 ; 11li 

,.'i'f/111 homiut·s lfJ:nl''''· 

!~u \'ntendo. ~r. !Jn~:-;ilit~ntr, qu,• l1'0JH~ a . ..;

:;ala I'Üldi! rli!s .\J'w:;õr.s c.:1trangeirns uao p:itit.: 

;;c·n·ir ri<• modelo nem sr·1· lllOílclarJa; u:1o 
~f!J'\'" Jl.".!lll }Hl1'!J 11 niJSSII (~~~l.'l'l'iltt, I!~·IJI pc.~l'H 

rsunig-~llhas~w p tOJ·na~se t!lll ·pó os al'p;um,•n- a no::.:;a laro\H'a: uma t\'intt· rxperh~neia alm
tos dos n1w r'ombatrm a emonrh! rio Senailo. "" 1' l!ll<' ''11 nvanr:o. Qnü !'ruci.o 1.!·1.oo,; ,,,;:, 

~{a.ldita molestia f!lH' nn:-; pri\'a ela:.; lu7.CS dt• obtido d1~.-=-xa~ r.t·opa~:, üig:1·o o H.itt U!'a:Hh~ 
ttto g:randf' orado!'!!); mas t?lllql!lllltn o Go.. rlo Sul, llig:.t·(l 11 CnJJ~tal (]11 lmpt•!·io. dl.~a~o 
\'t'l'llft St:.·~·tdr·. digo. PSSl' I'lllllo cb :;ubliJlle ttl~ 0 P:.ll';Í, 0:-: \':tli~H\f·~ 'l'flfUV!'inl.~. qut· t~(l!il dr~
l:litn. tln rt·~re:;~o. ai do F~razil! ..-\ n:h' t!o llndn dPIJL·iinJ'iliil a~ t.l'op;ts do lllaim· g'L'Jit•J'at 

l•:;;r11do iurallivelnH,nt.r: , 0,;;;o.ohrar;\!: 1 oJ, JJlllnd" (•·rn 111inha opiuiiio. 13on;l};llr~,· r:; 
J~~mqunnl.o o:; IIH~IIlhl'os do Go\'Cll'llfl a\'iiJJ~ :SIIJtt·ri(n~ :t todos o~ enpit.ttP:; cuHi.~·o.~ P lliO

l:.art·rn nto;.;:lfl Ca:-;a IIII~" ut111 lia p!·intipio . .; ~~~·rno!'> ·,, 11 \J!t(· l'iiZiam t>II·P:-i n1) llio G~·:.~Iu.h· 

t'1.t~1"1\DH 11i~ .im;ti<~a c- tle(·ot·o. rplt' tndo th·\'1' elo ~li!. quaudo n:io t,l.~llll t·c.wl,jnr:Ldl,~: lH~io."i 
:-or•r ~\~~~Hin 1Wli\$ 1.\'il\l~iH:Gii's; ewquanto. Sr. p:111lbi:t~ t· :uin~}!J·os:, !\'lal sP :-:t:glll'llrnw :.:Jil 

Pr·cs!dmltl', l:.ln'al't'll1 t$1.as maximas ::iUh\'PJ·- dmiL dot:. itlllunlitn~ ~·;inctl'S l'i·J~I'ill:d.·l!~H·s: 
SliYilii. JIP.IJhilltl nr~IY.ill.'il'.() de~ h~lll1'i.l fltiSUI~li ~llg'\11\li\:-i \'\·~~·s o G-~.·llt't'i.!l Vi::li'O!ldl' 11:: !~:t;.;.I!-
D1'r\'l't~(·f'l'~~if' pi\ !'a ll'iJ)\Ilal· a nún flo Esra<!o. H a. !Jill'it (~il:tlllctr a:; 1 I'OJIH:-; inim ig·as a•.l c·:, tu-

.'\ii<'~ ha !h'intdpin~ í'tt~rno~ rh·· .in~1.ft;~ ,, pu 11~~· batalha, ntattrlnrt! qlll\ n:-; :-wld:Jdr:.:: 
i'lt·COJ'():, .St· isto :o;sim (i, s 11 nhur~·~. tlll!L'."'i ht·azi!t.•iro~ VP~l!ti~PIH tts i'artla:; do~ 'l'df,n~·!i~ 
I! llm'u i 1' \' [ V\'1' 111111W di•SSUS ilha :-i di! q11i li I a 1111 S. ('{.'1'\t\~ <.1 1 ~ Cjnt• JlOI' mrin Ch·:St.l1 t·~ll':H ~i~ 
\)ili'Ü:· 11n ntUIHill, ou mundn mui' ii imo, (' hi .~·,·mH eoll~t·.t.nliria tlt!I'J'ot:Jl·n~:. iii'I'HIII!:I1trlo~ 
PtH:tltlU'Hl't·i 111:dg fidr.licladt• na amlz,lcle dos lllt·:; a Vi!·loria CliJI' t'':-i!J•:t·aram :tlt:aiJ(;;!:'. ~,:, 
('l'()c~nclílo~ do qu~· ~n eneonu·a ~·II{I't~ hou 11 ·ns Jh1 i:-;. l'!~:-;r:-; \'ah .. •nt.P:-:. itli(·sll':lr!os Vl.!\l•\';\ 11 o:o 

IItH' ~~·.~tH'lll rf1o linl'l'Ol'OSOH pl'iuc.·ipios. Li.f .• nos Jh)Ul'O !'a;dant, :-iC·'!II !til'' l'us.::f·!n eoHU.itt\'ttdo:; 

d\Y. IIIH~I ~C'O,!~Tl\pll\a. moth•t'l\1\, n:::, {'1'(\l!odilO::i Jlt"l\IS 110:-iSiiH II'UfH/:-1, 11 qll~~ poc]f.•J•iallt i'i!:'.t'l' 

.Jrfit") illot'<fpru 011 ·fJt''\'IJI'IIIII O~ 1HWO~ Vif.:iin!JOS l!Oj(' t:~S('i-l l'f•1Ju\aJlto:-< !ln~ .Nttt:Cti•S t'III'CIJ>{•;n.:';' 

an:; St'llH la.~rJ~. . I Pol'\'rlllltr·n ('~Pl!l'n o nnllt'l' ):1 in i:;tr·o st•.t' 

·):(J'UHlHII"KC' tod"~ ns t't-.gl't'.-i:·d~!as ,. t\)J'· j mai~ l'él!:t. 11a L\~H:olha tlNi~H ~P1Üp do q11 ,. roi 

(t(•.it'"!flt !Htl' a~.mg·ur o Hnt ela t1hr~t·rlar!~~ l•~ltP~ · o l'unrludor do I mpt~rio';' '1\•rii :tt:Jfl[i at;..l~; 



-----------------------
3Q Sessão de HJ de Sci.cmbro 

pre.:.:;tigio {; mais va1iroi~nto do que t·~e neto 'to-so~. Foi U0ct:--s~~i'i") q~.te o Pr,;·;;i<knt<• An
dos R!lis portu;;uezCH? t<'iquc -~erto o nobre clr&.a os modela.sse ... 
Yi.inistro Que ~'SSt~ engajamento sú scrvü-iL 
p;tj'a .r,s G<MJ1t.ct~ ê IX1.ra qtwm tom~tr os contas O SH. CusT.l ~'~:n.llr:lltA: - Nãu foi s<> 
a.os acu:ilJ:t..:. . 

1 
"-' • : pt:la chib<tt.a: c:reio QU<! um foi fuzilado, •.. 

Vm o:x-•• ,,n~stro da :1l:lrinha. eivtHlo da : : qu~.~ forn.m c::nprt•ga.dos os mais. O Prcsidcu-
nJ:!ni~ <li~ engnj:lr ;;ente estrangeira par2 :t 

mamJ::.. d:tndo cl~ miio <ias kazil.:iros. ~nga· 

jou C{:!'~o !lume:-o! il eu tiYt~ a desgra~a de cm

bi:.r<:ar níl. 1'ragata. l':!t.pt'ra.t.ri::. qua:1do tripu-
1a.·d~ de g!":!.n,~e parti! dc:.ss·a h'P.Dte: 1Jat.eu a. 
fragata. num baixio n~ dcrro:.a. qu·.~ 1evnr·a 

~ te t~·"c rec~·io de lhes pôr as a.rn1n.s n~s mão:;, 
' ,, ha pouco têm)lo é qu" r.né !!i;~;em que r.ll"~ 

! t·:nlr:ir:.lm. H<l Sf•r\·ir~o militar. Bem dcs.dara 
· :;aber .-_.::u quanto importou o transparte ti 1.~ 

: c:fLd~. um cksti~S homr:n:;. f.~ qual t! o numeru 

1 dos QUt' ora ,:·xisv:-m. 
para o 1\la:-a.nbâoJ i! ::Iii t.!v·.~ ()~c..~si~o dt.' oh
se-rrar .qul: traba.Jba~::.m com. :mais dc:-8trPza. ! 

: hnnH~~ls. ::!t'r\·lr~rJJ. para ~-L nossa :avoura. Fo-
: rr.1:1 ac:~J.::;o ~.-r:~pr;~;:;:~.dos nt\Ha os Alkmftcs quf~ 
. ~~-,\·r~:i'! !J.:dxa nesta Côrte. Eu quando aqui 
~hr·gut·i e~n 1831 encont:·~d a I!.l.uitos ct~~sscs 

;nfl:li:~~:;, ,:,brio> ·: rlcitado;; pelas esquina,; 

c:~)rttr:i <!ri::Jinoso.s qLJr~ l:cm c:urnprir SU(~.s SJ:~:a

tcn~~s :-:o ~:~.:lrO: do QU•! r:~~es rnarlnh(•iro$ i."n

;;z::iados, f.·ntrc~ o.~ q~a.es J'acilm€-ntc Si~ e:n.con
tra.v.a. urn n1üo ierz-.eirn ou ~~m mão n.Hailnt~. 

NJW. m2js f::d1iõaàe ào \lUt..· um destro ma-
r~~je .. t-.. penas :! f:-::.;;a~'1. :~.:~corou no !Jara.:aJ.di.o das r.nssas ruas. i! ~~u !-a p.a.ssando pelo dc-s· 
{!{:St•rt:u·::::m cerr:::! de ].!! ou 16 dos t-~ng~jaàv3 • ;:;oBtn de vr·r a minha ség': esmagar utna dcs~ 
e Jlwls dr.s1:!"Ulr~:mJ S(· não io.:;sem tomn.das U!:-i ·t·ictima!:! dt.' Eaccbo~ o que se:m duvida 
provjdencias para jmpt-UH-os; r:· indo a mes.. r..c~·~n!~ce:b. ~e as bestas ni!.o :iC (~spantassent. 
m:, f~<l;t:ttu. (·-'f'acirmar nas ~.;;uns do Pará. po!3 o mGu boleeiro ~cndo tarokm devoto da 
!'..~im <:•· conter :! desordtml (}lW j,í. 1::.v:-~:n·~l. mc·s:..r~a. divinõ;Jd~ mal n.s guiava. Como aman· 
-~~m:. ianc:ha ~r-tHha~~. .:: !ripuh.t.Gt!. àc~sa.:~s ho· ~ s:~r2.~·n ~-~:; rEl~sa.;; terrns. como as tornaram 
y,~,·!~~· ~::!~.~au-sr: par::: o::.~ tlnarc'hista...~.· mat.lndo l n~t~·~l:~:s· t::ss..:•,:; Portugueze:s que foram alista
o .oriiclal lnfr:riür. ! tios 11as tlua:; <.."'.nnpanhias que rora1n para o 

1';'ttrfl facto apor.:!.~TI'L senil-ores. T:ve ; Rio C:-ande do Sul depois de largadas as a.r
:-niEú. qllando l'res-irl<~ntc do .Y.aranniw. c., / n::,~? Ora. per::;ur.to f.:U, como é que estes ho· 
ql.W se rinha ~ng:!jac<o 500 iw:nens para ., I ~llfc!ls mand;,dos vir pela Sociedade de Colo· 
P<'lrá. f! diziam os avü;o$ que ~ 6;:nte ,~,.1 nisa~~o. •! achando-se já n1•.ste paiz, engcita· 
:muito boa ;, •.•.;collllda: ~<õcrevi :!O ?resià<:nt:~ I rf!.m :1.1il commodidades que o Brazil offere· 
Andrr,a. dantlo·llle e-ssa noticia, r.: ··lk com • t~ •espontaneamente a quem quer colhel·as? 
an:'i:l r·sper:!Va éS&e socr.orro. Uma dM em- Gomo esses homens, digo, que ,•ngeitararo a 
b.'lõca.r&'-' que eond:~z:a parw dc·ss.:!s hom1ms vida pacifica de lavrador, e que foram ao 
::trrit-o11 :t J,isboa, por occ~sifio àe n~a rc- Rio Grande matar homens, que nunca viram 
volt~. O eonsul acreditou que a clilpa era do n;!m conheceram poderão converter as suas 
capitfiü, por neg2.r batatas á maruja; pol't!.m.j e~padas, tint:s ~e sangue ~razil.eiro. em ins
dentro ~m J>Ouco r.:m:po desenganou-se do seu t. umentos a.,ranos? Eu Jámms ac.rr.ditarei 
~rro, porque todos esses homens de~ertaram I que semelhante ~;ente possa ser util [L no-ssa 
de Lisboa. Tendo cllegado ao ll-!aranhilo 0 lavoura. 

navio que traziG. '' resto desses engajados, Ouvi dizer, Sr. Prcsidt!llt•·· qu•· o Reno.· 
pedlo auxilio para. que os pudesse conduzir do t<•m, com a sua emenda, arrogado a si aa 
ao Par(L com scguran~a. arfirmando-me qu~ attribuiçõcs pertencentes {L Camara dos Depu· 
el!cs tinl1am attentado contra a sua vida tados, marcadas nos §·* 1" e 2• do art. 36. RO· 

por varias v.~zêS na viagem, c que <:ram fa· bre impostos e recrutamentos. 

cinoras arrancados das cadP.ias européns: r•n O Sr.nado, .sr. Presidento, não nec1·s~ltu 
i'''· r.;~r11lri ••.sç-.olt~.dos para. o Pa:rá: .,,_ :tJl~ua~ mendigar, não nocessita revestir-se de attrl
lfL ehegaram. nüo qulzcr.am saltar elll terr;;.: buiçõc·s quP lhe não compch·m. Acaso a. cmcn
mas ••mflm desembarcaram; e, logo na pri· da do Srn:ulo Inicia que se dê maior numr.ro 
moira noitt•, commi'ttt'ram attcntados borro- de tropa ao Governo do que aquc!le que ~o 
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Se!;<sao de 10 de St:!embro 

a..cba marcado n:. J~j G':! 1838? !nki~, POn"d!- ::Z.r:::~:m, ~·.:~·!Jc;··,::-:. ::_:,• n:,.~ p.:!'~U11L.!l"dl1 s: 

tura, qu~ ;;e <H: maior quantia de dinheiro 1 o Jrr<;-genw qu<.: o HllilO pas:;a<],) o Corpo [,,;. 
par3. o ,ngaianwnto dCb-sas tropas'? Xin;;u.:m 1 ;;is:at:i>o f~:z :lü Ministro da Guerra é 111:'10, 

tal di:·á ~P::H!·:l :: emenda <lo Senadu. Co:no .; j' e;1 ras]l<)nd•·rei que ,, p~3:>inlo. ::;c os nobres 
que se (!lz ql.!l: C) &!naUo se a.~rüga attribui- ora..dort1i n1e pe:;oguntarem se essa medida tem 
1;ões qur, llk. não competem? Pó<le uma (:ille!l- , ~odos c., deit•itos que ·~l!t:s aqui apontaram. 
c1a, que :al·;e:,~ tenha. a ventur:t de inutili~a.r ~eu Uird CJUí! os tem, í~ por isso mesmo eu 
cm t~Hlo OlJ ~=m ;parte e5sc pri.~t:nL~ ll~n(.:::o. i. ·ioi.o a. ravor da. t!lntmd:.t do Senado, porque, 

esse prcscnt•' <k:;graçaào que o anuo :PaE;;:!dc f qua:Jdo nã" <:~ab,, melhor''· como jli. tenho 
o Corpo l.,{:gis~:uivo ícz :~o e':-1tiinistrc {]u. ~ dito :n!l:t:!·.~ V('Zts~ o ,~ngaja:nento de tropas 
Gtkrra. d·~!:..:3: U:~ -ser :uloptatia. por est.a .·\u- i O::$tl':-l.:ngr:i:t:l.:-J. c:onct'<lido a;o Govi:Tno: se eu 
gust.a A:::~;t-ml>!l~a'? Per isso :n.·smo qut~ ~!. !!Jt:!- ! 1ic.:u~ sú na \'Ot!!.f![lO, rli:-ci: A causa vietoriosa 

dl{la já !oi tl ... ··.:~·-.:::.~da o anno pas:;aUo. cle·;c- ~ a;;1·r.don aos D~:i.lae~. a vencida a Catfio. 
-m-os agor:l ath>~t::!.!' a ,•mcnda do Senado: dos i .7\'rLo sd, .;-.:r .. Pr~sidcate, se ainda pollen·~ 
males o meno!' ~~ crn bem. Supponhillnos (o Í sa.:il:tr s-obre o silencio que guardou o nobrt~ 

I . 

que n:lo :.u.:rt:G~ro) que a em~nd:! -do s~:n~dú I !ü~nistro í!. ~(SJ)i2itO c.la. intl~l'pc•llação que Ul!.1 

caia; JH·:~unto :los nobres oradüres: -.J I'fli- 1 :meu rJobrt· (:oHega. lhe <Erigio acerea. do no,~o 

:cisü·o n~o pód·~ éng:J.jar :LOOO Gstra.n;~irús? I :MhJlstc·::·io. t'XJgJnao qut~ S. Ex. d~dn.rasse St~ 

:-<ão pódt• dC's~nàcJ: o di.nhc!ro ncC8Bêario j '''"' <•:: n<>o ;'()]iliar'.o. 
pará. estfl engajamento? Pódt~, porqur:: no /' Qua:Hl!) prindpici ::t or11r, vi tanta im~ 
Illl:U entender, o )4inh;tro pódG t:nga.~~.r até JJ~r!l~ncil pa.!"a. votaçr~o d!l alguns illustres 

ao ultin:o dia do ... ann~ fina.ncc~ro. -e a. ~me~t-1 ::!1€-êlb:-oi:l, que a;:-;ora deixaria. de toc~r u~ste: 
da do "enado pode ~azcr com que se !h::U pou~o. se. ;;;;aças a. bondade <lesse,; JllusLn·" 
reílli~e ebf~c l•ngajan!Cl!to, se as nossas ei:·- ~:H:mbro~. o bul!cio n;l.o -cess~ra. Como, poi::;. 

eun1~tancias lilelhorarem, pois nf1o fJO"sso aerr:- c~~ssou o ruido de ]mpa<~lcucia, ::;t'mpre dire: 
ditar C']Ut~ haja um ~ .. llnisao t:!o auUaz (:!'in- ~guma (!ousa. 
Ua qus o d~Inunio costuma tentar muito r.. ·Sr. Presidente. d~ f]U'~ :;t~rv\~ fti"O!)alar·st.: 
estes senhores) que que!ra <!e:>pormlarisar-~e e5sa maxima àe de~!ara~ão <],• pri~eipios dú 
de tal :nancira que ouse, vendo qu,~ d Bra.zil 
e~tã t~m socego. eng~jar tropas r..strangcir;:.':l 
que nãn tema a responsabilidade ... 

O St:. :.roxr;:~t.:>u: - Qual r•~sponsabili

dad;'? ... 
O ;-;1~. CosTA F.r:::m·:n:.t: - {) noiJrtJ meat

bro com o seu aparte (,h~ occ~siilo a r.xpi!,~:!!' 

um dito que na corr~ntt~~a do dis(:Ur;;o ~~:-1-

capon a um nobr.~ Senado:- :"!1 1.!U :tmigo sob:-t' 

:1. Camar::t ilo~ Srs. D~put:tdos. Scnhort!S, "~~:.c· 

illustrc Senador nunca teve :nten~fw ue ai
fender aquclla Augusta Cam!ua. gu conh::c;o 
a alma franca c cheia d,~ p:.:trio!.ismo d•.'ot•· 
nobre S~nador: 0lle nadn nHlÍ3 qu!z di~cr s~·

nfLo que. tendo a Camara dos Drpucados meio 
racil de accnsar os l1inistros. pois os s;,us 
crimes sfto mu!to Ha u~lntes. nr1.o ct··via 1:1-n.:-:?.l' 

mão de declama~õcs; muito rr:.1~1l>ra foss~P..l 
ellca absolvidos na Camara. a Nação os con
dcmnarla. Bom seria. que se tives:>e lançado 
mão destes lll<•ios, " que o nobrü D•'!HH.n:lo 
nüo viesse agora dizer-me: - Qual respon
sab!lldade!.,. .Ser:t ~~mpr•~ a Constitui•::•::> 
ll'ttra morta.'! Se o é rasgucmol-a. 

. ~.dministraçfi.o? Em r.hé:Se, nflo b.a dol.ltr!na 

I mais s:l ntom mais conhecida. '" abonada !ll'l':.. 
p~atica das ~ar,ões civi!isad:>.s. ·N,•m sempre 
:ts leis T:'lais )lerieitas sfio aõ melhores. As 

leis ma;s prot'icuas são aquellas que mais Sl• 

c:~snm cem as circumstanciaa Uo Pa.iz. Dt~ 

i que tem :;ervidQ entre nós t•ssa doutrina? 
., X1io noe deu a amostra da peça um )Iiniste· 

rio que: se d!z solidaria? Que funestas cons•'· 
qucnci:ls! Eu perguntarei, porqu\~ se dis:;ol
vcu \'SSI) Ministerio solidario'? Sa alguem. 
dêsta Casa tiveose a bond:!dc e ·conl!êscend•!n
r.ia de m'o Uizer, dispensar-me-ia dê fazer 
:tl;;nmas r(lflt•xõcs a rt~speito. 

s,,nhor:·s, c·u entl'ndo que, por oru. essa 
doutrinn t~m sido entr,, mi~ mal concebida. 
peor rxplic~:dn. ,, ppssimanwr.te cxccutad~l. 

Ella t.alv"z trnha servido dê ur.ob<·rtar com 
a c:>.pa da honra ele muitos Ministros os dei
vias e drsm:ml•.hos de seus coll~ga.s Qlh' se
<l<>slisarn.m <!,• seus dt!VPres. Somos sol!d:.t
rioil. g-r!tnr{: :m1 Ministro aceusado. e todos 
os 9l~Us cnH·:g~ t~JUpenbartío todas as suaa· 
for~as c valimento ;mra. o salvar~n1 da a .. 
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cusação; e como o coração brazileii:o é tão 
reeheiacl'J de bondade. ~·3tou que o Ministro 
accusado será facilmente absolvido. 

Q . .uereis ver outro ruim fructo que essa 
doutrina tem produzido entre nós? Dizem-me 
que (antes do actual Ministerio) varios cida
dãos foram encarregados ele formar a nova 
admi11istração, e que um dos fabridadores. 
tendo já desempenhado a tarefa de que fôra 
e-ncaregado, tinha introduzido no projectado 
Ministerio tres dos illustres ex-Ministros do 
Gabinete de 19 de Setembro; mas que a sua 
factura fôra desorganisada, porque uma das 
notabilidades excluídas se queixava amarga
mente. fazendo ver que isso seria uma das 
maiores censuras ao seu passado e illibado 
comportamento, o que inutilisou talvez uma 
tã.o ac,.rtada cnmhinação ministerial. 

Quereis rn8is provas do que vou expsn
clendo sobre a solidariedade de Ministerios '! 
''ont.am que esse sempre el<,cantado Ministe
rio de lB de Setembro fóra dissolvi:do por 
um motivo pessoal, e ... 

Ora, se não militara a doutrina da soli
dariedade, um ou outro membro sómente se 
retiraria. e a administração flr.aria em pé. 
ainda qu~> gent" ha tão propensa ao mal que 
propal.- qne o Ministerio ·das notabilidades 
s~ dis,;ni\'i'"ll ])orgne. horrorisado, não pôde 
encarar o ab~·smo que tinha cavado elle 
mesmo. 

•En, S(·nhOl'PS. porque não procuro ar
rancar do bucho dos presentes Ministros prin
cípios que dles cuidadosamente occultam, in
cliuo-m... um pouco a que sejam julgados, 
con1" eram os antigos Reis do Egypto, depoil! 
de mortos. l'p vogara essa pratica entre nós, 
talvez CJUC a Naç:ão não SE' achasse reduzida 
ao triste Pstado em que- a vemos, talvez que 
agora o Ministro da Fazenda não nos pedisse 
novt• rui! eontos. tfllv<·z que a bancarrota não 
nos batesf!e á porta; talvez que nã.o ousasse 
Ministro algum offerecP!' aos legisladores um , 
mortal veneno em taça de ouro. adoçando os 
labios. como se elles crianças fossem. Não 
notou V. Ex. que, quando se tratou de res
ponder á. l~'alla do Throno. um ex-Ministro, 
tomaniio o pincel. aqui nos desenhou com 
as cô1·es da primavera. o estado do Brazil? 
Não -r r a tudo flôres? Entretanto. agora. as 
arvores esti'i o sem f.lôree, S'~n' fructos P até 
sem folha;;. 

.Mais dissera, Sr. Presidente. se não re
ceasse abusar da bondade desta respeitabi
lissima Assembléa. que tão benignamente me 
tem escut<1do. 

Posta a votos a emenda o rsr. Pre
sidente declara que a emenda do Se
nado obteve em seu favor 58 votos 
e contra 49. 

0 S!t. .MOF!l.l. MAGALHÃES (pela ordem): 

São ha elnvida que a emenda foi appro
vada; por6m, segundo me parece. votaram 
conti:a mais de 49 membros. 

O Sr:. I'ALLAAQl'ER: Creio que votaram 
éontra a emenda 51. 

O Sn. PrmsJm:'\'n:: Segundo as infor-
mações elos Srs. Secretarias, foi approvada 
a emenda por 58 contra 49. 

Vai-se ler a acta da sessão da Assem
hléa G(•ral para s<>r approvada. 

Lê-se e approva -se a acta; e o Sr. 
Preaidente levanta a sessão. 

81' SE::tS.W, EJ.\1 11 DE SETEMBRO 
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Ba:J!ulú•n! e. - 1J i.<:•.:ussão (/r, 1·eque1··i-Jnento de 

u1úrmf'nto elo projecto de interpTetaçr'io 
ao Acto Acldidonal, até n fu.tura s-essão. 

I'J:F.>IJJlEXCIA l>O I>H. (>ONI>E DE YALENÇ.A 

R''uniclu numero sufficiente de Srs. 
Senadores, abre-se a S<'ssáo; e, lida 
a acta da an terinr, é approvada. 

Ea:perli ent1: 

OHiei os: r·~querimPiltoa. 

O S1:. F'EJH:F.w.\ t>E .i\'J:Er.UJ: - Sr. Presi
dente: p:•ri.i~ipo que a Deputação do Senado, 
encarregada ele felicitar Sua MaJestade o Im
pera~lor n<:i dia 7 ele Abril se dirigira. no 
dito (]ia. ao Paço da eidacle; e. sendo intro
duzida com a soh•mnidadr elo estylo á pre
sença do mesmo Augusto Senhor, lhe dirig·i, 
como orador delln, o segninte discurso: 

Senhor! - Congratulamo-nos com Vossa 
Majestarle lDtperia.l, porqu<· vemM raiar 11~la 
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decima oit.n.v;~ vez o dia do Brazil, e reno
varmos u. exprt1ieiio tlos sentimentos os ma!s 
puros de :idhcsi'<o !lo S·enádo (1, augusta pes
soa de Vo~sa Muj,,statle e <i. Imperial b'atni
lia, eis para o ~U•.! elJc- nos envia Qlll so
lemne Deputação P"rante o Tilrono de Vos:;a 

J Majestade Imperial. 
Este sol que rolta hoje. ~!.•• nosso hori

sornc. St~nh(Jr. •: o sol do Ypiranga! E' o sol 
que \'io eahir de nossos pul~as as cadGas r;o
loniat:s fJ.\1( St~ C}Ut~brarnm ü v0z magnanim~. 
elo g-r::nde ÍU!"tdador do lmp,·l·io! E' o S(}l rp:i.~ 

vio a ~ac;ft" B:·l:dleira t~rgt1.:::r-~~: indi.:JJI·n. 
Jr:-ntt~ .-.. :1:1!:-:tl."l' ;ivr•:: Investida tit:síl~:! t:.S~t~ 

momento c1o dirl'lto dr.· c:onst:tuiJ"-:;e, nüo lle
:;!to:J L·l!a :w . .-_~scollJU. do sysl,·~ua. mona.rclli(;o 
r.~'):1:;titutiona! ·· l'C'IH'(~::iC::!IH~tira: ~-· ~o ::.ue;l1=-.:-:.t"l 
pai tlt~ Vo::;sa ~!ajcstade lmp(•rial. ~~ á .sua 1:11-
pcrlal dym.tstia. con:··~rio pur ;·oto unanimc r1 

'.i'ilrono do Brazil. 
!·la mai:-; d~ oito annos. ~~nhor. 'lU!~ r_~...;ta 

n1t:~m:1. ~:u:ilo v.:la euid3dosam(·!ltt~ na ;;-uar-

..... -., 
•J•J 

!'(~qu~L·irtJd1LG ~l:LV~:.J ricttdo t~mpatado 

!Y~ rot:H;fto c;m ~~·~~fio de 4 rlo cor .. 
:"••!llt:. 

O .-=u. F;:,twm:,l 111·: Slu.r.u: - Sr. !';·•;si· 
uenw: por muito qne eu metlitc ~obre o pro· 
jecto qlli"~ ;;,.; ach~- em tlisc-.ussfw, não poss•1 
deixar íl•· c.:onn~:<:Er:. tomo jtL muito htlnl pon .. 
•.lerO~.l tHI1 iloul·!-~ ~:kn:J.clOI', qliP. ~~stt~ project() 
:,~-lo ~~~ ~12;.i~'J d-'i1~~ ·~-~!:·dacldra rebellifto cio 

t:ot'Jl·.J l'"·":ii:i:ttivr, rcontr;;. '' C<lnstilni<:fw do 
~~;:;t:tUn; ,, l~ua ~; ~n eon:;iclt:rfl Qll•' tal rebelliãa 

c1 p;);li.'l"f:.: ··w I! EI ~11o~:nt::n:.o ,_.111 que na. maio L' 

~J;.ti'~i! l::J:-: :'l'ovin~ias elo Imperio este mesmo 
·.,"·:,.;,,J ti•· r··b•·lliiio ~c tem m:lnit'estado, não t •Jl'' • • ·- ... -

poss~. J,_-:xítl' üt~ ,_:x~(:rimt.•ntar um sentimento 
d .. : Li<~!' ;H~1o.s r.!lale~ que se 111e antolham, t 

q:::: :-:·~ !!~~o. por <;t•rto: li~ v~rili<:ar, St~, para 
til•:::·-f.!Ti:!~":a t!{) brazil, pass:1r esta refor1na eoll! 
c::;-,~:. 1k in~t 1 !"prctaçfio. 

!\:!!~~ndo t.:u a~.;;im. & um dever meu, Sr. 
P:~·-:!d::ntr., i;XPÕl' tOd:!s as raztie-s quo esti
\'S:-'r2!11 ~w J1l!:U f:-al!o alcanct· para que um tão 

da t:• con.scn·~u::!.o dos llirt~ito.::; CJUC' a in!a.nc:a ; p;~·ailde :n:JI SQ nfi.n faça. 
imp.•dc ;1 Vossa :llajestad,• Imperial de cxcr· Qw~ este projecto, cm <Llgumas de sua~ 
Ct!!". t~ júmai:; consL·ntir:.! que :Y~jan1 nem h~yc ... rl:s 11 o:-;i•~ü~-~. ;: tnna. ·verLl:!.Ueira r~~iorma, mui
nlL·ntl! offcndidos; e. pun~:ua pe!a !lli:!rch;.~ : :n::; :!l:!!Lili'os (10 Corpo Lt•6islativo. tanto de 
1t~n ta da. n::tturr~za, t!:3pera ancio:la. o feliz rno .. : Ulil:.:. \.:úiilO d.:. outra C:.unara, o t~m reconhe
m<•nto cm que Vossa Majestade Imperial 'r.' 1Jo: ent ruela uma clcllas se rem mostr:ulo, 
possa dat· novu. vida c novo brilho ii Patria ! com tocl:.t a (':vidcnciu.. que alguns dos arti
I!UC vin nascer a Vossa Majestade Impc·rial. ;::Ds dt·sl•.:! pl'ojecto n~o pot!,•m ser considaa-

Então, Senhor, o Uia 7 dL~ Setembro St'l' .. ! Uos t!~· :uaneira algu!na como i!lterprr:taçüo: 
nos·ha ainda de uma. recordação mais ~rat3, :r diô;;o n,-,5 convrncercmos. se nos quizermos 
pois o sol da lndepcndcnc!a raiar:1 tamb,,m ; .~·ui:!,· pelos v,·;·d:ulciros princípios dü berme
sobrc a prospl'ridade publica. a paz, a ordem j rt<·ut;c:! juriciiciosa. 
t· a união de todos os Brazileiros. Ora. ::l•lm dcstt·s motivos já expendido~ 

Tacs são, Senhor. os bPns l]lte o S;,nado .. cm cada u:lla das Ca.ruaras, accrcsc;, IJUC 

que a Xação ••sp~ra 1·er renascer sob o pater- ~ aqncllrs anigos !lo projecto podem dar lugar 
na! Govc:rno do filho augusto elo immortal : a uma int:•rprnaçii.o tal. qu,, muita confusüo 
fundadO!' da :\Iou:trchirt. : t! lll\Iitos llt'r!g;os l't'SU!tarfto UC e!lt·S passarem , 

Ao QUi' "''1:1 Jf;Jj,•stad,• SI' di~nara rcs- : eomo sr· acham rerli;:idos. 

ponder: :\'0sra m;~:;ma . .-\ugusta Camara, alguns 
"Lou\'o t• a~l·ac,,•t:o ns S(llltirut•nt..os lln nobres rurmbros têm Inostrado com evidencia 

SPnaltn." flllt~ algnns tlo:; at"tigo::; intt~rpreta.t!vos siJ.o 
I~' recebid:t a t'Psposta com multo ohsenr"s .:• porkm IL•\':t!' as Proviucias :1 des-

•'Spr.cinl agrado. ord,•ii! " :'L confusi<o. Um nobre ~r~dor. que 

Ordc111. do dia 
assim se r•;;JJrimio <L rt•speito do primeiro ar
tigo, n flll<' ho.it"' occuna _tJignn.mr.ntc o lugar 

Entra novamente cm di:scussfto o I de• :llin i:m·n da Corôa, n~o uuvidou offerecer 
n•qurrimcnto do Sr. Ferre~·ra. de ; uma emenu~. c],, snppressao. 
MPI!o, propoudn o adiamento. até a I Outro nobr~. St•!UL<lor. que out.r'Ql'a. fez 
futura scs,siio. do projecto de ln ter- j part.•.'. rio .Gabinc.~"· tn.ntbcm rnm a franqueza 
prt'tar,ão do Act.o Atldicional, o qua.l 'qtw lhe <l proprta, declarou nesta Casa que. 



"' •Y.l Scssfio de H de St!tem hrt:o 

no st·n modo cl•• cnt.cnrlcr. n~o jul~ava necGs-, Couotitui~fi.o dn .J~stado. entt.'tldo nella inc:lui
garia esta intcrpn·tu~ão. Supponho. pois. qu•~ do " Acto Addkion:tl. porque. sem entrar :ttG 
u:•nho duas autoridaclt•s r\c muito peso €'lU ' :1-~ora na qll<$t~o dt1 leg:llicladt• ou illega.lida
mcu ftwor. d·~ do At:to .-\dliit:ional em sua ot·igem, t•stou 

Demais. ont.t'<> m"mhru da. A~st•mbli!a Gí:· c:onvéncido. :. vista d~s circumstanclas que 

ra 1, que ho:ie la.z part•• cto Ga.bítlt'te. votou t•}m IH:<:orritlo, que f:llt• se aclw. \c-~alisadu o 
se Ilii'O e~{ou em ~n.;:ann <~ontJ·a a a<Jopçfw 
de~ta inte:·p1·etaçflo na (!auwra Tt!tllporaria. 
A' vista. po's. rif!stas cin:umHt;meias, <;u •:~

tou persuaclirlo (}tl<' o mesmo Go\·t·t·no t<orn 
retonhecido Mi m~llc!:5 qnt• lWtessariam~:lHi: 

lt~o de provit• d<· tuna tu\ rncclirla ra.ssar, '' 
l>or· isso muito connmi<,nt.e a.c·ho QUl' cspae~e

mos por mais al;::um t.f•lllJlO éSta materia: r·' 
t'u \:reio CJUP m;sirn surl·!!dr.-r·il. ;i v1sta da vo
ta,;iio sobr.· o a-di::tml'nto qn•· ultinwmf•Hte 
tf~\'(· lnp;Hl'. (·uja decisüo ficou empatada. 

aúop::túo pela ~açün: e "11tendo ttue llldo~ 

aqt~t·lh; qut• o não ~ouHidf'rar.,m t'omo l:Ll 
podem ~t·r cousid<>radoH como rebcltles :!í. Con-
sr.i~rrit:iw do "stado. J•:nwndo isto, porque 

111i~ !>l'~''~lámo;; n juntnwnto solemno dt· d"

ftmd•T ,. ron~t:r-var- a Constitui~,ào do l•:stadn; 

'-' s1~ 1'\le nilo tal. parte• da ConsLitui<;üo do 
t;stado. I"Olllo ,:. Qllt: o COl'!>O Leg-islativo, que 
o l'oú.-r- l•:x<'etltivo eonsent~m que I.Stejam ,,m 
I'X•·rei1·:o as <!i~posir;õc!S desS!.• Actu Addicin
no.d :i l'onstituic;Üt>:' Se o emlSP.nten:, ~~ porque 
ti,m r··o:onlll'eidn <ru•· t:l!l· fa-z parte da lei 
iu:Hiamt·nta! <io Estado; ., por isso I'tébcld~g 

siw :1qrrdlr:s que t"nta.m r:ontra elle, t'ebddes 
qu,• tt .. v..rn set· l't.:pt>llidns e chamados u.os c.:us 

d••v•·r•" por aquelles qu,• :;., IPmbr-am do sa
~rado cio jurarn.:nto " o querém desempenhar. 

l·~u ainrln nfw '.'i. :-:1·. Pn·sidr•nt.l~. qne fo~

se.nJ eonrP!itndo::; o:; :u·gurnl·ntos aprl~stmtado::; 

}JOJ' algun~ nobres membro:; tla Cas:.t, dt'

:a~ .. nstranclo o peri)'.o qu-e podi'!·ia eausar ttlllll 
rul medida 1ra.~ l'irC'umstanf!ias :tcltr:tt!s; l' por 

Isso não insisrirPi :• ta! rr.,;p"ito. ]JOI'f!tH· o 
J!Ue í.l i;.;:;o tivf":.;s~: rb· ac·t:rt.·~;cr~ntal' talvr.z n:i.o 

.S!"~tr i!· ia sPnfw para en fJ':tíJIH~e~.·r· a i mpr,~sgfto 
flllP ::-n~bi rm~Õt"S PI'Oduziriam, nflo Lanln JH!la 
forr,a f' lo~ie~t com que f01·am deduzidas. eomo 
Jlot· 1erern Jl<ll'tiao rk mr.mbro;; tüo n,speita
V(•is. que por todos os tiln\r.;; dcn<m SI'!" con. 
~icirl':HJos sintt•rn~ arnant1!S do ~eu P~ir.. J'(~s· 

pdtat! .. n·s da Consti!.lriGi<O do b:stado. 
·Sr. Prt~sirlf~nk; qut• c~sl•.~ acto l.{~tu ~:;ido 

PD(:ar·ado (~m muin.1H do.s Pro\·ind:rs eomo 
11 ma n•1·daàt'~i 1'a l'f~l'orma, nôs temos na Casa 

jiJ'OY"llS il'rt'l'l'i.t;;!;:tYei~ e dOl:HillPIHO::i f(IH~ O C:Oill· 

provam. •: l'lllrt· c.'i:ilPS tlocume.ntL'~ eiu.tr(·i a 
. n•pl'(•scnt~t~:ün da A~;:.H~mf.dl!a dH Pl'ovincia dt~ 

t•en1:-t1l1htlf..'(), Qtll' no:; rlt•vt• lllt'l'eter .;randt~ 

<·ons!dt•t·:u;fto, JlOl'fJilt· ,:-. nma qur• ho,it.\ ~w ]lôde 

di:.~f.ll' (111~ ~i-;!ii S•:OI'\'illdO de· I~Xl'lllplo df\ 01'· 

d.(\lll: dahi sn mandarn tontingl~nlex de~ 1ropas 
,,ar·a ~u l'fn<'i:li'I'U1 a H HL~d ic~ôt·~ nu.::; ont.rns pilr
it's rln ., flli>Prlt>. li:stn f'l'ovincia !l••r<:, poiH. 

:-\fw posso d~ixar- rio.- not:tr, Sr. l'r(-sidl!u· 
1 •·. qur:. st,mpr·,. que o r:stado s~ ach:t 1·!1\ 

drcunlstanti:t~ per·i~osas. to:;o ,;e invora a 

(',m:n!tui~tlll eomo a arc:a sant:t ~~m a qwal 
nfw nos pod._•!lliJS s:tlvar: , .. _ quando semelhante 

pl't>]lORit;iin :se t~nutu:in ~~·mprt• ri('a cobt~l'ta de 
!lllfll(·r-u,;n~ npoi:1dos d<• lodos os lados: f: ~u 

ereio qtw r·st.:t proposiGilo e estes apoiados 
:-ti"IO ju~ln~. P quC' ch·vem t:~tlar nos eora.~õc~s 

rio· todoH o~ nra?.i I e iro~. Mas. como (· C!UC, ]>o r 
um:~. ~in~nlar tonlradic~ão, nl~umaH pesonug 
q:H· ~t·m l'~ra:-\ )Ja!avt·a~ !LO~ labim;. ~'-~ :.t-tlre .. 

~tnU.tlll Hd;ra djseussiio eomlntl.<.·ndo :rs dou~ 

tT~lli·t~ t.•Xt>JWndid:!S Pln rlef~:;a da Constítui~.~r,o 

'' rio Aetn Acldicional'! 
;-;o llH·n modo dl' entender. ndoptur r•~tc 

J•ru_kt·to lt<io ,: o\lll":< \:111\Sa mais do qut• t·a.~

~:ll' a t.'Oll!-it.il uir:üo liu I'!Ht.Hdo. ('o mo Nl acro.-

11\f:l'~·t~t·r uma. :.:,'l'etllll(~ <:on:;idel':H;Üo qnando, t'S- Jl1'n. ,J,•sd 1• 0 ~~·iJ princ:iJ>1o, ,., .. SJJf~ifei l' a.ear4·i 
r-trdad:t n:rH wrwnl.i«s q111. nt'l'r•r•·'c·c·m a ClJltS:.i· / o Ac:t.o .-\ddicional, tenho o direito do -ooun
lttlc:ão ,. 0 ,\r:la :\dd\c,iotral, rc111·,:sem« ao t:iar'.nt<.• assinr. o mt• persuado ql\p sou 1'-ranoo 
t'll!'i'" l.<'~i•lat:ivo JlNiindn qt~o· se 11 ;10 usm·- qnattdn asKim falln. l'or !Hso. ··"·r·. l'rcsidrute, 

Jlf'lll <HJrtrllas ;.:;arami:rs tff· Ql!" ;.:;o~<~lll <IS .-\~- ;diiiTIL :iu!;.:;n que n nt<'lhnl' rn~in d•· c:uu!nlnll'
~r·ntl•iéa~ l'r'tll'llw·ial·R, ~rtr·anti:.- qui, llw~ ~~- moH f"lltll lll'UII(·ncda i; adi:tr· t•ste pro.iel'l.o :üé 
l.iiu c·onf"l'hlas po•la h· i fundanwnutl t!11 1•:~- a Hi'Ssiio do anuo que Vt·m: Ul'gc, no eat:tão 
I :ulu. Jli'••St•ul<,, Ul-lt• mui-t ;rs t111·d~-ila~ passNtl -com to-

t•:u ~'-'IIII"'' i!ll\l tli-~" h·i rutlllanrwlal IH'I . tJa. u lm·vidtlde Jl<ll':t l'rHn•di;u· OK IU;t.lt•s flllC 
i 
I 
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no~ affligem: é, portanto. disso que nos c!~ve- representada, c qu\! u lei n~o ministre me\os 
mos occupar, e não da immensa discussão para que Isto se não consiga. 
que d~ve trazer esse obscuro c mal conceDido Por todas estas razões, eu julgo multo 
proi·:cto de interpretação. Nada SCl perderia conveniente que o projecto fique adiado até 
pois em adl:u essa dlscussfto para o anno a sessiLo do anno seguinte, e não vejo que 
segu!ntc, afim de então nos oceuparmos com males alguns possam resultar de tal adia
pleno conhecimento daquc!les artigos do Acto mcnto; antes, pelo contrario, julgo que será 
Addlcional que derem lugar a alguma con- isso mu!to vantaJoso pelas razi3cs que acabo 
fusão, ou que nita puderem ser bem entendi- de e>:pender. Voto pelo adlame:~to. 

dos. Passando, porém, o projecto assim como O S1:. VE!lGt:Erno: - Demorei-me cm pe
estfL concebido, um resultado contrario a dir a palavra para ver se algucm impugnava. 
aquel!e que St' tem visto é o que elle virá a lL somma de razões com que ouvi continuar 
produzir. llalll!mentc a st:stcntar o requ~rillJcnto, a.tlm 

Eu mesmo julgo que nito s·,râ possh·cl 
l!I'Sta sessão poder-se ultimar a d!scnssfw 
dcst<: projecto, pois C!Ue estamos na discussão 
tio segunilo artigo, e cm segunda discussão; 
c nós nito n~s dc,·cmos furtar ao trabalho qut! 
se nos aprescma sobre o nosso estado finan
ceiro: dcYe:uos tle prefercncia nos occupar 
d"' iei do 0rr,amento, logo que ella uos fôr 
remr:ltltla pela outra Camara. e bem assim 
de algumas outras medidas judiciarias que 

de depois combater a impugnaçiio; mas, como 
:~i:lgncru se deu a esse trab:tlho, sempre direi 
alguma cousa em abono do requerimento. 

Eu entendo, assim como o lllustre Sena
dor que acabrL de fallar, que o adlam~nto con
•·ém, attendcndo tanto ao estado actual do 
Druzil, como aos muitos negocias que ha 
pal"a tratar; !]Ue este projecto. se dcsgraçada
:uent~ eh .•:;ar a p:::ssar, ha de fazet: uma mui 
funesta imprcss'"o nas Provlnc:as, nüo p6de 

devemos discutir este anuo, para conseguir- cntr~r cm questiio. 
mos o restabelecimento da ordem. Ora, á vista da agltaçiio e:n que se acha 

Um dos obiectos de que tambem nos de- '' Erazi!, convém dar-llle mais este impulso? 
vemos occupar, era retocar em algumas par- Par.~ce-m~ que isto é uma lmpruilcncia re
t~:s a lei elas elriçõ~s. pois ttue ~ó assin1 po~ marcavt .. l. 
clercmos t<:r uma R~prcsenta~ão Xacional ver- En lembrarei. como tambcm lembrou o 
cladcira; só assim llOdcrcmos suffocar assas il!ustre Senador, uma Provincia que se torna 
rac:~i3cs que pretendem. e têm prctend\do c hoje o cxe:nplo de ordem pela energia que 
conseguido preponderar nas eleições cm al
~;umas partes: este nc;;ocio 6 de :;rttnde ur
_:,:encia, porque no anuo proximo ~;e tem de 
prnccder ás clciçües geracs para a Represcn
taçün ~acionn.l: G se ellas se fizcrcn1 com a 
acturtl lcgislaç[to receio muito, Sr. Prc:siden
tP. IJUC resultados nHlho Uesagrn.t.lavQ~s pos
Ham occorrer! O que> mais augnwnta meus 
rccPios é a organisaç[to das mesas parochincs 

tem desem·o!vido p:tra a sustent:tr: esta Pro
vincia notavcl, c que tanto se tem distingui· 
do, nüo só cm m:mt0r a ordem no seu seio, 
como cm smt ·~ntal-a no resto do Impcr!o. 
mandando tropns e outros auxilias. G esta 
Provincia, ú a su:1 Asscmbl(•:t que altamente 
reclama contra este projecto; e n~tO será dl· 
p;na de nttr.n~ilo n sua supplicn.? Cl:ào merece· 
,.,, conslllrraçrw alguma a Asscmll!~u. do. Pro· 

nus diversas P!'O\'iueias elo Imperio, onde j(L vincitt de P~rnamlmco, de utna Provlncia que 
nito pequenos Indicias t.~m appnrccldo de tanto se tem cl'st!ngulclo na manutenção da 
gmncles desordens, L' não tenho esperança de ordem, c em que talvez possa acontecer, pon
qne essas scenus se não r0produzam, a nito elo-se cm pratica estas reformas. que a or
clnrmos prov!dencias paro. evitai-as; c. por clc:m venh:t a nltt•rar-se c que as autoridades 
l:;so, julgo que este obJecto 6 da mais alta dás l'rov!nrias a nito possam mais sustentar, 
importancln, JlOrquc, em um Governo rcpJ'C· e que scjn. 11ccrssarlo acudir no seu Interior 
orntat.lvo, a primeira ele todas as convcnlcn· com as tropas de que hoje dispõe para soc
c:ias 6 que a Naçito scJn legal e vnllc!amr•nto correr us Pro,·lnclas agitadas? Esta Asaem-

5 
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bWa Prov'nclal, pols, não merecerá. cons!de· 
raçüo alguma? 

Eu creio que merece muita: se pesarmos 
bem a rc clnmaçfto feitn. pela Assembllla Pro· 
vincial de Pernambuco, se considerarmos o 
estado dessa Provlncia, parece-me que uos 
não devemos n0gar em ad!ar por algum tem· 
po este negocio. 

Não lEmbrarei os assumptos de interesse 
que chamam a nossa attenção: vemos que se 
trata d2 mcttcr espeques a bancarrota que 
nos ameaça 1ançar·nos no malar dos abys· 
mos; é ncccssar!o emf!m sn.hirmos do perigo 
actual; c este objecto é m:~.is dlg!lO da nossa 
attenc;fLo ,Jo que decidirmos se os Juizes de 
Direito hão de estar sujeitos ao patronato 
immediato do Gonrno ou ao patronato do 
Governo m~diantc a intE·rvençüo dos Presi
dentes das Prov'nc!as. Ora. uma questfLo tão 
fut!l dNerú ser preferida a outra que trata 
da vida da Nação? 

Eu creio que a bancarrota ameaça a vida 
da Xaç:io; mas não 6 s6mente esse negocio 
que ch~:nut a nossa attcnção, temos de nos 
occupnr do orr,am,'nto e do melhoramento da 
lei da3 clrir,õrs, porque se nfLo traL:!rtnos 
nesta sessão doste ultimo objecto, elle já. não 
p6de aproYcltar para as pro:ximas eleições. 
Ora, se nós temos negocias tão instantes. que 

direi alr,nm::t cousa sobre o projecto, porque 
eu entendo que ellc não tem por fim senão 
pt\r tudo <'lll desordem. 1~' certo que tcnbo ou· 
l'ido dizer que a lnt:-J·pretaç:io é multo ncces· 
saria; m:1s sr.rfL ncccssaria pela mancim que 
<i [c I! a, reformando-se Ui o escandalosamente 
a Comtituiç'o? Nós temos pr2scnte uma re· 
presentaç;üo da Bahla, e por ora não em!tt!rci 
as mlnh3s reflexões sobre elln, comquanto me 
pareça que nfLo t·~t(! c:nccbida nos verdade!· 
ros termos de reSJICilo em que devem ser fir· 
m:<dn as rcpresent2ções que são dirigidas á 
Ass,•mbléa Geral; mas noto que nrlla nem 
u:ra só p~hna ~c d!z a rcs~eito da lnterpre
tar;ão do Acto Acldlc!onal. Pois esta Prov!.n· 
cia <!ll0 requer providenc!as sobre diversos 
obir.ctos que elia julga n·ce~:.arlos ao bem do 
Brazil, a" b·m 'dl ord m, S' entendesse que 
rssc obj · C'lo era ncceo: ario para esse !!m, nfLO 
;•xpori:t a nec s ·Idade d~.'tc objecto? Havia 
sómcnt~ de renre:.,~ntar sobre o menos, e não 
:obre o ::n!:.? E admir~. que um nobre Sena· 
dor, n'"·"o coll:ga. qut: ·se cle!xou ficar na· 
qucll:l Provi:lc!a, t:rcio que por doente, quan. 
do taJ;·cz t1c\'éS3e estar ne,ta Casa, para nos 
"judar • m nüssos tr::balhas, ass!gnasse essa 
representação, q se nü.o recordasse de um ob. 
jccto que julgo ser um dGs mais v!tacs do 
que nctu~,l!ncnte se o:cupa o Senado. 

importam a proprla vida da Nação, como nos Sr. Pr ''idc11te, cu n"o s· 1 po~ que !ata· 
devemos occupar deste projecto que não p6· lid:1dt1 quasi todas as qu !' tões de ma1o1' 
de te: outro fim senão augmentar o espirita monta s:":o lra~a:!as de repente: não se con· 
de dt•sordem que reina cm algumas Proviu· 
elas, c acabar com o espirita de ordem que 
reclama contra uma tal reforma? Quando cu 
exponho estas razões, não é com a esperança 
de que serfLo attcndidas: mn.s, se por um lado 
sinto ;·er rejeitado o que julgo ut!l ao Esta· 
do, por outro lado t<'nho alguma consolaçf,o 
por c:;tar na minoria, por não ser rcsponsa
vel p"!os grandes males que ameaçam a Xa· 
ção p .. !~s medidas imprudentes que se tem 
tomado; c. devo dizel·o, esta requinta sobre 
todas! I~' pois, para descargo da minha con· 
sc!~nela fltW cu motivo o meu voto pelo adia
mento. c que deJaro a minha op!n!ão. O Se· 
nado t'ar;a o quo entender. 

O ~n. CnRT.\ FE'm"mA: - Ainda qUt\ o 
obJecto Br nche bastante tllscutldo, sempre 

sente que s~ mt>d!tc sobre eJlas: mas 'lU en. 
t••ndo que .~ conveniente a meditação e não 
a preclp!tação. Voto pelo adiamento. 

Discutid~ a m~tcr!a, e posto a vo
ía<;~o o rcqu,r!mento, nüo é appro· 
v::do. 

O .Sr. Presill.,nte declara que o Se· 
nrt,Jo se vni occupar cm trabalho do 
Comm!ssõl's, c designa ]liilra ordem 
tio tlb: 1" c 2• dlscussfLo da resolu
';iLO que reduz a dous annos o tempo 
de rcsidenc'a exigido para a natura· 
Il~·:ar,ão. e drpo!s a continuação da 2' 
tli,eu,silo do projecto que Interpreta 
o Acto Add!clonnl. 

Lcvantn·se n. sessiLo no meio dia. 
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~~· SESS.'i.O, E:II 12 DE SETE.:IIBRO 
DE 183!) 

l':.<iJ' di mi lo. - Discussão da resolução da ou· 
I l'•:t Gamam qto·ê r.:duz a aou.s an.nos rA 

I ,:m po r! c ?'c.},; cnuirt necessario 1ll1ra a 
:·wturalisaçrio dos estrangeiros. 

l'l:F:SIIJE:"'Cl.\ DO RR. ÇOXDE DE VALESÇA 

Reunido numero sufficiente de Srs. 
Senadores abre-se :1. sessüo; c, Ilda 
:t aeta cl~ anterior, é approvacla. 

Bxpedic·nte: - Ofriôos. 

Oni.:m rio rlifl 

Tem lugar a prime!ra discussão da 
n·;;olur.ão da outra Camara, CJ.UC re· 
iinz a dous anuas, sem dcpcndencia 
!1:~ prérla declnraçi:in, feita na respe· 
c·liVa C~ruara :IIunicipal. o tempo da 

:·ação feita na Camara mostra desde logo a 
intenção que elles têm de residirem no Paiz, 
" por isso voto contra a segunda parte da 
resolução. 

O S11. S.\Tuuxrso: - Eu sou de opinião 
contraria ao nobre ·~enador, porque entendo 
que poderia subsistir a dispos!ção que exige 
HO estrangeiro uma residcncia de quatro an
:ws, mas que se dc,·e dispensar a declaração 
na Camara respectiva, porque é quasi im· 
possil•eJ fazer semclha:J.te declaração; pelo 
menos, é muito d!fficultoso formar-se uma 
Lençüo do que se !la de fazer daqui a dous 
:umas. e poucos poderüo estar nas circums· 

1 [ancias de dlspôr de si para saberem o que 
j ;JOdcrão fazer de u:Jll cerca época a dous an

uas. Além disto, occorre uma outra circums· 
tancia, e é de exigir-se que um lndiv'duo que 
11~er s.;r cidadüo !Jraz!leiro, o declare dous 
::nnos antes (acmalmentc sfto quatro annos), 
!H!ra no fim desses dous annos obt2r a carta 
r!~ nlturalisaçüo, e:ltrl'tant.o qur quando faz 
aquclla d••t!a:·açii-1. deixa immuliatamente de 

r"sitlcnci:1. no Drazil, que :1. lei de 23

1 

oel' cidadão da :1\:J.~iw a que p,.rc:nce; e assim 
<i(~ Outubro dt~ 18~2 determina que <lnrantc os dons annos que decorrerem de· 
l.•'nllam os que pretendem naturali· pois d~t cleclaraçiio até o tempo em que pódc 
Rlr-se. <Jbter carta. ele 11atumiisaç<io, nfto é cidadão 

D'scullda a maceri:1., é approntda a •!·~ :-.lar,fto alguma ... 
l'l'soluçflO. para passar it 2" discu&são. I O Sn. Or.n·i·:r:cA: - Emquanto nüo obtem 

a carta de naturu!isação é estrangeiro. 
O Stc. Or.rm11:.\: -· :\'üo me opponho 1l O S1:. 8.\Tt:nxrso: - Dma vez que um 

pdni<·il·a part0 cl:t emcJHla. porque estou con· individuo decbra que quer ser eldadfto de 
\'eneiilo clu v~ntagem que luwer{t em attra· 
ll!rmos papnl:~~fto branca para o Palz, com· 
la!lto rpe seja populaçiio utll, industriosa. 
:\:-to p::,>so, porém, com·!r na segunda parte 
JJOI'CJ'.1<· :iulgo muito necessario fazer a dccla
r::çün qn<~ a cn!P!Hl:l. julga dispensm·e!. Te· 
nho om·i;Jo dizer que o3 estrangeiros, c prin· 
eipalme:llc os P:ntugnezt·.s residentes no Brn.
zil, qnaJulo Sl' natur:lllsam. receiando snb
lllCLlcr-s' no o nus de scre"1 guardas naclo· 
nacs ,. tle p~~;nJ·,,m c::rtos impostos, dizem 
(Jtlt: ~;·to Pdrtugucz~'~. e para esse fim rescr
,·am um rlocumenl.o a que o vulgo chama JlCI

JH'/t'l•t: nns, I]IE•nclo ti:m de' pagar direitos 
tia Alia!lclcga. oa ele gozar de alguma outra 
utili!la!l0. entiio sfto Drnzilclros. 

Cnnrindo, portanto, na rcducção elo pra· 
zn. ui<o posso convir em que so dispense a 
,,,J.,r<'dit:t dt•elarur.iio aos que pretendem o ti· 
111io cl:' c!cl:ulfto bmzileiro, porque esta decla· 

uma :\ação tem declarado que o nfto quer ser 
da outra; e assim, durante dous annos nfto 
pertence a ?\ar;;iJ alguma; nlo é Brazi!eiro, 
porque nfto está naturalisac!o, niio é Inglez, 
nem Francez. ~cm Portuguez, etc., porque j(L 

tleclarou que nCw quer cont'nuar a pertencer 
{t sua N'açüo: port·J.nto, isto é uma disposiçüo 
de difficil obsernmcia, c que nunca se cum
prirá. !lOrqtHl ainda não houve cidadiio es· 
trangeiro que fosse declarar qul', da época 
cm que fazia a declaraçüo a quatro annos 
queria ser cid1düo brazileiro; e se alguem 
fez esta declaracüo, veio pouro depois pedir 
a dispensa da lei, c o Corpo Lcg!slati\'O sem· 
prc a tem conct•dldo,porquJ tem reconher.lclo 
o absurdo deiiHa dcclarnçiio prévia, declara· 
c;,io que, excepto no Brnzi!, em Nação algu. 
ma 6 exigid:1. 

Voto, portanto, pela resolucão tal qual; 
I~las, 11 hnver alteração, entiio antes convirht 
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cn1 que ella fosse feita na primeira parte, e 
não .na segunda, na qual não acho embaraço 
algum; 

O Sr. Visconde de s. Leopoldo ex
pende as razões que moveram a Com
missii.o a assentir :1 proposi~ão vinda 
da QUtra Camara. 

o Su. VImGUEmo: - Concordo com {) ii· 
lustre Senador que fallou em prime!ro lugar, 
sobre o admittirem-so os dous annos; mas, 
parece-me muito dispensar-se tambem que se 
faça declaração prévia na Camara !'v!unlcipal: 
não nos devemos mostrar tão negligentes quê 
vamos assim acceitando. sem a m()nor refie· 
xão, todos os estrangeiros: dcYemos apreciar 
o fôro do c!dadão brazileiro, e não conferll.o 
ass!m a qualquer que vier res!d!r dous annos 
entre nós. Qualquer especulaçiio de commer· 
elo faz demorar aqui um estrangeiro dous 
annos, c no momento em que elle quer ser ci· 
dadii.o braz!Jciro o ~ sem difficuldade alguma. 

Eu entendia que era necessario que me
deiasse algum ten1po depois da declara~ão 

prévia, para que por este melo nos certifJ. 
cass·:mos melhor de suas intenções, e não 
fossemos enganados por essas resoluções re
pentinas, que ás vezes depois mudam. Segun
do as leis de algumas Nações, quem se na
tural!sa cm palz estrangeiro, perde o fõro de 
cidadfto da Nação a que pertence; mas em 
outras Nações nà{) acont ·ce assim. Por espe
culação l'ir:l um nPgocianto dizer-me: -
Quero ser cidadão brnz!lelro, ha dous annos 
que estou no Paiz; peço ao Governo que passe 
o meu diploma - e isto só com ns vistas de 
fazer commercio de cabotagem. Parece-me qu~ 
conceder semelhante faculdade ser!a prejudi· 
ela! ao Estado. Exija-se, pois, a declaração 
pr6via, que é uma prova da sinceridade da· 
quelle que quer ser cidadão brnz!Jeiro. 

Vnto, portanto, pela reducção do tempo, 
mas não pela d!Epensa da declaração prévia, 
o por isso mandare! {L mesa uma emenda 
neste sent!do. 

O Sn. SATUil!'i'I:<:o: - O nobre Senador 
concorda em que se deve fac!litar a natura
I!snçito de estrangeiros, e eu estou convencido 
que se deve fnc!!!tar o mais que fôr poss!vel 
porque todos os males qne soffro o Brazil 
provêm d:t falta de populaçii.o: c como re
mediar esses males scni\o curando da origem 

clcllcs? Se formo~ a esperar pelo augmento 
natural da população então muitos seculos 
::crão necessar!os para que nossos males se
jam minorados; e se a maneira mais prom
pta de remediai-os (\ promo1•cr a populaçfto, 
como queremos ser tão mesquinhos na con
cessão de qu•: se trata? 

Disse-se que é necessnrio se faça a de
claração, porque clla aerú o melo de nos cer
tificarmos melhor das intenções daquclles 
que a fazem: mcs, quem declara que tenciona 
ser cidadiio braz'leiro estará mais penetrado 
da conYeiliencia de o ser dous annos antes 
uo que na occasião em que realmente o possa 
ser? A pri:u:ím dcclara~flO póde ser !mpru
cl~nte, mas o acto da naturalisação ha de ser 
sempre ref!'"ctido: aquellc que residir no 
Drazil por tbus annor<, no fim del!es tem re
conhec-ido se lhe convém ou não ser cldadü.n 
braziUro; na entretanto que aquelle que a 
faz ao entrar para o Pa!z. pódc dar um passo 
imprudente: pôde uma ·clrcumstanc!a do mo
mento faz<'!' com que ~lle queira ser cidadão 
braz'leiro, " o induza a fazer essa declara· 
ção, mas, circumstancias que depois occorram 
podem fazer com que ellc mude de lntenr,ão. 
c n~;sse caso yê-sc embaraçado, em conse
o.ucncia de ter feito a declaração prévia. :llfas 
devemos suppõr que exista um homem que, 
por uma c!rcumstancia momentanea como a 
especulaç:1o de uma navegação de cabotagem, 
queira pertlcr o fôro de cidadão da sua Pa
trla? 

O Sn. Or.n'I'mA: - Xüo perde. 
O S~:. SATt:rtXINo: - Pois um homem ha 

de gozar tlll fôro de cidadão em duas Nacões? 
Mas, vamos :1 hypothcse da lei. Um homem 
declara qu~ quer ser cidadão b~az!Ielro; na
turallsa-se ef~cct!vnmente, e, tlndo este facto, 
não ha dmida alguma que perde o fôro de 
c!dad;to tln su:t Patria, po~ isso que não pódc 
ser cidaclfw rlc dous paizcs: c entfto, ha de 
suppôr·se l!ll•' ellc que!ra, por uma c!rcums
tnncia moment.nnca, por um lucro pequeno, 
como lal\'rr. sc.ia o qu0 llw resulte dessa r•g· 
Pl'culação <lü eommerclo, pt•rder o fôro de ci
dadão do s: u Paíz? Se formos tito desconfia
dos, ningttcrn qurrc-r(L vir a ser cidadão cm 
um Pniz onde se desconfia tanto de todos 
aquellcs qu., querem que llws seJa concedido 
o fôro de c!tlatlfto. 

Em um il:tiz onde hn. tnnta falln do po· 
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pulação, não devemos ser tfto exigentes: Se · 
é certo, como creio, que da falta de popula
ção resultam grandes males, devemos remo
vel-a, para quo os nossos males sejam mi
norados. Diz-se que não devemos ser tfto pro
digas em dar fõro de cidadão braz!leiro, mas 
eu entendo que, se ha alguns casos cm que 
a prodigalidade possa ter lugar, sem duvida 
este G um dcllcs. Se se receiam abusos. ao 
Governo cumpre ser previdente, tomar as 
cautelas n:c::ssarias, para que a natural\sa
ção não seja concedida a homens ociosos, que 
longe de sc;rcm uteis ao Paiz, sejam prejudi-
ciacs e incommodos. 

Se e rC<!onlleclda a utilidade d.~ au;;mcn
to de popula~fto, a nõs cumpre, quanto cabe 
em nossas forças, fadital-a, sal\·o se se re
ceia muito dr:sta facilidade. De ordinario, 
pensa-se que n. naturallsaçfLO, é tfw sómrntP 
vantajosa aos naturalisados, porque elles vên. 
occupar ~mprc.r;os: mas é fac!l prevenir css~; 

!!la!, nfto !h·~s tlando emprc;;os que cl!cs nEo 
sejam cap:1z•:s de desempenhar: e por CJU8 
não se ha de da" pref,,rencia aos Brazileiros 
que para isso tiverem capacidade? 

Tal c!ecl:lração é, para mim, um grande 
embaraço; c persuadido como estou ela mili
dade de se facilitar u naturalisaçii.o, voto 
pela. resolução. 

O 811. ÜJ.TI'I~TRA: - Ainda me nfln pucl( 
convl,ncer com as razii<!s apresentadas pelo 
nobre Senador. Se nós estivcsscmos cm ou
tras circumstancias, cu até diria que, para 
ser cidadfto !Jruzileiro se exigisse ter propri•'
dade no Paiz, sqr casado, ou ambas as cousas. 
:Mas, cu ~ou o primeiro a desejar o augmento 
da nossa populaçiio branca, e cr.:io que a 
portugueza nos convem mais que qualquer 
outra Nar,ão. ~Ias como eu tenho \'isto os 
abusos que se têm praticado. c dos diarlox 
constam ns burlas qu•• se nos ha feito, nõio 
desL•Java cnneorrcr para que ellns continur,m. 

Eu niio ,~t-.jo, encarando n. Inaterin por 
todo a os lado~. para. que poss:t convir cota. 
disposição. Ser;l, porventura. para termos ma
rinheiros, com o titulo de nacionaes. E' esta 
uma circumstancla. qu" mo occorre: talv·ez 
que a dispos!~rw sin·a para dil:er que tacs 
navios sfLO naeionues porque estão tripulados 
com dons terços de marinheiros brazlleiros. 
Rc !ôr p:tra i~so, julgo que nos expomo~ n.o 
risco ele vir p:1ra o nosso Paiz a escoria das 

outras "'açõc~. Até aqui dispensava-se na lei, 
por causa da ex!genc!a de quatro annog; mas, 
ainda que passe esta disposl~f~o, nem por 
isso se pense que deixaremos de dispensar 
na lei: como nós temos !elto do Corpo Le
gislativo curia Romana, a rcspc!to de dis
pensas, havemos de continuar sempre nesta 
marcha. 

Eu conviria até em que o tempo de re· 
sidencia fosse reduzido a um an:w, mas que· 
rcria que tivesse lugar a decln:ação, para se 
saber que taes homens estfitl disr•ostos, têm 
vontad:; decidida de serem :!ossos concida
df:.os, c que não é por fins v:Lrt!culures que 
qu.:rcm goz:~r do fôro de cidadilo brazi!eiro. 
Residindo dous annos no Brazil, para seu 
interesse, tornam-se cidadãoE ):}razi!ciros; po
rém. passado l'Sse interesse, Yiio-sc embora. 
O que lucramos nós com isto'! 

O Senado vote como entender ~m sua sa· 
bcdoria: eu não insistirei mr.i~. 

o Sn. :VIEna E !\IATTos: - Direi prlmei
rumc:lt~ que ninguéul dclxf! :=u:!. Patr!a para. 
adoptar outra sem ser lcvr.do tL w.l por uma 
l'SPécular,ctu qualquer. Eu vo1.o pel:1 reducçfto 
do tempo a dous annos, ma~ nil.o pela dis
pensa da declaração; nfw lJJl"\lll(~ eu ache 
inconveniente nisso: cu nflo ach:,va necessa· 
ria a declara~fto se todas as vcze>, como quer 
a ll!ésma lei, obtida a sent•:n·~a il.l natura!i
sa~ilo, a caria fosse registr•Hi;t :J:J. Camara 
~flmicipal; mas, julgo que !sso:o nito convém, 
uma vez que temos lei de naturalisacão, a 
qual tem estabelecido a mar~lw. que se deve 
seguir neste negocio, como S•·· Yô do~ ~§ 5•, 
G', 7• ~ 8". E', pois, evident~ flll·~ a disposição 
do ~ 3° está !oda dep~nd~:lt•3 {!-:!stes para
grapllos, c nüo sei como se p.:>ss:o acabar com 
a dcclaraçrw que exige o ~ ~: ... s~m se remet
tcr aos paragraphos seguinte~; e acho desne
cessario que tal declarar;:Io sc·ja feita n~. 

Cam~ra :l!unicipal, uma vr;~ !)l!e subs!Rta a 
disposiçfw do urtigo s•: p:m.Jo·se, pois, em 
harmonia a base da disposi~.iio com as dos 
paragraphos seguintes, que nt.: par.ecem de-· 
pender del!a, voto pela resolu~ào, ma~ nftn 
voto pelo ~ 3", por me parl'Cr!l' um acto dt,S
neccss:trio, po!s tantJ faz fa:~er o. declaracão 
na Camar:t anteriormente romo no neto da 
apresentação da carta; mas, como esta dis· 
posição está debaixo do systema da lei, ~ ne· 
cessario que a nobre Commissf:o a harmon!se. 
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o St:. FEnmm:.\ DI~ lllELLo: - Voto pela 
prim~ira parte do artigo, que limita a re81-
dencia no Palz a dous annos; voto, porem, 
contra a segunda parte, porque julgo que ne
nhum bem nos pódu resultar da dispensa 
clcss:t disposiçêio: Se grandes vantagens c,
tão iuhercntes ao lüro de cidadão brazilciro 
e a quem o adquire, custa pouco fazer css:. 

dcclara~ão. 

O nobre ;~enador que snsteulou a rcsv· 

.:mprc;;o publico, que .esperam obter, e não 
porque cllcs tenham cm vista serem utcis 
ao Paiz, applicando-se ã agricultura, ao dcs
<:nvoll'imcuto das artes. Muitos pad.re~ ·e~

trangeiros cu tonhu visto procurarem natu
rali8:tr-sc, entretanto que, sendo a religião 
ca tholica uma, unlca, e felizmente a religião 
rln Estado, nüo é necessarlo, para que e!les 
dm;cmpcnhem suas funcçõcs, que se tornem 
cicladf:os brazileiros; porém, desejam este 

Jução em todas as suas partes, fez ver a nc- tôro para obt.::rcm alguma parochia: os sc
ccssitl.:tde que tinhamos de aug-mentar a nossa eularcs cstiin no mcs!llo caso. 
população. Ora, cu me persuado que nüo é 
facililandn multo a nac!onalis:tção que nós 
obteremos uma popnlar,Do ntll para JlOI'Oar 
os nossos Lerr.~no.~: c:relo mesmo que o!J: cs .. 
trang-e:ros que vê1n 11ura o nrazil, que Süo 
ind nstriosc.s c t:·::baihadorcH, nü.o colhem 
1r..ultas vantaci~ns cm naturü.lisarem-se, por
que: com esse acto se suicitum a muitos en
c:trgos e at.tênr;ücs nos distrahem dos serYI
r;os vteis C: lav,ll:ra. ou de outra qualquer in
dustriu: a expcricncia de facto o mostra, e 
I• muito natural que alguns nobres Senadores 
o rcnltam observado. 

·~:u conheço nfto poucos cstrangc!ros que 
sr, t&m vhulo estabelecer no nosso Palz, elos 
qnacs alguns tôm formado fabricas, que cm 
algumas Províncias :lté servem de modelo e 
nor:m. da no;,sa nasccnto Industria, e estes 
cidadites até hc,jc nflo vejo que procurem 
naturnlisarcm-se no Bmz!l, pelas razões ift 
expendidas. Ora, ainda mesmo que elles 
julgtwm canvPn!ente, por algum moti1·o, m.
tnra!isarem-sc, a lei vigente é bastante fa
voravel a esse n'spcito, c aquel!es que tem 
procurado o Corpo Legislativo, para que 
o.•lle lhes dlspr.n·se os annos de residencia. que 
a 1:~1 ex'ge, rlepois de feita a dcclaraçfto, o 
tem achado assaz generoso a este respeito; 
nflo me consta que uma sõ na.turallsação 
rasgo denegada: se, pois, tem achado esta 
facilidade, s~ mesmo pela primeira parte do 
projcrto n6s facilitamos mais os meios de 
se! hr.bl!itarcm. para que abolir essa decln· 
rar:iio? Eu creio que é melhor que os es
"~u·anr,ciros cumpram essa. dlsposlçfto, es
c:J·rvonclo stnw nomes nas Camaras Munlcl
ilfte~. 

Eu estou convencido quo os cstmngeiros, 
qmmclo ee querem naturallsar cidadãos bra· 
zlh•iros ~ quando já têm r.m vista alguu1 

Eu estou convencido que o que ha de 
att:·ahir a popula~üo estrangeira é a fertili
<i:Hle do no:;;o solo, o perfeito estabeledmcn
ro da ord~m publica, a paz c a tranqullli
C:::dc cm tcrlo o lmperio. Quando o direito de 
propriüd~u.ic se achar de facto pl~·namentc ga .. 
rantido, eutfiu nosso Paiz !la de attrah!r uma 
populaçfto immens:L c nós \'Cremos povoadas 
~ocla::; as Provindas, rott:adz!s as florestas, 
~uc süo il~ie habitadas pelas féras; mas nii.o 
<i neces~arlo para isso qu~ sejamos tfto in
dulgente~. dispensando as disposições e re
gras que até aqui se tem observado: votarei, 
portanto, pela primeira parte da resolução; 
c, quanto ú segunda, espero pela emenda do 
:10bre Senador, pela qual voto. 

O Su. SATt:I::\'I:>o: - Eu entendo aue a. 
rcso!uçilo que cstf~ em discussfto nflo qu~r 

que a der.!ara~iio de que trata o § 3" da lei 
d~ nuturalisar,ito deixe de fazer-se: a prrrtc: 
que fica rc:Yog-ada é a dcclarar,flo prévia, as 
clemais disposições continuam a ter lugar, •• 
!e! é bem clara (lê): nfto diz que o paragra
pho fica rPvogado c sim que se faça a decla
ração depois de clous annos de rcsiclcncla no 
Palz, sem que, porém, t;xija que a declarar.üo 
seja feita préviamentc. 

Disse um nobre Senador que os que pre
tendem naturalisar-se nfto sfto movidos a 
isso por amor ao Drazil, mas sim por con
vcnlcncia propria; mas quem é que ignora. 
o primeiro move! de tudo? Por convenicncla 
proprla é que os estrangeiros vêm ao Drazl!; 
c sa nfto fosse clla não viria câ ningucm. 
O contrario ó uma theorla figurada, uma 
pura utopia. 

Disse-se que o Corpo Leglslath·o tem si
do multo facll <>m dis]Jensar na Ic!; mas ·isso 
mesmo moslrn a convenlencla do) se adoptar 



Sessão de 12 de Setembro 4i 

uma medida mais favor:we! á naturalisaçiio: 
o melhor é c~tabelccer urna regra fixa, e não 
estar todos os dias dispensando na !e!. Por 
esta disposir;fto fica l'r.Yogaclo o ~· 3•. afim 
de não ser prévia a declaração; pó de o na
turallsado fazei-a quando bem lhe parece;, 
póde mesmo fazei-a finuo3 dous annos de rc· 
sidencia no P:llz, 11!1. occasião em que clle 
tentar naturalisar-se. 

c que quatro annos depois desta d~claraçfto 

feita, poderá reque1:er ao Governo a sua carta 
iln naturallsa~ão. 

v,;.se, pois, que a re,olução não dispen-
sa de que se faça declaração; declara, s!m, 
Que o tempo c!c rcEiclcnc!a se-rá contado desde 
que o estrangcil>o BL estabelecer no Brazll, 
embora elle ni!o tenha fclto a sua declara
çi:i.o n1. Camar:t Municipal de sua residcncia, 
~ assim não acontrcerft o que tenho muitas 
vezes observadJ. Ap!Jarrce um estrangeiro 
:nuito interessante ao Pa!z, .~ ainda que te· 
nha de residenc:a no Br~zil dez, onze annos, 
~om numerosa família, Yé-;;e embaraçado em 
~bte~ carlQ rle natnralisar,rio, porque não fez 
~ dcclaraçiio e::1 tempo <:otupetente; entre· 
Lanto que outrr,s, que nf:.o estilo nas mesmas 
~ircumstanclas, porque as leis do seu Paiz 
ufto os embaraçam de fazer essas declarações 
'la Canura ~runlcipaL on por outros quacs· 
.1uer motivos, obt•êm a 11atnr:tlisa~i'w. Quando 
.\Iin:st~o do Imperio, •'11 observei muitas ve
'.es est2 inconveniente;: e por esta occasião 
informarei ao nobre Sc!Eiuor que realmente 
tem havido multa.s declarações nas Camaras 
)Iunicipacs, feitas por naturalisados. 

Disse-se que quem se naturalisa r, com 
o intuito de obter emprego: nfto duYido que 
a respeito de um o•t outro indiYiduo seja as· 
sim, mas em geral n~o acontece Isto, c, a 
pouco passo dispensa ri<) lapso ele tempo para 
naturalisação de nm !-Iamburguez (o Sr . . T. 
D. Sturz), o qual, po; certo, nfto quiz o fôro 
de cidadão brazilelro com o intuito de obter 
emprego, pois ser-lhe-ia imposslyel occupal-o, 
por isso que me diz:.:m qne é agente e sacio 
de varias comp:mhi:ls. Dispensou-se, pois. 
nesta parte da lei, a seu respeito, assim como 
se tem praticado p~ra com outros; e tão per· 
suadido est:t o Corpo Legislativo que Isso é 
desncccssario, que t.·~m constantemente con
cedido semellwntes dispt'n3as. Tenho por va 
rias vez<:s ouvido dizer que era melhor revo
gar a lei; nflD digo que se revogue, mas c lia 
com essa clausula de nad:t scrVl'. porque nin· 
gucm faz dPclarações prévias; c se ningucm 
as faz, se ningur:m pôde contar com o qur 
lhe succederA daqui a quatro annos, para 
que existir na lei uma tal disposição? 

Voto pela resolur.ão. 

O Sr.. VM>coxcnr. s: - l~u. em parte, já. 
fui prcnnido Pt•lo nobre Senador que acaba 
de fallnr. Parece-me r1ue a impugnaçii.o feita 
á proposir,fto v!nd:t da Camara dos Deputados 
funda-se na supposição de que ella clisp:·nsa 
o naturnllsado de fazer a declaração na Ca· 
mara Municipal. O nobre .senador, o Sr. -i' 
Sccrctarin, acaba dt• c,xplicar que a proposi· 
~ii.o nfto o dispensa de faz,•r essa declarar.~o; 

mas a resolução só púdc ser bem cntendiua 
ã vista da~ ilispoH!çü,,s da ld de naturallsa
~ito. Diz esta ld no artigo 1", que o Governo 
ê nutorlsndo a conceder cnrtn. de naturallsa
cão a todo o estrangeiro ·que mostrar: 1". que 
tem a Idade de 21 mmos. que está no gozo 
dos cllrdtos civis que l]c,,·eriam penenct•r· 
lhe na sua Nar.rw, ctr.., rtc.; e afinal. que 
declnrc nn. Camara. ~Iun i e! pai n sua Patria, 
rellgiito, c a inten~ã·• de residir no Imperio, 

Eu peço aos nobre.; S·'nadores ·que refli
rtam na rcso!uçã.1 vinda da outra Camara, e 
'lbscrvarfto que c!la noto clispens:t da decla· 
raçfi.o; o que ella det.~rmina é que o tempo 
de r sidcncia não será. contado do dia de de· 
ciaraçil<J, mas sim do tempo em que come· 
çará a residenc:a: é coaol mnito diversa do 
IJUC t••m sido entendido pelos nobres Sena
dores. 

Disse um nobre Sen~dor que esta se
guncla parte da rcsol!H;::a dispensa diversas 
resoluções, ou condiçõe-s IJlll! se exigem na 
lei de naturall~nçüo, mas que ao mesmo tem
po exige n. declaraçfto n::. Camnra :1-Iunic!pal 
a deste modo se torn:wa u!fricil a execução 
da ld. Esta rcl'lcxfto tlo nnbrc Senador, quan· 
do fosse procellentt•, uitn t~rin. n.ppl!enr,fw al
guma, uma vez ·que e:llo• reflectisse que a 
resoluçfto dn .::amara dos Deputados nno clis· 
pensa a dccla;-ar,fto qn<' tlcvt• fazer-se na Ca· 
mar a l\Iunicipnl; c lia a ,;xi;.:e, mas não a faz 
dependente de que ella seja feita dous an
nos antes do lfmpo de l'•·~iclcnc!a nceessario 
para obter-Re a CY!rla ,r,~ natura~isação em 
qunlqucr tempo que rl';t R,ja feita, se en· 
trude t<'r-~c cumpricln n. dlsposiçfto ila lei; 
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a reoiiler.c!a é independente ile tal declara.- I eu estou persuadido ·que todo aquelle que 
~ão. adopta outro Paiz por sua Patrla, é porque 

Que inte:csse terá o Pa!z, que garantia ~· espera gozar nclle de mais interesse, é por
se lhe ofrercce mandando contar 0 tempo de que acha nelle mais sympathias, encontra 
rcsidenc!a de um estrangeiro no Paiz desde uma melhor lcg!s!nção, e outras circumstan
o dia cm que elle fizer a declaração na ca- I elas que promettem um futuro mais agrada
mara Mun!clp:J.I? .r;, um nobre Senador disse vel. :lias o que tem todas estas ponderações 
que quanto mais tarde fôr feita a declara- com a declaração que se faz na Camara 1Iu
ção, tanto mais nos certificaremos de que o n icipal? 
uaturaEsanclo quiz adoptar realmente o J3ra- Voto pela resolução d:L Camara dos Depu-
zil pot sua Patria, porQue tendo n·õlla residi
do, feito especulações, gozado beneficias, ti
rado vant:lgcns. tem por conseguinte sabido 
apreciar os bons effeitos do passo que vai 
tlar, e por ls;;o é mais cordato ness:~ sua de
c!arn.~[io, do que aquellc estrangeiro que a 
faz sem experiencin, tl~ln<.'rariamente, ou por 
insinuações. logo que chc•ga ao J3razll c quer 
m·,wralisar-sc. Se r.e mostrasse que dessa de
claração anterior á residencia ·resultava al
gum benl'flcio ao Paiz, entiio eu nüo adopta
ria a l"<'so!uçiio da Cnmarn. dos Deputados; 
mas não s·~ tem isso demonstrado. 

Disse um nobre Senador que os Portu
guczes estão munidos de pnpeletas para, em 
tempo opportuno. quando lhes fi2:er conta, 
subtrahircrn-se a certos on us, declarando-se 
estrang0iros. Mas cu perguntar-lhe-hei: im
pede a este abuso a dcclara~ão feita na Ca
Jnara Municipal? Com esta declaração deixam 
elles de ser estrangeiros? ::\ão continuam a 
ser considerados como taes c a gozar de to
dos os privilegias e regalias que as leis do 
Paiz garantem aos estrangeiros? .se ellcs, em 
virtude dessa declaração, obtiveram carta na 
fórma da !e!, de que lhes serve .apresentar 
as papeletas? Estão sujeitos a todos os onus 
a que estão obrigados os c i dadftos brazi!ei· 
ros. 

O unico beneficio Que o estrangeiro púde 
tirar, mediante a actual legislação, de se na
r.uralisar, ú o que já se enunciou, o de poder 
iuzcr commercio de cabotagem. Mas cllc fica 
inhibldo de s~ naturallsar para gozar esse 
h0ncfirio obrigando-o a fazer essa declara· 
Gfio, c contando-se depois de ella feita o tem
po do res!dcncia? Eu entendo que nfw. Em 
minha opinlrlo esta declaraçfto não ó mais 
rlo que u1aa formalidade vã, não produz ne
nhum b0nc-ficio, não traz nenhuma garantia 
ao Paiz. JíL s~ declarou quo sem Interesse 
n i ngu~m :;e vinha natural!sar cm outro Palz; 

tados, pelas razões Que aeabo de expender, e 
ainda por outras raz,jcs. Xiio me inclino mui
to a emendar as resolur,õcs da outra Camar:t, 
c, sempre que as examino c considero, faço 
con1 mui respci to, c a n1aior veneração, por
QIW observo qu0 é um acto Que j(L obteve a 
maioria de uma Camnra Legir,lativa. Nfto 
quero declarar com isto que cm nenhuma oc
casmo apoiarei uma emend:L offerecida a 
Qtmlqur.r acto sen. pelo contrar'o, quando en
tender que esse acto necessita de uma emen
da, nfto duYidarci apoiai-a, offerccel-a mes
mo, embora o acto da outra Camara tenha 
obtido Yotação de considcrm·cl maioria: os 
meus respeitos para com os actos da Camarn 
niio chegam a esse ponto; mas, quando não 
ha uma razrLO politica, de equidade, de in
teresse do Estado c bc:n publ!co, que exija 
emendarem-se os actos da outra Camara, não 
estou incl!nado nem o estarei a fazei-o. 

Por exemplo, se passarem na lei do or
çamento, tacs como tem sido proposto pelas 
diversas Commissões da Camara dos Depu
tados, algumas disposições que, por anti-ad
ministrativas, ou lncompati I'Cis. eu julgo nfto 
devem ser approvadas, hei de offcrec••r emen
das. O Go;·erno deste anno niio é o do anno 
passado, que pedio no Senado que não ad
mitt!sse emendas (L lei do orçamento, por isso 
que a outra Camara niio se podia reunir; 
mas este anno não ha de ser assim, o Go
verno deste anno nfto ha llc consentir em que 
os Deputados S!l retirem. O nobre relator d11. 
Commissão á Resposta da Falia do Throno 
c, hoje ::lflnistro da Fazenda, é a maior ga
rantia que eu pos8a ter ao pleno exercício 
dos meus direitos: eu penso que o actual ::l!i
n istJ·o da Fazenda nfto renegar(l. as subl!mes 
doutrinas do nobre relator da Comm!ssão dr 
Resposta ;, Falia do Throno, essas sublimes 
theorlas, a que dcv~ talvez a sua brilhante 
posiçfio actunl. Se f[tr.o rs:a clcclaraçfio é para 
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c1ue o Senado veja que não estou em contra· 
tlic~iio quando tenho a intenção .e a pretcn
çiio de em~ndat a. lei do orc.amento. se elle 
!HlSi:lal' com algumas daM referidas disposi· 
·<;õe~: ~e aca~o tivc:;se '! certeza de que o 
)!inisterlo actua! ser::~ tão despotlco como o 
passado, qu<: veio p~dlr ao ::ienado que nfLo 
consentisile nas Nnéndas, porque não haveria 
lei do or~amtmto, eu nfto proporia emendas; 
mas, tcmoB :L gan111ti:L elas doutz:lnas do no· 
lm~ !l!inlstro lia. F:lzt:nda: " auno passado 
,,xprobava c•llt• :w Governo o ter consentido 
os Deputado~ se retirarem da Capital, ·sem 
rrtw a lei do orr;am.,nto tivesse sido appro
Yada cm amuas as Cant:uas. 

ltt·sutuilldu <• que tcllho cxpendido em 
J'a1·or d:L resolu<:iio, l' minha opiniftO que de· 
v c ser appro;ada tal !! qual: <:lia não tem 
~iúo impugnada na. primeira parti: que reduz 
os aunos dt! res!d;,nt:ia n dous; a impugnação 
tem ver;;:tdo sobrr, a dL•c!aração que se dCYé 
tazer na Camnra ).lunicipal, poz:quc os nobre• 
Sc•nallore:; que não adoptam essa parte da 
disposküo julgam que el!a dispensa na meu· 
clonada dcclnra~üo, quando pelo que disse <lU 

me persuado ttr d"monstrado essa parte da 
rrsolnc:f10; dctt,rmina. sim. diYCI'Su modo de 
COiltõll' O I c•ll\po df.' l't·~idencia, declarando C] I\ C 

c·Hsc• tempo eorre indr]WIH!f•n t~m~nte <!~ c:ua!· 
lJIIf.,r deciara<;üo. 

O S1:. 01.m·:11:.\: - Ainda persisLO na ml· 
nlm op'niüo. embom o nt>hre Senador ·que 
acabou d<.' fnll:tr sustentasse a sua. confor· 
mando-s•' c·om o Yotcc da outra Cnmara; ain· 
da qnc r.ri!Juw muito respeito ll Camam 'l'em· 
~>oraria, n;~da p<idl' fazt·r com que lhe sub· 
:uetta a minha opiniilo. Estou persuadido, Sr. 
Prt·s!dl'ntc·. quC' C!:isa di..•clarac:üo préria t~ ne
t.'l1:;:;ar!H: um esr.ran::;eirn ptule (·hcgar aqui 
(•om o ::il'tt uario, ptlll·· rc•gl:,.!Ssar em outro 
p:m>. ~~·u .Pai-.. P voltar p:tra " Bra~il uutes 
dr, clous :untos. ,. allt•gat· qtw r.,si<le no Bru:.:ll 
lia tlooll~ tLilllOS, eOillJli'OI'alldO·~C COUI 11 ('>!rti· 
fi<•allo tlP ''n r.r:ula do oeu navio, .uo mm o tal, 
de. ,[)ir-oto·ha. purém, que temos inspect01:es 
<lt• quu.rtdt·ão. parochos cli- fre~;uezia. ·para 
c:onhecer a !mude, mas iodos dã() listas? Os 
l>l'Otcstantes Sl• a)J!'l'Senlii!U ao I~arncht>. .B' 
fltt!l, pois, pmtlcar esta frautlc .• Tu!go, por· 
taut.o. intllspeusuvel .,Hta cleclara~l!o, r voto 
.por .,ua. 

O S1:. Vt•:Jiut'Y..lHo: - Al>~r.ar ele iucommo· 

dado, direi ainda ul;;uuta coue1t sobl'c;: o pro
j~cto, t.,nc1o a offerccer tlllla emenda de qua 
já falléi, c quo por eaqueclnientD não man
dei f\ mesa. pois entendo que apezar de rea· 
peitar n1uito a Camara dos •iir8. Deputados, 
devo pôr ~mendas aos seus projectos todas 
as vezes que me parecer conveniente, porQU(I 
a Con~tituição assim o quer, nem me gua~da.
rei só 11a ra a lei do orcameuto ... 

O SI<. V.\tii;osr:<:Lr.os: -Eu lhe respon· 
d,·rei. 

o S11. VtncGIJEII!O: - • • • que creio h:..
v<.,rá tempo para ~er segunda Yez examinada. 
na Camara dos ,Deputados, parecendo-me {lue 
••s!.l·s não hão d•· delxar os &t"US lugares, nem 
o Gu1·crno ha <.!~ fornecer-l-hes embarcacõea 
pam retirarem-~c;,. e expedir-lhes dip!O'lllaS li 
pre~sa, para irc:m 1.omal" coura doH s<u~ en1· 
pregos. 

'l'eru.;;e dito que o pr·ojeclo não isenta 
da ueclaraçfLo na Camar:t :\!unicipal. ma~' 
Hlinlt:Dte da ameclpa!;ão dest:l declaru~~o. Eu 
~utend" o contrario; níto e:;rou <:erto na ma
nl'lra por que se expz:ime (J projecto. de;;ejo 
qtk se leia. (E' satisfeito). F~xlge d"us au· 
nos inclt•p~ndentl·men!l: ela declara•::'io prévia, 
deYe-s~ cnteuder que permitte a clcclaraçiio 
cont a sua. !tllalidad.: pn•v:a, pois ~e quize~~(l 

perlhitlir só a crua!id;Hle e nüo a cl.:claraçào, 
dc•1·eria di~Pr untc:.c:par;iiu ll1t· declaração. 

Um nobre Senador dis8(; que todo8 oa 
noss"s males Yern da. falta dt: popula~il.o, e 
por isso quer facilitar a natnt·a.!isação para. 
adquiril-a. Eu ··ntc·ndo que uf'm todos o~ ma
li·s u •• ~ nm da falta dt' popnlar,iio, P os qu~ 
Jli'OY(·m dessa <·au:;a ~i'l<• o~ menore~. pc>rque 
siio pu!'UlllClHe nt·gatiro~: mais graYL .. s afw 
os maJ(,S que nos vi~m •hl má )>apula~iio 

(apo~iaclus). ,. r, por isso qu ... eonYém hater 
tnnira cirenrn~p"c~ão na noYa ad!llbsiio. 

('oncordc> ~om o nol>rc· Senador que clcr~

mos promccvc·r o au;;meuto d<•· uoss:t popn· 
laçfw, llt'> que aYultn mui:o mals a reprodu· 
ec::lo .lo que· a imporwçfi.o; concordo tarnbem 
qnP n inu•rr.n~e ~~ o nWVt·l dns ~u:~:õt>S huma.
na:-:. I' qu1.1 r~ J1tlt St'tl IntertRSl"' fllt(' OA estran
geiro; l'i,n• para o no;;so Paiz; mas nil.o con· 
renho l]lh' a fadlidudc• da nalurnlisac;iío nos 
trag-n muito: a. naturalisacüo s6 ~ lJrON\l'adtl 
por pouco", p;u·a JlOd<'rl'm t'lliPI'f'ga.J'.st~ no 
i.'tllll"nH!I'Ci() dt~ r.ahotag-Plll; e IHl.r:t o qnP mnl~ 

:w Hih·reL·t~ •; pa1·a pl'CH:urar cmpn~A·os publi-

a 
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cnM; f.:.teilii:al-a mnir.o é angm~nt:ar es3a. mnl
·udfi-n íle !)l'~tt•!HltJllt(·S :.t (•l1l]Wf\gO!.l j{t. CXCf'Sai· 

va. A.· lndusrriH, n roü1mr.rcin, e a agrirultn
ra ofrer~·c:~m \·tHH.o c~ampo aos t•!:)tran;:;eiros. 
c;11e qnd!'ll.ui \'!J· e;;tabelecer-:;~ ••ntrc nós. c 
'esses úãn qllel'Cill natul'~lisar·s!', para se não 
·~ujt>itarem aos onus rl•~ flUe o~ nrnzil.•iJ'O" 
t~ão (:m·~t~gaclos. 

Di8se n1nis o nobre Senador C[llt~ ning·n,.:u 
f.m~ia e:-;~a d~elaração prt~ria. por isso que r.s .. 
t.avom r:nnt.inu:uian.H,ur.;, pedindo dio}l<msa~ ao 
(.~~)7})4) l..l\gi:::btiYo, qu~~ ~u; não ncgaxa. por c:n
nht~-cf:'l~ qtH~ u lei t·ra Uura. Creio que estií t~n

·Kanado quan•lo diz qur, niin se fa'''m essa;; 
dt•dal·ar,iie,; pr~1·ias: eu r.mho vioto muita~ 

.aununc·i~ula:.; nns jornae:;: ~~ qualHll) íd llntn

rali!:iaGÕ~ :-;rr.;nf:!n os tc~rmos reg:ulart~s. !l:iO 

\'~m ao r.o:·po L~gislat!vo: n.•:u sr.i "" c.,;;;.: 
t•:m c"mcr,cJitlo, por achar dura a lr:i, ta<·s dis· 
lh•nsa.s, ou pela Pl"opcn;;;to ;:;era! }laTa. rlispcn· 

~al'. a-:.:~ 1t)1S. no is Ye~o ~ll.IC o mesmo t:~m. :t~~ot~-~ 
llc•rldO CCilll ;;3 :ulil!IS~U(.'!I :1•1S {•\lrSOS JUI'!(llCO~. 

,\ccr..-sc=entou ,. nobre Senador que a clo:-·1 
~~h1.ra~tio r.ra mal~-; rrfl0ctida f.:~t.a llC'pOi-H clf~ 

dQus :mno;r di• J';osidcncia fi,; que :mtrs. :\:io I 
nk pnr···<·r ao,;im, POl'CJUi! n que é !'r,ita. drpois. 

11óde ~,.r <=onse<]urnc. ia d~ uma deli~J-e:acfio de ! 
tuo:::nC:"nro. a que lo~o :-;,·, s··~nP. o c•rtPito; e íl 

ft:·itrl ant,•riorn,.~utr: dú llous annos a pcns:n·: 
o que p~rsen.rou dou~ annos nP~ta dellbc· 
ra•;i>o de corto rr.fl0rt:o mais 1: tl01'e estar 
'!J:)oais firmo n<'lla. 

Entl'nd-e, pois, que a der1nrac;fw 
vrocNlcr. ~ nesse sentido maud:1. :í. 
~m!'o<la ~ll•' jli hn.via f~ito. 

O Sr. Pr~sirlc·nt•· declara 
Ym· casa. 

f~'J'jlt'rii-•:ilfr·. - CtJilti,IUJ.I.("ti.r, tZa. t/ii . .;(.:l(s,o;riQ r/AL 

.''<.'sOIIII;•io t111 ou./ i'n C a 11111 1'0 r•:cln:::i ndo •• 
r/OltS rui i/O.~ '' fl:l/!)10 (/fJ /'C.Iidrnr:i<l ·IJQ 

HNI':il-. Jlr'f:ts . .;oria. }Jal'O a nnf.u/'rt7i,qllf.'';,,, 

]{'.~~unido numt•J'O sul'fir.icnt.t\ de RI':;. 
S .. nadnt'f'S abre·:-;(~ ~I ~CSS:iO; t', lirllt :-1: 

ar·ta da anli'dor, '' apprr>nHia. 

() ~1'. ] ·· Serr~r.a rio }I• t)~ ofl'itit)S 
ttllt~ ~i~ a(·b:lm ~obre a llli~Zil. 

(\•IITI:llla a ~t~g;nnda discu~:)cio, ati ia~ 

1]:·1 na. an~~r.••dc·nt•' s~Bsão. da resol11· 
r::io qu•, r.:rluz a dNl~ annos, sem d•· 
pt•!tclt~ncia àü det!lHra~:flo ft:ita n:t rr::z
Jlf'Ctivn t:am;~ra ~run!r.ipa!. n t<'mo.-, 
rl:t l'~sid•·ncia no !lra~!l. qu,• a li·i 
cl ... :.!:1 li!) Onrul.JI·n d·~· lS::!!. rlet.~rmh,:l 

rtut~ tt""."lllhtlm o~ flllt• prrtr~n<lt·m nat u· 

rnllsar-sfl. 
Li'•-~ e ~ apoiado o ~p;uint•• r·:·· 

•Iuerinwnto do Sr. Verg·uc.!ro: 
"Pl'Cc••dendo nos d{)US nnnoH a d'·· 

darar.iio prévia. -· Snlm a red~

f'{!iio. 

o ~1:. :llf:r.r.n t: :II.nros: - O lim !1:' 
t·mtmrln t! rllinsta.ural' a mesma disposicão 
qu1; ,.;;lll\"a na lei qnn s•~ prctend~ alterar, ~ 

que c:quivnh· :1 vot:u~."A(~ eontra a 2ft parte cl:t 

l't'ROlU~fLO. 

Ü S!l. YASCOXC"I.r.o~: - P€Ç<> a i13]aYl''il 

llt•la ·Ol'd{'!ll, O nobre Senador que acnba de 
1ummr·sP. fallou durante muito tempo qunndo 
jti não lla1•in easn. 

O .Sn. Pn~:fnm:xn:: - O nobr~ Senador 
])(ide fiem· {'O!ll n. J):llnvrn. }l:Jra rr~pomlr.r na 
primPir:t sess~o. 

O Sn. YA~coxc~o:Lr.os: -- Sim, qnnndo j{,. 
nfio tiver vontnde f!c r~b:ner as injustas ar· 
KlÜ<'.~'P.S flllt' o nobrl'\ i:enatlor (tl!rigindo-sr 
no Sr. \"crguriro) fez no :Vlin!st~;rio <1<' 19 
11·~ ~rtombrn. 

Hmlt01ll j;í, sn mo;;trou, e com toda :: 
0Y!d0.nein. f11lC tal fl,,eJnraçfio pré1'i:t l> d'· 
summn nr.ceHsid:tll<', nma vrz f'JUc ficnm Rt1i•· 
sistindo as demniB diBposir,ü"s da lri: nrm , .. , 
nio parrt que seja. neccssario que um estmu· 
gP.iro !'n.çn a clr!clnrtv!fin, fi deJ)ois flspr~r~~ qtu!
tro annos pm•a obter a cm·to. lle nnt.urnlis~· 

•;il.o; logo qu•• rllc~ rr:nhn. rf'Sidldn quatro m: 

O Su. Ptu::.~IllJ.~X1'E: - ~.itn ha er.~.a. 

Lr~van ta· sf:l :~ ~N:15lfi.O. 

! dons :mnos. rl~ qur sern :t d~~lmaçfio prt-
1 Yi:t? O qur a !c• i exi!;c como C()n~ !Cito n"'"'f. · 
' [ ~:!.ria r, a r,.;;id~neitl. ,, lo~o que mn~trr qnnl · 
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quL·l' estrangeiro que residia no Paiz os annos 
qlie a lei exige, e faca a sua declaração ·!'!m 
vespcras de requerer a carta de naturalisa· 
~il.o, está nas circumstancias de obtel-a,. logo 
que se tenha estabelecido o domicilio no Paiz 
está preenchida a dlspOf:ll~ão da lei: ao prin • 
eipio, cu tinha entendido a disposição de ou· 

não exige, basta a residenc:l<t; e o estr:>ll· 
;;oiro que estiver dous a.nnos uo Brazil, !Tu.· 

tando de seus negocio~. s~m lhe passa.r· p.,lil. 
lctnbranGu ~er c!dudào brazileiro, passando a. 
resolu~iio como "'stá, a todo o momento que 
lhr: lHtrccer póde: Sl'l' clda<lão brazl!elro; (I 

co!Do me parece 11ue nãc, dovcmos facll!ta.r 
n·;L maneira, mas, ag<Jra que entrei no seu · tanto a natural!sação de estrangeiros, ju:1:o 
vcrd:!Cleiro sentido, cntt::ndo que a emenda qm, ao n1cnos devemos ter uma garantia. 
nfto póde ter lugar. 

O S1:. YwGt:t:mo: - A lei julga Rccessa
r~;L a declaracão pré1·ia e exige a residencia 
de: quatro anno~. depois de [elta essa dec!a· 
ração; agora rcdu~cm-se a dous os quatro 
annos. Eu estou pda reducção do tempo, mas 
mio estou pda di~p.,nsa da declar.a~ão pr~via, 
c· qu.:ro que ella. tenha lugaJ: dous annos a.n
:~~ ela 1'poca cm que se póde ser naturali· 
::;a(lü. 

Di~sc-se que r,al declaraçiio não nle na
da. Se a declara~:to nfto ..ale nada, admitta·sc 
<tualquer rstrangeiro que pc~.a carta de natu· 
rallsaçilo, embora ellc nüo tenha rr;;idencia 
alguma no Paiz. Creio, porém, qtt<:- t:· lll:Ci,ssa
rio txrmos cit·cumspec~ti.o na admissão de es· 
tr;mgciros. ?'>ão é cousa tão indlffcrente che· 
gar qu:t.!quer e,;tra!lge!ro ,.. dizer: - QtF·ro 
ser i·idndão brazil:>lro - c sel-o im:ni·diata· 
mente. Todas as Na~õcs t~m certa~ formali· 
dades que devem ser preenchidas para. se ob· 
:c1· um bl fa\'or; ten~mos nós lamb~m a 

prévia de conrianoa, a qnal só podemos obter 
pt~I'J rudu I.] a dectaraçfto: por isso Dlll paJ·i~ee 

qu,, dei'~ subsi~tir· a l~gl5lação vigente, re
cluzinl.lo-se Hómente os quatro annOf:l a dous. 
Isto é o que eu depn;l!cudu da lettra da. !d; 
e H<' to8se o collirario o que se tem em vista, 
di tfw l!a I'!;~ r],, diZ\'r·se que fica a declara
ção inde])endt:nr.e d~ sér prévia, mas ·não Hn 

diz a,;sim; diz-se: - independente de dt-cht· 
raçüo. - Portanto, reduz-se tudo à resid::n
cia de dous annos e ao s:mple~ requerimt·ll to 
para se lhe passar a carta. Em vista di;;so, 
insisto ainda na :tdo])~áo !la minha emend11. 

Eu julgo que h:t uma classe de ·~str:m· 

,c;dro;; que d.:re ser mais attendid~. e aohrc 
:t qual j(t um illustre Senador fallou; c, ;,~ 

elll! n niio fizer, t:~l talvez offere<;a nm art.i:;,: 
additi\·o a c~se respeito: a classe llc qu.: 
fallo t': a dos marlnhotros. Esses quer!~ ;;u 

que, logo que ~t:· alistassem no scn·iço d;: A r
malla NaeionaL i!l'e~sem o türo de clda<lf<•.•~ 

hrazileiros, t· por uma raz;1o muito ]J::lllsi· 
n de ~cr JJeecilsnrio r~sidir dous annos no rd, <: é qut', cm YÍI'J.mlr dr.s tratados f··;l.u~ 

l';dr., fnr.endo .dous annos :mt.c·s a declaração 
1l<· qu,: querem ser ciuadiios brazlleiros. 

D:z.s•• que ~ iucJiffer~nte (lUC· a declara· 
1:ão seitt feita dou~ annus :tnL.;s do tempo 
t·m qu•! pMe tt:r lu~;ar a naturalisac:üo, ou 
nas rt:spcras de ella se fnz"r. :lla8, como po
li<:: S(-r inrlif[Pr••n:~ a prova de qu,~ um ··strt\11· 
;(~'"iro !lOl' <lous annus pcrmantN!II no Paiz, 
I'Oill vontade de ~c,r cidallüü brazill·iro'i Isto 
p;l.I'Pi:l'-lll·· ctll•' rale• alguma eousa.: j(t merece 
!IIUilo n:ai<'l' cuniian•:a <tiJUelk qu., por dous 
11n110~ JIPl'Bistit1 IIH rc~olu~flo dt· ser brazllci· 
ro: ,:; h;to uma g-arantia quP d('suppareccr[L 
~" ufu> St· exigir a declara1;üo Jll'Prin, porQue 
··utfw. Por uma circnulstancia momentanea de 
··"onmuia, põdü !IIli estrangeiro mttural!8ur· 
:H·. e, <lL'pni~ Ut~ g-o~H.J' certas vnnragt'ns, ir .. st.~ 
C·!llbora. 

O n.,lJrc Stnõtllor diz que o domicilio é· 
c·on1lit:~o !'HHt.•nclnl ue~t•' [•aso: mas a lt:d o 

t:Oiu algullla:; ~af;Õ,~s, por e-xemplo, l'•)m a 
v'ran<;a. cx!ge-sc Qllf: dous t•.•rr,os da t.ripull:
çiio !>t•iam brazildros, p:mt QUé> n. emlniTI::J.
çfw ~eja consiclernlla nacion:!l. Om, COI!H> le

mos pouco:; marinheiro~ que se lledlq11em ~~ 

t.·Stl· St1 l'Vit;~_,, t} iudispensaYel nc.llnittlr t:s::·au
geiros, e por essa raztto julgu.ra converdt 1!lf!! 

qu•· h ou I'CStit' uma ta! dispo~lçiio; mas i::;rn 
niio púde ser objecto dt~ emenda a csUJ .ani· 
~o. " sim ·dt: um artigo novo. 

:\o ea~ .. J>l"<.:senle. (·nrendo IJUe as altera
c:l't-'s qtlt.' ~e hourcrt\m rle tu~~r de\rem *~r 

min;o;uadai<_ A prim..ira lei Habiamento exi .. 
.:::.io a dt·ela.l'\tCi'lO prrh·ia: Qllllllto a.o tempo~ 

talv,·z cnlüo se dessem ra~ões para qui! hou· 
\'t'SSt! maior pra:.:o. rnzõc·~ que ]lOje nüo exis
tr•m, c• pu1- i;;~o convc•uho na rt:cluc~iio, nuH 

t:tllll u t:O!Hlküu de qu,• subslstlrfto as nlesma:I· 
forJ.ua!lcladc,; qu.: :mte!'iorm,;,nte I!O Prntlcu.·· 
l'illll, ]JOI'qiif! l\H dt•elarRI;Ü;·~ lll0lU('ll\[lll~Olli ij;'iO 
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JHJilt..'r, vaf~O~b~ 1-;it-O n (~~·f,~iLo d(~ uma. eit·cmns· 

t:mc:ia qn11.lqu~r. 

l':a já dls~e que :< maior part" rlus que 
pretenil<:Dl natur:l!isar-He r.~m r~m Vitit.:L con
seguJrenl . .alguu1 r~LY(.l:·: o ne:gociantt·~ o :tr· 
tist.a e o lavr:tdor. bem que sejam estra.Dgei· 
ros, ;:ozam elo~ mesDlo~ fa.I'Ort'll que os eida
di.ios brazi!eiros, ·,~ nfio I'St~o sujeitos aos 
1nes:nos t•n-r.argoa qu.-~ er:;ws; não são, JJO!s~ 

os l!omenH iudustrinsu~ " uteis ao Paiz os 
qu" procuram nut:uralisa.t:·s~. ~ fjitn os que 
!ll'ctrmclem algum crupNgo publico: se não 
»r. exigir a decl:u:tção antecip<Jda, aconteecri 
qth~ muitos (·~trangeirns llfln de solicitar em
pr.~;;-.. :s, e só depoiH de s" lhr·s !azer a pro
messa. dellt~;; C. {JUC se bào de natura!lsar. E' 
isto o que r·u não quero: j:t é um fln~ello 

no Brazil a mania dé procurar empregos; h a 
immms:~. gente que julga não ser passivei 
viver rle outro modo scniio sendo empregado 
publico, senflo :i. custa <la ~ação. Se, pois, 
nós temos tanta gr:nt.o que pretende os rm
pr~gos. eonw queremos augmentar aindn o 
numern c!os aspirantes JH:Ia concurrenci:t rios 
estrangeiro~. Todo o estran;:;eim que não r.i· 
ver modo d•• \"irla lança.rft mãn desse meio, 
uma \'C~ rrue se achP ha dons annos no Pniz 
e t•~llha por algum inrldcnte ricado <l·~sarran

jarlo: e ris nhi umn. nmlt!dfw de pretcnden
trs aos empregos publicas. F.xistindo, porém, 
n. exiA·c·nrin. rh dL'rl:n·açn~, pri!vin. j(l se !I if· 
J'kulta. mais o n"gocio, porque i' preciso pas
san•m·se <lS doun amH>i\ depois ela. declarnçãn 
e ent.fio :iá nilo p<ide dnr-sc n. promess:t rl•' 
!'mprcgo para ~c pedir :t earta. rle naturali
;;a~iio. 

O :'in. ~ATt:ns.l);o: - Ainda nfto v<':i•> hc:m 
proi':Hln n tlt'e~ssidade. rla dcclarar:iio prf•·ia. 
Como ha panc" :H·nbou <l·· dizer um nobm 
Senac]Gr, n lni vi<;Qnte fica em pé, •:xcepto no 
prazo tln rosiclcndn r. na parte rel·atint {L dc
<!lara~:i.o prévia, a qual cm lugar dr. ser feita 
ant'"s r!c decorridos os !lous annos, ê feita 
\h~p~):s i.lc~lll!Ei Jlf.o~.~i.td(i,;; • .Di;:;:-te ·U JwJ!'e Sena
dor que <lt'St.P morlo nenhum estrangeiro rl~i
xar:t da se nat:nralisar; um :wcntnreirn qtH) 
r1nssa ter a promessa de um l'mprc!\'O. natu· 
raliR:Jr·se-ha !mmdlatume.ute, \! ten•mos rlc•s· 
t.a son,, um augmcnto consider::m~l de asp!· 
mntes a empregos publicos. Eu tambcm repu. 
to um grnndo mal, a mania t!e f'JUC!r~r ~(·r 

•'DlPrrgil.do )ltlbllco. ma!l não considel'o qur, 

Jl:'":;;;lHiú ctit<L resolu•;üo, s~ <l.gb'TllVt! esse mal. 

porque nüo fica tão 1'-:Jcil a natnrallsação QU~' 
poesa qualquer r.strangeil·o de um ·momento 
:t outro natura!ísa1··se e obter emprego pu· 
blico. Todas a.s disposições cla lei ficam ••m 
~ru vigor, e note-se -que o * 5" não permitt•' 
tanta l'acilidacle como o nobrc~ Senador 1'!1· 

!cnde (!ü): a. natnrali!<.'lçiio não é para tod• .. 
o honwm que tiwr dons annos de resirleneia 
no lilr:tzil: •! n ccessa ria, si ru, a resldencin,~ 

mas tambem ·! ni'cl•ssarlo ·que rr.nha. outra;;. 
qnalidade.s, como n ~xercer algum ramo rl•! 
industria, o ter vida honesta, etc.: portamo. 
,,,rit a nawralisação concedida a esmo, se I) 

GoveJ'llo quizt'\' prescindir elos requisitos QIF: 

a lei tem <'xigiilo. ~este caso, -porém, nilo sr: 
obSCl'Ya. a !l•i. A' \'ista disso, entendo qnc 
nfto cabe :t obscrvaçiio qur~ f't•z o nobre St·· 
na.dor, ele que deste modo SI) iam crcar mui
tos prcr~udent••s dos Ju.:a.r.,;; publicas, Jl<ll'· 
que, s·~ el!e;; n:io t:iv.oJ•em os requisitos -QII'J 

rxi;::r. a lr.i. não serão naturalisados. E' pos
siwl abusar d" tudo, m3s PU nüo vejo que 
r;:n consequcncin desr.a 1'1'50iliçfw poRsam os 
:Jar.urnlisndos abusar. 

Dissc•.se qth• os eHtrangciros podem oh· 
ler carta de naturalisar,iio para tirar dahi 
al;umas nntagcn;;. Creio que são sii duas as 
vantag.,ns que clies podem tirar: uma é para 
nque!Ir•s quP. forem negociantes, os quacs vi· 
riio a. pap;ar menos direitos do corumercio c!."· 
éabotagem, e outr3. é serem P.mpregados no 
Sl'l'\"iço publico, Vej:tmils sn ellcs podem abu· 
sar dessas vantagens. Parlem abusat·. porqur•, 
obt:~ndo 1'ssns \'antagens 110r algum tempo, 
inuo.sn ile)l•lis embora, a Xaçào JH•rde nissr. 
sem duvida nl;::uma consa. 1>orq1tt> o homem 
qu<' deixou ile pagar rJurantc rlous on tre> 
allllOS rllr('itos como r.sr.ran;:;etro, ·se depois 
se i'ôr emhora, prejudica :t Fa;r,encla Publica. 
:\!as r.vit:t "sse :Jbt:Ho ;1. dcclaraçito prévia? 
Dr. modo algum. 

Disse-se hontc·lll qu<• té:u havido nbusm: 
nmito :::randes n~s ~:hamailas pa]l<'lctas, qun 
sr cl:"w por brazi!~il'•lS s('m o sc·rcm, e, qnamln 
s:io d1amados para o sNI"ir,o da Guarda Na
cional, npr~sr,ntam um certificado do sr.n 
r:onsul, " dizc:m que não podem srrvir por
que sfto Portu,;ucz~s. ?>!:ts, pergunto cu. a 
dcclarn.r,ii.o prévi(l ,,vita este abuso? De duM 
uma: nn feita a d('('.l:lracão. o seu ministro 
ou r·on~ul os considl'ra ramo cidadão dn sua 
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N;u;ij(>~ ou u;i.iJ '! ;.~tit a tull;-;idera~;lúl h a dt~ ~''1' 

fcitrr se;:nndo 11s lr.ls cJ•~ e:ula Pniz, m1 ord~n:' 

CJUC o m1ni:o;t:-o I'Hrran~dro tiY·~r. s(~ urn 
Portu.~t1c:z l'ni l':tzer a rlt'clara~Llo prí~v!a., ü 

con!=ml rontin11:1roi ~~ Nl:u;irl,·ra.l·o (•orno Por
tuguer. ou não? Eu supponho que o consl!lcra 
tnl. e por isso n:in vai s~nir na Guarda ~:1-

cionnJ. 
g n~srP cas., rlr. qut! so~rrc a declarar;ft·J 

pl',~"·ia.'! D, !l:!Ja. ~e o seu consul o n;io con
sidera PO!!H\ Portugue.z, t~.mbem nõs o ni·ln 

podODl03 NJnsidcr3r eomo DJ•nzileiro, porquo:• 
ainda niio <'Stft natural!sado, e assim nãt.> n 
pod,~Jnos r·ha.mar JJ::tra a Guarda ~acional; •' 
quando a iRso seja compcllldo1, comquan'" 
afio trn!Ja a. papeleta, p•ídr. mostrar que nns
cc•n <'lll Portugal. e mandar tirar uma certi
d:i.o lia ;o:;ecrNarin. de Estado pa.ra 11\0str:Ji' 

qn·~ não rstit naturali~ado, cnmproYando <k~

t:e modo que ,:, ~strang-eiro. Se :t declara~ii·' 

J}O!s ~r. jul~a nccessaria pnrn. C\'itar os abu-
5o~. t.•nho rlt'mon~J.rar]n ~IIC L•lla os não l'•·
mr.dion. 

Dr.mnis. píult~ um 1·:;n·:n1~r·iro ,l,~poi::; 11;~ 

natlll':tlisarlo s,•r imP•'uido ri•' ~nhiJ' para irir:t 
do Pniz? ~:io vdc meios qrf isso nbst~m; ,. 
rrÍu!tns ~a~Õ·êõ l1a, eomo a Porlu~uc?.a. uns 

quaP.• sNJS snbditos. conHtuanto s;~ n:ütll'n:'
~~m rm antro Pai?., nunca pcrrlt'lll " fôro pa
trio. o. Yolwndo ~. ~rn Pniz, siio rr.cl'bi<ltlí' 
e.1mo cidadãos. ]),, que, pois. serro: i:erc·m 
f<>ito a r!rclnrn~iio préYia, se, quanrlu os seu~ 

intcrcssrs o r.xigem, voltnnclo fL sua Patria. 
~iin considerados como eidarliios dell:l? 

a pNii!m, ~ :t lei dâ providencias a este rrs
pcito; pOJ' is~n, não .; ele receia r que se M.
tnml!sc'm tod•1:~ os .o:!Strangf.iros indistincta
mm.r.e. F.mf!m, ~enhores, tendo nós tanta ne
e••5sldarJ;, d~ população, devemos fadlitar
aquc,!l••~ nw.ios que sii.o justos, porque a f<tltw. 
rl~ popula~iio e ominosa introclnc~ão de hra
P.•JH arrieaoos, que atrl ;1gora niio tem ;;ido 
po;;•i\·el impNiir. são a {]upla. cansa dos grnn •. 
de~ U1Alês qnr• sofi'remos. Todos cnnhecP111M 
qnf', por rnlt;l de l>rnr,oR para cultirar a terra. 
l'i<CO~rt~~;• ft eSC!'aYatUI'U, principal rontc rl~ 

nossos lll•lles ,, ria corrupciio p;eral. Os a..llTi
cultO!'eR a]mwc·itam-so do contrab3ndo. e .. ~. 
r:ontrabanrJi;;tn~ Pl'Ocnram todos os meios p:ltll 

illndir~m a t!i~posição da lei. Eu estou certo 
qn<·, rp1ao:s~uer que sejam as lei;; penacs, ~dll

rla qur· ac dt:ll·rmine qut. :;e atanazem os con
t.rnba!ICJiBias. ai:lrla que se imponham a;; Pi'· 
nas ruais ::r:-..vcs, o amor da con1•enioncia r.,
mo,·cri• rodas as diffieuldadcs; e a experien. 
;,i3 o mo;;m1. ~<io v~jo, pois, outro meio rJ.; 
nos \'NilH•ii !ines rk racs malc~ <ln qae )Jl'O
lll•Wt'l' n ·:l.u;;mc;nto t!n fJOJJUiaçüo. l':lf'iliranrlo 
a. natu:·ali.sar;fio dos estrangeiros. 

Pr~suadit!o, como estou. de qtw o an
r.;nH,nto tia popnla~ào é um dos meios de pro

mo\'0rlllo1S a nossa prosperidade, tle tOrl'> n 
m~u rora~iio vorn pelas medidas que tcndrrem 
a css'~ iim. mas sempre com as rantelas ne
c.•ssarlas, pa1·n l)ue :ai ~u~menro rl•.' popula
Qilo não seda de gcntü que, 1onge de concort·t·r. 
para o augmento da. nossa felicidade. Pon
l:orra. para. n:; nossus d~s;1·açoas: ma;; p~u·a 

isso estou errto qno• niw ha. de contribuir ~ 
d0~lar:tçiio pr~vin, rlla não pcítlc prennir 
aqucllr.s male:; fllW n~o pórlc e\'itar a noss:< 
le;:islaçrtn. Dissr· qn•' se pôde abusar, ma;; 
est~ dcr:laraçào não l"cmet!t'ia. estQ a.bnso. •• 
stí ? um cstotTn ~o incremento rle popnlar,iio. 
Esta hléa não 1H1.t'ec.~ novrr: ctcsuc que se fJJ1-

blicrlll t•stn. lei, sempre considerei esta di;;. 
pos!r.no cxotica. " o mesnw autor della. mr:.m
bro do Corpo Lcg!slath·o, ,·,•conheceu :11'inal 
que ell:t nfio produ?.ia. bem algum. 

D!sse-se tambf'm ~uc tal deci:Jr:tGiio s .. 
p;)rlc• exigir, porque delta niio resulia mal al
gnm: mas que bem faz? ~enhum: •\ niio lw
VPndo tal r.xigrncia, facilita-se a n:tt.m·a!isa
~ão. o que eu entendo multo n~cP.s~:trio. por 
~tal' convencido dr qu~ JJrPcisamos do aH
gmrnto c!n poJJulaçfio por esse modo, além rio 
anf;mcnto nnturo.l que é muito moroso, :t]Jr!-

2ar tia grande fecundidade de nossas patri
r.ins. A America elo ~ortc, se não tiVC'SSê fn. 
cilltado tnnto n ))opui~.Gãn n:i-1 eHtarln 110 r~-
1.ado cm que hojr. sn acha; ~~ toclos nós snbt>
·mos dal'l Yantng~ns flUO rlo augnwuto ela TIO· 

pul~~ãn lhe tem r~sultndo, vantagens qnP n(t~ 
tambem poilemos obter pelos mesmo~ meioo. 
J'·or~m. mais \':III' se'\ do qun mal acampa. 
nbado: A uma Vt:'rdade; mas o ·cnrt:t de ua-
1nr:!.lisnGii.o não s~ eoncec1e a torTos quanto, 

O Sn. Ronmm:rcs nr. r..IJII'.H.no: --Eu tnm

beJJ1 d~sc.io muito o angmcnto tlc populnr;fln. 
mas ,,m termos liftlleis; n!lfis, o melhor é t!i
zer que todos o:; quo saltarr.m no Brazil Si•· 

Jam cldadàoR bra:il~iros: mns, quando v.:mos 
come·, s~ fazem as justificaçõc•. r• que em 
.~crn.l n~ pessoas (com :~lgumas •'Xrrpr,õ~s) 
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que vêm resi<Er entre nós sfto homens quo 
nada têm de seu, c que só vém com o fi to 
de fazerem fortuna, quando vemos flUe Jog-o 
que chegam procuram alcan~ar empregos pu
hlir:os, nüo podemos fttcilitnr muito o acto drt 

nat.urali~:lr,iio. Não lia muitos dias quo· passou 
no SPIHHlo uma rcsolu~iio autorisanclo o Go· 
\'l'I':JO n uuuulnr passar c:Lrt.a de nmuralisa
r:f", :1 um c·str:lllgciro que velo de umu Pro
,·iur·i:o tlo Jmperio ao R!o de -hllli!iro a esse 
1im. 11a e .. rtt•za tle voltar a essa l'rovincia 
tlt•SJHlc·hadb pan1 um ~mpref:o publico; e, an
tC's CJ11(· a resolu!;;t.o estivesse sanccionadil. j:t 
rlh· r.inha rf·~l'eSEWdo: dt•Stt' modo a ~ua n:t
rur;!li~ne;foo nüQ tcvr: por fim nwi~ do que· 
oht<·r r•mprt'!\O publico: faeto e:He eh· qn•· o•u 
t•·nhn <.'onh•·rimento. 

Para r:,·itin~ uut ti.il abu5o, tOH\'irl~ nne 
h••nrc·~se um mo·io de se saber que f"ôLes dt)US 
ann"R !inham ·decorrido dettoi~ da cl!egada de 
qnalqtH•r P~tnmgciro a nma Pro\'incia; mus, 
Si' nó:; vemos (JtW tudo IJUanru s1.· quer S<' 

pt·ora eom a maior facilidade, eomr, dul'id:o:· 
rl:: r)llt' s:"oo lli"l<> ele conunetter abusos~ Quem 
JH>clc•ri< f:tzer nma id(:a d•· ll!!l homem que· 
<"lli:.~~~ a u:11 Paiz e !lO lllí:~mo inRLanu~ St: c1uer 
rw! urnll~ar'! CUl1lJll'<.', pob, CJll•.· haj:: um illl-io 

t!i: c·ouhPC!t·!' a l'SIH,nlaneidadt: p pt·rsi~t;.'nc!:l 

tlo des1•.io cJ,:• naturalisar·H<'. o C)IH· ;;o 11i10 piJ. 
tl·.· obio-:· s<•li'<O pcl:o dl'c!arar:foo pr(,l·ia qnt· o 
n:HUI":ili"a!!llo tlc·ve razl'l' n:1 Camara rlon~ an-
1\o:-\ ~t n t ··~. 

Em gL\ral. todos D5 hvllH:lls (!lll' i~UJ ül· 
.c:ua~ c·Htab•clt'CÍllli'l!lo no sc·u Paiz niw ab:m
c.loJl:l.ln a. sua Pau·ia, e os CJUP tal praticam 
siin ·aqucllc-~ cpw Yfw Pl'ocurar fortun~t, ma:; 
t·om nnim(1 dt' Yulwt·. Sl· :t!gum estran,;.rt:il'o 
ric·o vem ao noôso l'n!z, de: oi~dinario <' )lO!' 

oc·t·asii!o rlr· f•onHllo~úcs polirit:as . .Tul~~,. JIOl'

litilto. fllll' clr\'i.~ll10:-\ púr nlg-LlllHls conclic~t~t·~ [I 

!HltÚI'tdi:ia!:iio. e um:.t dl'll!IS seja esta clt·cla
ror;iin, JlOI'fJtli' t•nt.~O j(l O (ISil':lllgriro lelll Hl· 

. ~·nma cnusa. (•lll ::Wll faYvr: Yoln, ponanto, 

]H'la l'lllf'IHlH. 

O 81:. I·IPLU~I•.\ C,l\'.\l.t.'.IS'I'I (Jwlo ,..,._ 

c/,·,,): - O Sr. Yasc:oucc!loH acha.-c;o: Jli'L<SC:lltL'; 

f' t·<•llhl ,.i],. foi HUI do~ sorteut!os pur:L ir na 
Dl•}Jntaetw. r· l'U fui nvmendo Para o sulhiti
! u!r. paro:ce-mt• ([tlt' JH·lo tOJUI]l:IJ·ec~mr:uto do 
llObJ'l:' :o-:!·lltHlOI' t'81UU ill::;JH~JHltl'.lü d~~~sa C'ü!ll .. 

n:h:~r[(,l, 

O Sn. PEE!i!Dt:~'lY.: - Como o Sr. ""~coa
ccllos não ~e acbavu. na Casa, suppur. qn• 
ostari:t impt'<lido, c por isso noo10ie outro ·st•
u!HJI' J.>ara o ~ubstltuir; porém ... 

O Sn. V.\St'ü:>itot:r.J.(IS (pola. ordem,j: 
V. Ex. dirige-~c a mlm'i (Diriglndo-~c 1w Sr. 
l'reo;iüenw). I~u di~~o pouco ou nada sel. · 

O Sn. PJU:sw~:;:-;:n;; - Procedeu-se i uo
mea!;üo d<t Deput:1Gào qut- deve levar algum••~ 
!t·is fi sanc~fto, 11 nobre S<·Uador fo! um du;~ 

nnmeados; mas, como nl!o e<;ULVU na. Casa., 
entendi CJUtl tinha algum enlbara<;o, t: foi cm 
seu lugar sorte:ado o Sr. Hollanda Cll.vnlc&ntl, 
o qual, <:ORIO o nobre Sc:>nador está present<:. 
:inl!;:l que tlc,y,. AuhslsUr o primeiro sortl!l<
m('ntn. 

O 81:. V.o.>t·o;o;ct;LI.o.'i (J~ia oni<'il!.): - St, 
V. Ex. r,nt<·nde <IIHl devo ir. estou muit.<> 
;mnupto: "''· o Senado cntündt' que pos~o ~n
tri\1' s.;m sone:io para as Dêputu~õe~. e~tou 

p:·ompin :1. Db~dccer. 

O S11. Pillc~rm::.:n:: - O uohrc SenHtlor 
póclt- P~:tlir :1 suu. cscu:Ht. Querendo. 

O ~1:. ,._,;;r:oXt'ELLOS (pi.'!Cl ordC'In): - J~u 

11~.0 l'Ollh2ço ilem a,:; ~tiquetas do P.a~o (ri~: 
•las!. <· nfi,, ~(:! sr lU~ será !lermittido entmr 
Pom Pessoa c~trunha, a que me u.pol!!, Jltll':l 

a)lres~Ulilr as h•IH a Sun Mnj<-sta.dp lmpcr!:d. 
:>;~o m;; e;;t:ti~O a trabt~Jho ul~;um; t, ~e o s .... 
nado •·ntcn<lt: Qttt' mo: deve Incumbir d!:SSI< 
c:oum:i~s~o. •estou multo rrompto 11 d~sempe
nl.wl-a. '' JIH~o a Y. Ex. f!IIC submo:ttlt isto A 
i'ld.a(:tlo. 

O 81:. l'H!·:,JJ>E:\T~: - St· o nolH:~ s~nuuor 
-'" st:n te c um l ncommodo, JHid" l"'rllr ao Se
naúo a sua t:scu~:l; Jlt,lo que o nobre Senu.dor 
a<:all:t tlt· rlizt•r, parec:,• <'st:tr impossiblllta!lo 
clt- i!' au P~~~~(J: fl<:a, porta.ni.o, subnif;.Undo u 
:Iolll<'H!:ilo tlo Sr. Hol!auc!a Ca\'alcaut.l. 

< .'1)n 1. in úa il dlscU::;8iio. 
O Sr:. Y.\HCtl:'l'l'[l.f.IJS: - :-i~o r.t•ulw ou-

vido mzõc~ QUe nte l't•solram a ,·otar t·OILÜ'It 

a propo~ta viiHht da (:amara do$ .Deputado~ . 
A nosiHL lt•i de natumlisnr:ão exlt\C' do na-

! uraliRand,, entrl' onLro;; requisitos fJU<' dl•· 
do:dan• ll<t C:Hnara :>Tunir:ipa: seus ]H'int:lpio~. 
I'Cllt:doso:;. l'illl'in [• a inteuç;to de !'(•dill!r 1\ú.: 

l mperio; (· CJU•.•. dt·pll!~ desta tledarar:ão, l'~llÍ
rlindo ·1 ani!O:i eHcctlmnwme no .l'aiY., ·e l'l•
quc:ro•nllr> r::trta rh• ll:tl.urnlisaçiio, llli' ser(J l·~la. 

rwssadli: ]J:l!'t·t,. f)tlt• jJOl' e,: ta di~l•os!~ilu Yllo 
!t-l 011 ·1 UllllO~ d~· · J'l.'KiUI.~Hc~:a n.l\o pl'iui~lpianl. 
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Cam:tr:t i\.1unic!p:11. A propo3ta vind:t da Ca
nra.r:i. <l.CI!I Depuw.d''" re~ll% :1 2 anno~ os ·I que 
a h•i em '"ig.n· ,._tigt•, l.' rlcelara C}ne ~~l.l~s 

prlndj)!ni·;in ~\ ('(J~lt.:u· .. :;e. nfio da data ela. dc

dil.i'4-l.!!;1.o, ma:; 1!0 1 t-:rLipn ~.·m qno o na.tnr(lli
M.iU.H]O ti\'t!l' ·'~lt:Hbl•l~\c:ido :t :-illíi l'efoiidenr.in. !lO 

lOJpNio. 

c~!~u·ac:ào para ·~·.· provHr a. l'csidencla, n~rn 

<·II~. •' uma prova suff!cir,nt.e de que qualqii<'r 
c'Srt"tn;:;eiro rem residido no lmperio. 

C'nmmdtem-sr. muitos abusos, dizem os 
c~obr•·s S<·nadot·c~: c não so podPm comm~t.tf't' 

tnlllllcm nes;;e Lc·rmo tle rleclarar;flo? Quanto,; 
s;• niio teriio comatctticlo? Põclc aiguem l~;n0 

1':1.1-n'! f~u n:1o n:·jo, poi~, garantia alguma 
{':n tal trl'mo d~! dc•clarac;ão. senHa a. Uo SI· 

recdlêt' nma. pra1·a de qnc o naturallsantlo 
qnt:!' adopt:u· o Br3.zil por .suH Patl'i~l.: ~~u a:o;
;;im a t:onsidcro, e r.n.mbem como um õOI!tra
ct.o c~IH~ n n:ttumiisanclo faz com R Xar;iio: o 
enu·a.nw'iro dcelara por C:!.iie tern1o que segur 
as Il:is 1lo l'aiz. qw, adopta o I:lr:~zil pnt' ;;na 
Patria: ·~ r1n. p!'lrü~ do Governo, havendo :1 

r·onc·nrdnneia. no eontratco, passa-lhe n l:a:·ra 
,; o ad:nitte Ptn o IlUlllero dos cidatl;",.,,; hr:t
zilf:iros. :\;io h:t. pois, beneficio ou gaTant!:L 
:ll.~nma 1wssa dí!Claraç..1.o. senão a ele sr:rYir 
cJ,, prol'~ 1ie qnr. n naturnllsnndo qn~r com 
':f!'i·iio pr.rtt~:1ee1· :i. ~ac;iin Brazileira. 

Di:;.sl•-:>;r• qur~ :~. J)I'OPOsL:t da C~l.m;;.rH tlo.~ 

.D~puWdOi-i r1is·n·!n~:l chl tlec:!:1.r:tGiio qtF• :1. J,•! 
•!:Xi.g(~. Eu jHlt;l1 !'JHo:l b~1sta Jer iL rí~~wlnc;:i"~ ~· 

c:orcb:n~il-a r.nm ;~ li~i \'igentr., para ::ir~ :·npo .. 

nhc:•r;ei' q111~ n. l't1 ~oiuçilli não dispc-n~a que :l. 

cJec~h.tt'?lG:1o ~xi~it1:i. ~H~ t:v;a na. Can111.ra ~run i
dpnl. A resohl~'io mniro r·xpr.,~samo•nte· cll~

!~ii,, ~~~" n t·•mpn dr ·I anno~. que 3té ~., JHC
~e:ltr• s.-~ e;xi~d3 para r;tlP th·eHf.ii~ lugar a nn~ 

tnr:-,lis:=-tç~io !'!ca recluzldo a :!, os qn:tc·s ~f~i~tl 

eonrado-g indepc:ndent,:nv~ntc~ da (lt•cla1·ar,iio ela 
Cam:u-a :ITunicipal. Ora. eomhinada. a. dispO!;i
l;f\o tla. r~:;;oluç:ão ,~om a lei, yi~·R(! ctut~ o ln
tuito do '''~L;!aclor !'o: Ut~ter:uinar qu,~ Mi :! 

n.lnl<r.:~ C•1!'!'eii.S.t"·nt inrlepcndt:nte ti& rlêelnr:tr;:io. 
isto ~~. (!UP Pmbot·:l :r. ll~cla!':lt.'íi') Lo~'w 1'0!1.:~ 

:nm~J .. ~ meic'l ant,')~. nnt a~1nn on m~·~mo lWS 
Vt·:;pr~t'Lts d~· sP ~l~~dir a cart:' eh.· !latm·:1l!sa
~no. ,,r;t~l pudi:.! ser c:o:ll!Nlida. nma \'f-17. q~l·~ 

n t~Ull>o au l'#Siden,·k~ 1w Pn !z los!1r arpt,'lh~ 

'11h·· a ~êi ~~xigf~. 

01':!, quP ~n.rantin. rr~!z no P:1i~ \'S~a fh.:
~~lnrac-:iio? O nobrn .~;·!wclot· CJ11t' h:1 pntu~o f:l1-

lou cliss•• qnP. eRtn rJ,~!arn~;i.o "r:1. mnlt" ne
cP.ssnria. iiOl'Qttr. el!a era umn. prn\'a evidente. 
dn. int••nr,i\o d·~ .-;e re5idir no Tmp"rio. Comn 
<• qur. o nobre Sen:tclor, :un:ristr~do t.;in ins
truido noA n.~gocios forcn8~s. plido suppür 
1111e seja ll!llR Jll'O\'ll. mui Ynie.ntr d•· resiclcncia 
O tor O t.•Stl~angeiro ff~ito 0.::lR!I ilee}:ll'::tr,fío na 
Camnra :ll'unic!pal. lh•~r;i. r·ou:m m:li~ rncil 
do que qualquer mnrinhc:iro .;st.ranp;riro aprc:
scntnr-se n:t Cnmnra :ltnnicipal. declarar que 
qttcr se~· cidatliio brazilriro c tlc:poi;; rl'tirar-sc 
par:t. fúrn. do Imperio, c, pass:tdos seis on oito 
n.nnos, tornm: n. 1'h• apresentar-sr. pr.tlindn :t. 
sua c,nrtn do nntnrnlisnGfln? Ser:t neste caso 
a <t~el:lr:tr,;i.o qur s~ fn.z na Camara :ITunicipnl 
nm Utcio J'):trn. se evitarem ta~s nlJnsos? P:t
l"rt-c-me C!U<'. não; !! :tt~ me p:1rece qne se' não 
que,• nxc~ut:;r IL ln!, 'llOrqn~ <'lia exige n. .htR
titic:u::~1o dn todos os requ !si tos P uma scn
t('nca para o!Jter-!ln l.'!lt~a a e~.rtll d~ nn.t\ll'~
lt.qa<:ão. Xii.o ha, pois, nerrssidnde d~s.1 ele-

Dizc•m o;; nobre,; Senadore~ ftllf!, ;;c•ndo a 
dce:lnrnr,tto f~ita ~:m r'.'·RPfl'~ts dl~ S(~ nbter a 

c:nna, ,,, facll!t:t tllu!to :t unturalisat:f1o, e ''' 
n bre n. porra a qu,, os estrangeiros \"Cnham 
IH_'C1.1l1:1r os ~~mpr?.::;os puhlicos: t~ considera ... sc 
igto como unt :tr;;umento muito pondcro;;o 
t:ontm o pro.iccr.n da C:11nara clog Deputacio;;. 
Cln·:~ trmos que os cstrangc:iros venham or
f:upa r .,;; emp:·cp;os llublico~ no Brazil? s.: é 

1:-;so nm mal. o ch.--leito ú da C.on;;tituir.ão, rtuc• 
n~o lhr~ prohih: o '.'Xl"\rr.h'lo clr hH~~ empt'C'-
~os. 

0:-; r.•iii.t·a:u~eiro8 vil'fío ex·:~i·ccr cmpreg·oii 
pu!J!ic·os no Drnzil! 7>!as ,,n cl!'srj:wa que S•' 

pruva~se o ;;r:t!Hl'~ dam no qtw tlah i nos t·c
snltnr<1? Eu ~n tPndo que hfw de ser bou;; 
c:mprc);)'!Ulos publicos. E' natumi qu,, qualqut.•r 
!'!.Ut:oricl~clr, t~ndo d,~ l~Onfcrir al~nnt C!·lllpl"l!~t) 

publico, c;:;eolha Ri~lnpro u1~1 r.hlaclfio nn.t.nrn~ 

elo Pnlz: c quando a autoridade Jlrr·ferlr :L•• 
ridncliio nato um cstrang·eiro, srrfl. porque it.•m 

em vista a snn. tnuito nu1ior e:-tpnr•ifl:lc1Q. 

Eu nüo co:Jsitlcrn que lwj;l. nl;;um BI';P.i
Jr•it·o tão cJp;;pidn rlc s2ntinwntos nacionae' 
qui\ c-m i~;unldacle ele eircmnst:mcias, prel'lrn 
um .. strnngeiro n um nnciona.l, e pot· essa ra
z:io eu nfio receio (}Ue venham o~ r~trangei

rr.s nc~upa:· n~ r·:uprego~ puhlicos: !ta um:t 
:-:tt~nti:t p~1ra. :::~r. p~·r·~nmir- qllí' o~ lli'iO ohtr-
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rüo, l'or maior patronato que tenha.m, que é 
" nào ter~m nascido no Pai~. 

:Mas, augmenta-se o numero dos empre
;;uilos publicas: gu desejara que os nobres 
Srnador1:s lU<, explicassem como é que con1 a 
uatUJ::tllonçüo de estrangeiro~ S<' aUb"'I1t'Uta o 
11nlllcro de empregados puhlicos. Augmcuta.;;c 
,, nume1·o porque apparcc<: maior numc•ro !l~ 

eoncurr<'ll!cs: ü este uru novo ml'lo de ~e au
gmentar o nunwro dl• empreg~<dOH l>Ublicll'S? 

:\[a~. pergunJ" <'U, con1o obsta o termo 
de 1leclara~iio feito na t'amara Z..1unicipal, a 
IJII<' os estrangeiro~ que S<· u:~turallsarem \'C· 

nh:un obt<'r l'lll!H'cgo~ pnbli(~Os~ O wnl não é 
n:U~t~dial1u pt~Ia cll~clara!,:flo idta IW CanH\I':.t 
:\luuic!pal. 

t1ma c!1lns!dcravl'! maioria eu niio me negu & 

\lar-lhe o meu vo.to. Perdo~m-me os nobree 
~euadoto!s que \:.U tlcclllre que respeito maia 
a~ deliber:.wiie• j:1 ~anccionadns pela maioria 
da Camnra dos Srs. Deputado;; do qu•: qud
qu~r proJecto i:üci:.LdO na Casu. 

Di~se hcmtr:ru que Hopcrant ainda. eBte 
anuo e:<erc.c!' o <lircito de emcnu~r a lei do 
orçam~nto, }JOl'lJUC em provavel que o nobre 
?>llnistl'<) du Fu~enda, diguo relator d:L Com
mbsão da nc;;posta :i J~all;t do 'i'hrono. não 
conscnti;;sc que ae rctirasse!u os :membros da11 
Camaras ant(·~ iic ~t· r.~r llcf!nith·amente ap
J>roradu a lei llo orçament". O nobre Sena
rlor, porGru, empenhado t.>OJ ddcnd<:r o :Uiuis
t.erlo ouvlo ucstas minh:1s patanas Ulll!l ~'tln

>Ul'lt, póz-~<· logo cm campo, t· dis.., que tr~ 

Jlr<:.rnvt:! que, :u,,ntccco~e. porque so n~o dói.
J'ialll ~lllbarca<;õc~ rmra trauBportl'B, nem sa 
ar:t•r:!Jl~!t'iam diplomas pura qtw OR nt!.'mbros 
das Can1aras ros:;em t•xcrcer o~ seus cmpre
.,;os tws Provindas. 

0 llobre ::'~uadol' ].lotli;L l"C~Cl'\'<IT tautu 
zt.!lo p:n·a olllt'a ncN\Sift.ú, e não eru. ncc:ct:~sarlo; 

1llauilest;tl-o jit, e qlHtl!do llt·ultuma censnra 
.-it... !'az:a ao Govel'U{I, :J.Ias o (JUt" eu cHgv é 

:-;:,o lllL· par,,eelll Ü<' i,\T:tndc lk>O os al·gu
mc•mo>< r•r·oduzidcr.; co1Hnt a resoluçf1o. Eu jf,. 
rlisse hont<.:lll que quando nfco hai'ÍIL podero. 
;;as ra~i'>l':; de Estado (: r!o bem publico, que 
m" ollrigass<·!ll :~ rejeitar ou n emcnrlnr qual
(JIIf'I' proposttt da Cnmara do;; Deputados, ~u 

a aduvtaria: t.~ que Hó élll um ou ontro caso 
rpwnclo a Jllateria pud.:;;se preiud!c:Lr "~sen

dal!ll'clltt• os into•resscs publico:; e o bem clu 
J·:;;r~clo. (· que m•· podcrit, inclinar a faz~r 

ai.~·nnJa:; <'llleJHln>' ou a l'l:it'ltal' a prupo;;ta: 
;· entrco uecresl'ent~i qut·. se, Jlll!' ext.>mplo, 
passnr(:!ll toda::; "~ t\tnelHlaH qu\· uu l'arnura 
H· t~u1 o:t,,r,·cid" :'1 l>roposw llo Goveruo ~o

hr;: o rn·r,au1rntu. t•n uü., deixal'l:i rlt, romba
H·~· aiguma~ dt· ~uas clh;posi<:Õt::;; proc:urnrt-i 
I·Ul!·nll<\1-as, ot1 arwiar a,; Clllt'nda;; IJI!t He of. 
ft:n:ccr"u'; c• aecrc'>~rcntci f!Ué algumas dn~ 

(•DH'IHlas otf.:r.:eida8. w., parecerinm n(w ~er 

IHllito ;u1UliHh3t.l'atiras, ~· ]'H)l' i:-;::Sn nflO Habiil 
st· o Corpu Lt:~islntlvo, saltintlo J'óm de sua 
nl't:f<n. pod,•ria Pntol'llel'er a mal·ch;~ ao Go· 
YeJ·no. O nul>n· Senador intel'jJ\'t•t.on ·~sta" ml. 
nlla::; J•a.!avrns eomo ~l· t·U ~:Hi llh.' eon,:;idt:l'r&!-1-

·H;' H!IIO\'i:;atlo a Cllll>l\l]l\1' il lei cJ, Ol'C;HJJ:t•lll.Q, 

Xii.o pudo· atinar r:om o mo(il'u [><tniculal' JH<.J' 

qut· o nobrt· Se:n~u1or :3t' Jnlgm1 autori!itHio :1 

iutt'rprct:~r n:;sin• as minhas palaYra~. ln•m 
qn" [oosc·m Jüo clara~ Cc•lllO us qur at•al>O de 
<:lllliH:i:1r. };' 11t,c0~sal'io CJII<> th•elarP ao s~m•-

I que o nobr·, Sel!ador deYe prOI'ar que: o Go
l'<!rll<•, a que Pile nt' referio que foi o Gabi
:H·tt• tk 1~• <k Sl't.enll>ro. tltu ~mba1:caçües 

Jl:tra t rhu~p .. n,, alllt!!:ipou tliJ;Iom:•~ aos mcm
lJrus tb A~s··ml>lé:t Gc·ral, para que fo~SL'>~ll 

roxt~rc·~l' ~(:U:-~ t~UIJ.H't.•go:-~, J)(ll'Cllh~ uma al'CU:-iiiL

t:fto tflv gra\'t' iJ'J·o~a 11111;1 fdr1 ltorlon t'lll t]ucnl 
~~ uftu Pl"uv:tr. 

E' cena qu~ uut:• Hli!J(u·c:•u:fco t'ol<"''· lll·S
tiuada. Para lc'l'<ll' muui<:üc·~ :'!~ Prol'ind:ts 1lo 
Norte, muitu u,mJJo foi tlc,m01'<Hia. mas af!
na1, o GoVí~l'llCJ não püd,· rt·rei~~t. pvr luah; 
tcmp,,, ·~. partindo an t •·s tio cll<:l!l'l':u•Hm r o da 
A~<"lUl)lt·;~ Ut•rnl. n Gol'l·ruo nün pôdt· intJH:~ir 

llilt' nt~St.a l·lllhat·c::u;flo fo~~t'lll algnll~ 8rH. 
lli:J>lltutl•,;. E ~()lllO p;)rlt!l'ia n t:onruo ob~Utr 
a i~:;ú'! .Jo:xw·ulmi<> ont•·lll a.o commnndaut~> 

J>ara que ll<,nhuw nJt•mbro da. Asse!llblf•a Ge
J·al \'laju~:~:..;t· 1'11! nll cmbarcil<~r,n·~ Era i~so lJro .. 
i'tl'in 11n Gü\'l~ruo'! 'l'olht~l~o~hi:: a di;.;nid~lll11 llo 

do (JUt' nüu tl~nlw a Pl't!:3UllliH~íio llP (Jlll'" lHl:3~H: C'ot-pu L~~gi!::luliro"! E\'itaria o Go\·erno qual-
1\l'"'f.a ('u~n uuca 'llll'tlid:• {JU<' lel'l' o eunhn tla qno~r ltrgui~·~o IJII<.' ~t· lh1• hoiJI'CôS" de f:1~er? 

1ninha ;;nl~<~doril• c· !Httl'loti~mo: eu l'rsrn•o Qt~>: necl·o~iJ!al!(< 1 in i1:1 " Gnl'<'l'llO de ~e livmr 
lsro vura as altus t•nJmeid:tdt·~ th•Hla C:tt~a. 

Qtt:~IH]<, Yl!:r· du Crtll\<11':1 d•·~ l\i)]lut:ü!o,; 
Ull!:L tu•:dhla, l' t'l\'PJ' ,i(t alli t'rt\ ~·:u taYol' se 

Prova;; oOIJcjas I•Xitilt'm Jlal'il J!t•l\JOtl~tr:u·-

1!11'' (· i':c!HiooiDH! t'ti>a as~ci'<';Õ\ll: Bl: n"aso 
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o Governo antecipasse diplomas c facilitasse , da Camara Temporarln, porque dizia-se, neste 
meios de transporte aos membros do Corpo : caso, a depreciaç!i.o das apollces seria infall!
Legislativo era necessario suppôr o Governo vcl; observa, porôm, que essa depreciação se 
mais inepto do mundo, por isso que clle se ver!f!cou, apezar de ter sido approvada a so
privnva dos seus am!gos, daquelles t]UC o brcdita Je!. 
apoiuvam. Os Representantes Brazileiros sào Depois de mais algumas considerações, o 
J!vres; quando têm necessidade de se retira- orador passa a tratar da materia em discus
rem o f~zem, sem quê sejam impe!J!dos pe- são, e procura mostrar que, sendo multo fa
los Governos. O nobre Senador não é em- cll obter-se uma justificação, é claro que 
prêgado do Governo, c nf<o se retirou para qualquer natural!sando póde com eJla !Iludir 
S. Paulo antes do euccnamcnto da Ass.:mbléa as autor~dades, C6rtificando que residia no 
Geral'/ Quem foi que influio para que o no- Imperio no tempo que exige a lei, embora 
!Jri! Si'nador se ret:rass•'. p~r:l que nesta Casu esta rcsidencia não tenha sido effectiva: en
não houvess" numero sufficiente para haver tende que o meio unico de cortar este abuso 
seasões '! D!r[t que a seu respeito não ha in-1 é a exigencia da prévia declamção na Camara 
rltli'nrla poderosa: mas pnrn. que ha de julgar ;vrunic!pal. 
mui elos outros? Julgue os outros por si, e Depois de expendcr outros muitos argu
não tl í;;:t que elles se retiraram por insinua- mentos e de reproduzir as razões que produ
r;õcs tlo Governo, c que essas mesmas insinua- zira no seu primeiro discurso, o nobre orador 
çõcs uüo t:\'L'ram influencia na r<'tirada do conclue votando contra a dispensa da decla-
nobrc .senador. ração. 

Tornando Íl lllatcrin, julgo que a rcsolu- O SH. VASCO:i'CELLOA: - Eu sinto que o 
~fto !11i:rccc a approvnçfto do Senado; as ra- nobre Senador (o Sr. Rodrigues de Carvalho) 
zõcs que sr. têm produzido nüo procedem por- nfto demonstrasse que é prova ele residencill 
que. lo.•ndu cllas ~;ido dirigidas independente a declaração que se !az na Camara :IIunicipal: 
de <kclaração feita na C:unarn, nenhum argu-J cu disse que esta declaração nfto tem outro 
menta s•' tem apresentado que .:ss:1 declara- fim senão provar que o naturalisando adoptll 
çiio é u"to importante c ncc,ssaria que se não o Brazil por sua Patria, serve para mostrar 
fõr feita, qualquer estrangeiro que saltar em que reside no Brazil; o nobr;: Senador sup
nossas praias póde naturnl!sar-se. Se ainda põe que as justificações pouca fé merecem, 
hoj~ houvesse receio de reco!on!sação, moti- porque podem ser fals~s: entretanto, a lei 
vo que cm outro tempo moveu alguns mem- exige essas justificações; e, pelo que toca a 
!Jros do Corpo Legislativo a serem tão escas- ! outros requisitos, cu dispensaria o da resi
sos cm assumptos desta natureza, t•ntão talvez dencia. no Pniz, uma vez que os naturalisan
cu scp;uisse opinião de que a mesma lei de dos mostrassem que tinham 21 a.nnos de ida
nat.nralisaçfto cm muito ampla. c que devia de, que estavam no gozo dos direitos ci\•is, 
ter ma's r••stricções, afim de se difficultarem no seu Paiz, ou que elles possuissem bens de 
as nnturalisaçõcs; hoje, porém, tem se des- raiz, POI'quc offerece mais garantias ao Bra
vanccido todos os receios a t:tl respeito, e nfto z!J o estr~,geiro que mostrar possuil· estes 
tlm·ido i'otat· prla. medida que facilita mais a requisitos do que aquelle que resi<Ie no Im
natnra.lisar,f:o nos estrangeiros. é esta uma. perio hn dous annos. Isto parece-me evidente, 
<las razü,•s pelas q1mes approYo :t resolução. l'ntretanto, a.s justificações, na opinião elo no-

O Sn. Ronr.wn:s nr. C.\ll\'.\!.110 diz que bre Sennclor, nfw são boas; mas porque não 
rcspdta mn!to as clcr.!silt•s cla Cam:u·a. dos propõe que se altere a. lei nesta parte, que 
DCJllltntlos, mas uüo tanto ·q\10 a~ opprovc to- sr:rve para mostrar que sfto v:tl!osos os ou
das, quando ent:·nrle ,.m sua conscleneia qnc l!·os requisitos que ell:t exi~e? Se a.s justl
uã" rlcy.; npp!'DYt\1-ns, n~o lia qu<':n incl!nc a fic:tcões sfto mal feitas, se nellns se commct
fazl'!-n. Em obs<'rnm~ia dcstc·s Jlrincipios, !em- tPm a!Jusos, para que deixar que su!Jsistam? 
!Jr:t que negou o seu Yot.o (tH ~mendas da lei Agor:t que ~e tl'llt:t d11 lei rir. naturalisaçrto, 
elo nrr,amcnto, quando no anuo pnssrulo se procm·c-sc meil1s de ob\'iar o grande mal quJ 
1lisse que um grande p1~ri.e:o amr:tr,a\'a o Palz, ponderou o nobr<' ·S.ena:Jor. mas nfto S,) dig:J. 
S•' niio se appron~s~ Ptl~:t Ir! inl qunl Yi1•ra . que as ju!;tH!enr,õcs nfio scr\'Cill p:tr:t pro\'nr 

i 
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essa rcsidencia, e que é facll fingll-as; mas, 
pergunto cu, não scrâ tambem facll mostrar 
que o estrangeiro tem uma industria, ou que 
tem algum estabelecimento, sem que isto twJa 
verdade? 

Províncias. Eu creio que ouvi falia!· cm al
guns outros semelhantes factos: pela Repar
t!ção de Fazenda houve uespachos llados na 
vespcra da sahlda; não farei appl!caçfto disto. 
Houve esta coincidencia; mas os factos são 

Disse o nobre Senador que o anuo passa- incontestavcis. 
do baixaram as apollces, apezar de passar a O Sn. V.\SCOXC!éU.us: 5r. ·Presidente; 
lei do orçamento: isto é inexn.-:o. O nobro que os factos allcgndos pelo nobre Senador 
Senador devia considerar que, se as ap·<f.•l<lS existissem, nfw padece duvida alguma, mas, 
bnixaram o anno passado, t.!oc!o sf,J.o a[lpro- que elles t.in~sscm a applicação que lhes deu 
vada a lei do orçamento, multo maior baixa o nobre Senador, que fossem praticados com 
teriam se não passasse a lc!. Sr. Presidente, o Intuito de fechar as Camaras, é o que eu 
as apollces baixaram o anuo passado pela na- nego e que digo que é falsissimo. Uma char
tureza das cousas, e não porque a lei do or- ·úa ha multo tempo demorada no porto do 
çamento nfto tiYesse influencia na conserva- 'lia de Janeiro, com munições c outros <lblc
~ão de seus preços. :~tos para as Pro\'incius do Norte, princ:pal-

. O Su. VERGUEmo: - Estou convencido da lH•nte para o Parú, sahio a 5 ou 6 de Outu
necessidadc da lei de naturalisação: cu não bro: o GoYcrno nfto podia, sem faltar ao seu 
disse que el!a augroentava os empregos, mas dever, demorar mais estr. embarcação; como, 
si·m o numero dos pretendentes a elles, o que pois, se póde: dizer que embarcações do Go
já é um mal, e este mal crescerá com a natu- verno, segundo afllrmou o nobre Senador, 
ral!sação, porque, muitos estrangeiros se na- transportavam os Deputados para as Provin
turallsam coro o intuito de occuparem cm- cias do )Iortc, <:m occas!fto que~ eram ncces
pregos; mas isto não é oppôr-me a que al- sarios para concluir a lei do orçamento? Do 
guns que se naturallsem sejan1 empregados, ~ue tenho dito se podem tirar documemos; 
o que eu desejo é que não se augmente o nu-

1 
1hi estão a Intcndcncla da :Vlar!nha c as for

mero dos pretendentes. Sustento a minha talezas, por onrle se póde ver que o nobre 
emenda, porque, se nós damos Yalla no fôro 'Senador está muir.o cquiYocado, c que uma 
de cidadão brazilelro, é necessarin alguma ·mica embarcar;rto foi que sahio, a qual Iam
cautela na concessão dc!le: cumpre conhecer 1'111 conduzia Senadores que nfto tinham ne
a constancla daquelle a quem se faz. Sem est:t n.lluma rclaçfto com o GoYerno. 
razão, creio que deve a le! exigir a declara- D!sse-~;e que ltotn·e diplomas passados ll. 
ção prêvia. ~rcssa na ''''spcra da sahida de alguns Depu-

Diz-se que não merecem confiança a• ·nelas que foram exercer empngos na sua 
justlficacões, e infelizmente isto ~ verdade, Proyincia. Ora, quando se dcspachP. um em
mas nfto ha remedia senão lançar mfto dcllas; pregado publico, põe-se, porventura, a cinu
e por isso mesmo que multas vezes se justifi- sula de não Si! lhe passar o seu titulo senão 
cam factos menos verdadeiros, devemos con- dep:~!s uns camaras Legislativas fechadas? 
servar as formalidades que nos possam Intel- Nfto sei, pois, como se possa concluir que os 
rar delles. Esta declaração antecipada talvez Deputados partiram, porque na Ycsp~ra se 
possa falsificar-se, mas nisso lia multa dif. lhes cleu o titulo ele seu emprego; não sei 
f!culdadc. que se possn concluir que o Governo antcci-

Sou arguid<l de produzir factos fulsissl- pou esses diplomas, afim de que se retiras
mos; mas eu espero que o Senado se con- sem os Deputados. O Governo tinha ainda 
vença de que nfi.o enunciei factos que 11Üo que tratar nn. Camara dos Deputados; solicl
Sl'jam verdadeiros o conhecidos por todos; tava a interpretação do Acto Addlclonal, ia
talvez não tenha havido nisto IDitls que uma terprctar.fto sem a qual <'Staya C"~'.vencldo qne 
colnclclenc'a. E' geralmente subido que, na não podia esmagar a narchia no Brnzll: o 
occnsiiio cm que era necessarlo que os Depu. que aconteceu'! Retiraram-se os amigos d~ 
tndos continuassem a estar na Côrte, para se Governo; c os que nfto emm amigos do Gn
couclulr a lei do orçamento, embarcações do verno, os que lhe rccusllvam o seu apoio, niio 
G0\'0l'llO sahinm e os conduziam para as suna qu!zernm que passass•• a Interpretação, c todo 
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o mundo sabe como !sto aconteceu. Como, 
pois, se pôde avançar ·que o Governo tivesse 
a intenção de retirar os Representantes da 
NaçfLo da Capital do Imperlo? 

Em uma palavra, veremos este anuo se 
se consegue tudo; desejarei mu:ito que os 
Representantes da Nação continuem a residir 
na Côrte, quaesquer que sejam os motivos 
que devam chamai-os ás suas Provincias, a[itl1 
de pormos term9. aos nossos trabalhos; G de 
esperar que Isto seja passivei: o nobre rr:la
tor da CommissfLD, hoie :\linistro da Fazenda, 
ccn;;urou multo o Governo de 19 de Setembro, 
porque dêixou sahlr os Deputados; nüo teve 
mesmo embaraço cm chamar-lhe despejado 
Ministerio; estas e outras arguições, c o seu 
rcconhec!do talento, o elevaram ao 1finlste
rio; devemos ter :J. ccrtezu de que é passivei 
ter na Côrte os Reprcsentnnt~s da Nação atê· 
que a lei do orçamento seja discutida numa 
c noutra Camara. Já ulsse que, se algumas 
meuidas passarem na lei do orçamento, bel 

que como esta materia vem na ordem do dia 
de hoje, e como a hora já passou e nós não 
entramos nessa -discussão, eu peço que trate
mos della desde jli, e seria multo desejavel 
que terminasse, para nos podf:l·mos occupar 
do I umlnoso projecto sobre a ordem judiciaria 
c sobre a maneira de proeeder em casos de 
conspiração, offerec!do pelo nosso digno Pre
sidente, proJecto de Ie! que no essencial con
tém disposições utiliss!mas e que já tem en
feudado o meu voto. Eu desejaria que esse 
projecto tivesse outra fôrma; não cuidarei, 
porém, desse aperfeiçoamento no estado de 
desgraça em que nos vemos: o que cumpre é 
ir fazendo o bem que se possa, embora se 
não faça tudo quanto se deseja fazer. Por
tanto peço a V. Ex. que entremos na 2• par
te da ordem do dia. 

O Sn. HoLL.\XDA: - Eu entendo, Sr. Pre
s!dente, os principias de naturalisação de um 
modo amplo c liberal; mas, sabendo todos que 
assim os professo, será. é-stranho que eu vot6 

de combatei-as; lll:lS, se não houver casa na contra esta resolução;. e é portanto necessario 
Camara dos Deputados, dar-lhe-hei o meu YO· que cu dê ns razões por que o faço. A Consti
to, se bem que não tenho S)'mpathias com os tuição estabelece muito judiciosamente que 
~Iinistros de que se compõe actualmente a J nenhuma lei se fará sem utilidade publica, e 
adm!nistraçfLO. Ainda lembro-me qne um no- eu pergunto qual é a util!dadc desta que es
bre Senador (o Sr. Conde de Lages) me des- tamos fazendo. ~ão a veio. Pergunto mais: 
amparou na Resposta á Falia do Throuo, que Apparr.ce entre nós um numero tal de natu
até reprovou o pagamento feito pelo Presi- ralisandos, que se julgue necessario facilitar 
dente do Rio Grande do .Sul ao Paiva, quando esta admissão? Tem havido muita dlfficulda-
esse pagamento era justissimo; mas, apezar 
destas considerações, hei de votar pela lei 
do or~.amento tal qual vier da Camara dos 
Deputados, se não houv<~r numero sufficientc 
na Camara dos Deputados para se tomarem 
cm considero.çüo as emendas qnc se fizerem 
nesta Casa. 

Sr. Presldenté; eu não disse que respeito 
mais a maioria da Camara dos Deputados do 
qut· o .Senado; diss~ que respeitava uma me
dida que jú tinha recebido a sancçfto de uma 
Camara; e como cu votava mais respeito ás 
maiorias do que ás Individualidades, dahi vi
nha que cu sempre olhava com muita vcnern
r,fto para as mPdidas que j{L tinham merecido 
a. approvaçfto da outra Camara. 

·E o repito, o Governo, o anuo passado, 
nflo tinha interesse em se descartar dos seus 
amigos; eslava muito empenhado na inter
pretnr,ito ·do Acto Add-icional. mas não foi 
pos~lwl obtcl-a: n por cstn occnsiito direi 

·Je nas naturalisações?-Xüo, de certo: qualquer 
individuo chega com um requerimento ás 
Camaras, estas prescindem de outros nego
cios, vão logo tratar desse, de maneira. que a 
!.lorta está aberta. Portanto, nfLo vejo que haja 
di fficuldadcs, nem necessidade de fazer esta. 
lei. 

Os nobres Senadores ·que têm tomado 
parte na dlscussiLo discrepam, a r.1eu ver, 
sobre a intcl!igenc!a que se tem dado l1. d !s
posiçüo que a lei exige, ft declaração pr6via 
do naturalisando, uns querem que a rcsiden
cla não Prt'indique fL declaraçiio da lei, outros 
entendem que clla tem sido dispensada; mas 
cu estou persuadido de que o modo por que 
um ou outro Senador entende a lei não <•s
tabelece a verdadeira intclllgencia dr.lla, não 
c~ mais que uma mera duvida, e cm tal caso 
não pôde prt'judlcrn· cm nada a declnrar,ão 
pr6via. 

Sr. Presidente; ni\o é senão cnm multo 
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·}lezar que se quer ser cidadão brazlleiro. Mas, vi fa!lnr no futuro voto :tcercn da lei do or
se nós ainda conserumoa o sentimento da çamento: quem sabe se a!guem sente muito 
aossa propria dignidade, julgo multo r!dlculo que não seja poss!vcl dispensar o voto do s~
que admittamos todo qualquer Individuo que nado o projecto das interpretações? Se antes 
~uer ser cidadão brazilelro. Não 6 possi1•cl de passar a lei, dita do orçamento (cu chamo 
que sem dcznr da nossa honra com dous nu- de dita, porque nf1o é lei do orçamento; é uma 
aos de rcs!dencla no Paiz qualquer seja ci- lei universal que eompr.chende todos os obje
dadão brazi!eiro, e multo menos se fõr homem ctos); se antes, digo, de passar essa lei, tem 
de máos costumes; seria. melhor perscrutas- o nobre Senador de empenhar seu futuro voto 
liemos ns causas por que se quer ser cidadão melhor seria que por um projecto de lnter
brazilelro c que, sem prohlb!r a admissão da· pretação se dissesse que a Camara dos Dcpu
quel!es que a merecem aTnliassemos os mot!- tados era o Poder Legislativo -do Draz!l; se-
Tos que os determinaram a entrar na nossa 
associação, porque o desejo tão natural nos 
hom~ns que procuram um Paiz, Isto é, o de 
gozar dos direitos patrios nesse Paiz, não se 
depara nos estrangeiros que vem ao nosco. 

E' natural que nos Estados Unidos se te
nha procurado todos os meios de obter o fõro 
de cidadão, no cmtanto que entre nós se ob-

ria !sso multo mais ut!l: cu, Sr. Presidente, 
quando fallo assim, não quero embaraçar a 
mo.rcha dos negocias nem quero attribu!r a 
alguem sentimentos de antipathia i'ls Institui
ções, só pelo facto dJ o.lguns Representantes 
retirarem-se para suas Prov!ncias: não é de 
hoje que cu reconheço na tribuna os grandes 
sacr!f!c!os que fazem os Representantes da 

serva o contrario: :'-lós temos estrangeiros re- Naçüo em virrm das suas Províncias a esta 
aidentes no nosso Palz, casados com filhos e Côrte; el!es deixam as suas casas, arranjam 
com propriedades, que não querem o titulo de os seus negocio;;, na hYpothesc de voltarem 
cidadãos brazileiros; parece mesmo que ni\o em um tempo dado; c deixando d<· voltar, têm 
o querem para seus f!lhos; pelo menos conser- transtornos e prl'juizos. ::lias eu j:I estou ou
vam-lhcs sempre o direito que elles têm nas v!ndo perguntar porque acccitam o lugar de 
suas Nações; mas, como não ha de ser assim, Deputados, se a Pntria não merece tacs sa
sc os proprios braz!leiros e aquellcs que re- crificios? E' multo bom fa!lar em patrlot!s
presentam a Nação são os mesmos qu~ de- mo, mas é nccessario advertir que o primeiro 
claram que o Brnz!l é ignorante e desmora- caracter do patriota é viver do se:u trabalho, 
lisado? Quem quererá ser cidadão de um Pa!z não se pôr nas c!rcumstanc!as de mendigar, 
cujos propr!os !ilhos se proclamam ignorantes ou ser d~sprezado pelos outros; portanto. mo
e immoraes; que, para terminarem pertur- tlvos existem da parte de alguns Represcn
baçõcs Internas requerem forca estrangeira? tantcs para se retirarem depois de terem os
Quando reina tal esp!r!to, nü.o admira que nc- !ado na Côrte cinco mczes. l\!as nf1o haverá 
nhum homem queira ser cidadão braz!le!ro. meios de se prevenir estas c!rcumstanc!as? 

Eu, porém, que não penso assim, Sr. Pre- ::-<ão devem cllns ser attendldas, 11uer pdo 
sidentc, r.u -que njo no meu Paiz alguma !ns- leg!slaclor, quer pelo Governo? 
trucçflO c moral; eu que não julgo neccssa- Não tem o Executivo, mórmcnte aquellcs 
rias taes medidas para acabar com ns pertur- que se vangloriam de um apoio constante das 
bações !nternns, como hei de prodiga!isnr maiorias, o~ meios de fazer com que as suas 
t'SB" t!tulo. que deve ser de honra para mim? maiorias abreviem c facilitem a passagem 
Que necessidade vejo cu de tal d!sposiçfLo daquellns leis que são lndlspensave!s annual· 
presentemente? Nf10 seria melhor que nós en- mente? Não poderflO estas questões, que ex~

ncbrr.ccsscmos nossos concidadãos, do que os gcm c requerem um:t discussão mais prolon
aviltarmos com semelhantes mc.dldas? Nós de· gnl!n, tornarem-se posteriores áqucllas que 
vemos fnc!litar a admissão daquolies que qui- exigem uma discuss:'lo prompta, e que devem 
zerom estabelecer-se entr'~ nÕf!, mns não pc•r sr!r votadas clnrnntc o tempo ela sessão'! Como, 
este meio; a !c! existente r. já bastante li- pois, se quer negar que o Executivo se cxpÕ<! 
b<!ral. a uma grnndo rí!sponaabl!idade, quando o 

.Julgo conveniente mun!rcstn.r minha opi· I Senado fica privado l!o B~U voto na confecçfio 
nli\o sobre outros pontos que se tocaram: ou- das leis? Eu digo na confecção dus leis, po:·-
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qUI.\ já disse que a lei do orçamento nfLo era 
uma simples lei de conta de receita e des
pcza: não poderia mesmo o Executivo, identi
ficado com estas maiorias (o que é da essen
cia do nosso Governo, e cu não sei como 
possa o Executivo existir sem estar cm har
monia com o Legislativo), providenciar, cha
mando os supplentes dos Deputados que se 
retirassem? ... 

O Sn. Co~TA FEmtEIUA: - Isso não con
vinha. 

O Sn. HoLLA!I'DA: - Xão sei em que isto 
~e opponha á Constituição, nem sei a descon
Teniencia que haja: niio convém dentro do 
circulo du Constituição, porém, convém pro
clamai-o de antemão, para aquclles que estão 
f:lzendo as leis saberem regular-se a este res
peito, e não contarem que elles são os sobera
nos legisladores. 

Xão foi por meu voto certamente que se 
approvou a lei do areamento passado; nem 
taes perigos rcconbcc!: perigo vi eu em que 
el!a passasse como passou, porque aquel!e 
exemplo h a de talvez reproduzir-se este :mno; 
e emquanto o Senado renunciar as suas attri
buições, não mcrecerii nem a est!ma publica, 
nem o re3peito das outras Gamaras. Este 6 
o grande perigo que cu observo; mas que se 
trate da lei ua futura sessão ordinnria, c se 
tor preciso, que se convoque extraordinaria· 
lll<mte a Assembléa, que se providencie por 
meio de supplentcs, que emf!m o Executivo se 
interesse mais neste objecto; nisto não vejo 
perigo algum, antes vejo muita vantagem: 
mas, quando observo a. ausencia de todos es
ses esforços, que hei de dizer?. . . Eu sei bem 
(e permitta-mc o Senado que o diga) que, 
passando de Deputado a Senador, perdi muito 
de algumas attribuições; mas Estas que con
servo nfto sou eu que as h~! de sacrificar, nfto 

prescripto na occasião em que se tratar da 
discussão desta li: i; e não podendo cu conhe
cer hoje qual ba de ser o meu proceder P.n· 
tão, não posso empenhar o meu voto; mas 
l<!st!mo que o Senado seja tão pouco cioso 
das suas attribuições c lastimo que elle em
penhe o seu ;·oto em objectos lle semelhante 
natureza., quando se conhece o perigo que da
qui pôde vir. 

Sa.t'sfaço desta fôrma á d<!sa.grndavcl sensa
ção que me fez um semelhante procedimento, 
e tambcm cumpro com o meu dever quando, 
manifestando sentimentos tfLo poucos 110r 
uma. naturalisaç:io, não approvo a propoa!gfLO 
da Camara dos Deputados, que se acha em 
discussão, proposiçüo que eu acho hoje !nte:
ramcntc ociosa, sem que com isso possa já
mais Incorrer na censura de que não tenho 
rcsp~!tado muito c muito as proposições que 
vEm da outra Camara, c sem que possa achar 
paridade entre as proposições de um ou ou
tro individuo de qualquer das Camaros c os 
proposições de uma Camara. Sem prcjuizo, 
pois, deste respeito, Sr. Presidente, não posso 
prescindir do m•·u dire!to, que é de rr:prov::r 
qualquer proposição, quando entenda que e!la 
nfLo é conveniente ao Paiz; c, achando nestas 
circumst:mcins a de que se trr.ta, voto con
tra ella. 

O Sn. Pl:ESIDEXTF:: - O Sr. Ferrt•!ra de 
~Iel!o tem a palana; e eu rogo aos nobres 
Senadores que se cinjam o mais possivcl ao 
objecto da discussão. 

0 Sn. FI:ln!EIII.\ DE Mnr.o: - Hc! de, Sr. 
Presidcntt•, fnzer quanto em mim couber por 
seguir os cstylos da Casa, e gozar de todos 
os. direitos de que gozam os 1neus !Ilustres 
col!egas; se, porém, eu sahir desta linha. 
rogo a V. gx. que me chame á ordem, e en
tão farei por cumprir o meu dev~r. Comtudo, 

por meus interesses particulares, mas por in- cs·pero que V. Ex. não estabelec•~rá uma rc-
teresses do meu Paiz. gra para um c 01o1tra paru. outro. 

Ainda, Sr. Presidente, houve alguns inci- O Sn. PBF:SIDEXTI:: - Permitta-mc o no-
dentrs ma!s; porém eu nfto acho necessario bre ~enador que <!U leia este artigo do Rcg'
manifcstar a minha opinião acerca del!,•s; menta, que diz: - Compew ao Presidente, 
julgut>l conveniente dizer alguma cousa so- ~te. (L\l). Fiz c~ ta observação, porque, tcntlo 
bre a qucstflo do orçamento, porque esta um nobre Senador sabido um pouco da ques
qucstfto é nossa, e é d!aria, muito mais tüo, era provaw·l que outro nobre Senador 
qunndo se proclamam de antemão o. anteci- fizesse o mesmo para lhe responder. 
pado. declara~fto de um voto. Eu nfLo sl'i c e r- O SJC. Fr:mtWIA m: }lr.r.r.o: - V. Ex. de 
tanwntc se podere! empenhar o meu voto certo, acanhou-me bastan~o para tomnr part•! 
desta maneira, porque o meu dever ha. de ser na d!scussfto, poi·r;uc, tendo julg-ado na onh·m 
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a todos os meus collcgas quando cmittiram 
suas opiniões, e tendo eu pedido a palavra, 
antes que eu proferisse uma só proposição 
não podia ser julgado f6ra da ordem nem ser 
advertido por V. Ex. acerca do que determina 
o Regimento.' que aliás desejo muito cumprir. 

o Sn. PI:Esnn~S11~: - Adnrtl cm geral; 
11i\o me dirigi só no nobre Senador. 

O Sn. FEm!lmtA m~ l\1ELLO: - Eu não pre
tendia senfto fallar sobre a questão, e apro
veitar a occasião de estar com a palaua para 
fazer algumas suppl!cas a V. Ex., suppl!cas 
que tambem são a bem da ordem. 

Um nobre Senador a quem multo respei
to, tratando dos trabalhos mais urgentes, lem
brou-me de dar a prcferencia a um projecto 
apresentado pelo Exm. Presidente da Casa: 
clle disse que, no seu modo de entender, ess~ 
projecto era o dé que mais se necessitava para 
rstabole,:cr a ordem no Imperio. Espero, pois, 
que V. Ex., dando a devida consideração í1s 
proposi~ões do i!lustre Senador a quem me 
refiro, fará dar para ordem do dia, quando 
julgar mais opportuno, este projecto, cuja 
discussão o mesmo nobre Senador julga pre
ferivel á do projecto de interpretaçflo do Acto 
Add!c!onal. 

Agora direi alguma cousa a respeito do 
projecto que se acha eu1 d!scussão. As razões 
apresentadas pot: alguns nobres .Senadores que 
sustentam o projecto tal qual veio da Camara 
dos Deputados, não me parecem convincentes 
e demoastrativas da desnecess!dade da prévia 
dcclnra~iw na Camara Municipal: elles mos
traram, quanto a. mim, a Inutilidade da se
gunda parte pela grande facilidade que ha em 
se poder, po1: meio de testemunhas, provar 
um facto que não existe, porque já se tem 
dito qua com muit11 facilidade se obtem a 
npresentaçã.o de testemunhas; c não se dá a 
mesma facilidade {!<· abuso na escr!pturnr.>io 
de um livro, porqne (como bem se notou l é 
nccessarlo que este assento esteja de accôrdo 
com os que j{t estão lançados; c multas vezes, 
estando jú muitas paginas oceupadas, nfw se 
pôde fazer um novo assento com uma data 
atraznda sem qur. se mostre que houve ali! 
algum dolo. 

Quando houtem !'alie! a este respeito, 
disse que espera n1 pela emenda do nobre Se
nador para vrtar por clla; julguei então ·que 
ellc mandaria uma emenda de suppressi'lo n 

esta parte do artigo; mas o nobre Senador 
mandou uma emenda, conservando a disposi
~ão que se acha na lei em vigor: Isto me 
parece pouco r.azonvel, porque, se nós quere
mos conservar a disposição que existe na lei 
vigente, então bastar(t que supprimamos esta 
parte do artigo em discussfto, e não torne
mos a repetir na nova !e! aqu!llo que está con
sagrado na anterior: por isso pretendo man
dar uma emenda de supprcssi\o, e com ella 
creio que o artigo ficará mais exacto. 

Eu tinha, sr. Presidente, bastantes re
flexões a fazer sobre idéas que se apresenta
ram na Casa, relativas á lei do orçamento: 
mas quero ser obediente, como de\'O, ás ad
vertencins de V. Ex.; só desejo que a !e! seja 
!gual para todos. Quando vi o silencio de 
V. Ex. n respeito dos outros nobres Senado
res que fa!laram hoje sobre a questrlo, e fui 
advertido do meu dever antes que cu til•esse 
enunciado o que tinha a dizer, de certo fiquei 
acanhado, c por isso mal tenho podido expri
mir as minhas idéas: ser li, de certo, r:ste um 
bom modo de se me fazer calar. 

A' vista de advertencia semelhante, limi
to-me a mandar ú mesa uma emenda de sup
pressão, reiterando ao mesmo tempo a sup. 
plica que anteriormente fiz: penso que re
sultarâ grande bem ao Paiz, se V. Ex. não 
désse para ordem do dia o projecto de refor
ma da Constituição, e sim outros que são 
mais urgentes, como mesmo esse que um no
bre Senador indicou. Venha, pois, para n dis. 
cnssão esse projecto que pódc salvar o Brazil. 

Tambem desejava que V. Ex. convidasse 
a !Ilustre Comm!ssão a que está aff<•cto o pro
jecto sobre eleições para dar o seu parecer 
com urgeucia, porque esse projecto é de sum
ma !rnportancia para a Nação, e por isso mui
to urgente. 

O Sn. PaEStDI~X'l'E: - Tenho notado estes 
objectos para pedir ás Commissões que os 
tomem cm cons!derar,fto com urgencia. 

O· Sn. FJ:mmmA J>E :IInr.o: - :\tu i to agra
deço isso a V. Ex. c espero qtw preferirá es
tes objectos :í r8forma da Constituição, que, 
no meu modo de pensar, ha de fa.zrr muitos 
males ao Brnzll. 

E' apolnda c entra. <'lll lliscussf1o a 
segu!ntc emenda do Sr. Ferreira de 
1\Iello: 



Sessão de i3 de Setembro 57 

. ·•supprima-se o resto do artigo, desde ai! será o resultado? E' muito provavel que niio 
palavras - que correri'to independentemente.'' I appareca entre nós pessoa alguma que niio 

o sn. Cos'!',\ FEIIUEIIIA: - Parece-me, Sr. seja brazllelra, quando isto seja conveniente 
Presidente, que esta emenda é !nutll, ti vista aos seus Interesses. 
da do nobre Senador o Sr. Vergueiro, que é Tunas entre nós muitos adoptivos; es
identlca. Devendo finalisar-se este objecto, tes homens têm irmãos, sobrinhos e outros 
mandar-se esta emenda ti mesa parece que s~ parentes portuguezes que vêrn para aqui, não 
quer demorar esta discussfto, quando o tem- 3C querem sujeitar a encargo algum nem 
po nos é tiio necessario para outr<ls objectos querem que se diga em Portugal que clles 
importantes; nisto eu acreditaria, se não es- tencionam naturaEsar-se cidadão's brazilei
tivesse bem certo da boa fé e pureza de sen- ros; e qual é o resultado? Entram a gozar 
timentos do nobre Senador. O tempo vôa, de todas as commodidades do Paiz, como es
Sr. Presidente, e as dcS<Irdens do nosso Paiz trn.ngeiros, Jlvres inteiramente de todos os 
reclamam providencias multo promptas, e onus, e, no Instante em que se offerece op
uma del!as, sem duvida, é declararmos á Na- portunidade de se encartnrem em empregos 
ção que votamos contra a interpretação do riuerem ser brazileiros; vão immedlatamente 
Acto Add!cional: por Isso, peGo a Y. Ex. que ft Camara fazer esta declaração, e d!r!gem-sc 
não se esqueça de dar para ordem do dia o ao Governe para obterem carta de naturall
projecto de Interpretação do Acto Addic!onal, sação, e no outro tlia são cidadãos braz!lei
e até eu creio que o empate que houve sobre ros: este será o resultado. 
o adiamento de semelhante projecto não si- Eu desejo qu~ se dê o !ôro d•! cidadão 
gnifica outra cousa senão que o Senado tem brazileiro ao homem que se Identifica . com 
a intenção de rejeitai-o formalmente, para a ~ação, ao homem QUP. dous annos antes, 
mostrar ft Nação que elle não ê revoluciona- sem motivos propri<ls de interesse particular 
rio, 9 nflo é capaz, cm tempo de d!ssenções ci- faça esta declaraçilo na Camara :"t!uniclpal; 
vis, de reformar a Constituição por meios ar- este homem, sim, tem affeições ao nosso 
bitrarios. Por isso, bom seria que não dis- Palz, deseja adoptar o nosso syatema, porque, 
cutissemos mais este projecto, e que jâ se vo- se não fosse assim, e-lle não Iria declarai-o 
t~ssc sobre elle, porque assim estou persua
dido de que elle seria rejeitado, e a ~açfto 

ficaria soccgada, ficando os desordeiros na 
impossibilidade de lançarem mão desta me
dida para suscitarem novos d!sturb!os. 

Tratando do objecto que se dlscute,noto 
haver-se dito ser bem escusada essa decla
raçfto prévia perante ns Camaras :\l:uniclpaes. 
Sr. Presidente, qual é o homem que vai fa
zer scmclhante declaraçfto se não é com o 

dous annos antes; mas o homem que se de
clara braz!leiro no Instante cm que póde al
cançar um emprego qu:tlquer não olha senflo 
para o seu interesse, e no outro dia, se fõr 
neeessario, pôde trah!r o Palz. 

Se, pois, p:tssar a resoluçfLo como veio 
da outra Camara, acho que abriremos a porta 
a mll abusos: qun.m õ, s<mhorcs, boja em dia, 
que quer ser cidadão bra?.!lelro? - Os es
trangeiros gozam entre nós de todas as com-

fim d~ pl'rmanecer no Palz? Eu creio que, se modldades, não faz<~m a. pollc!a da cldndn., 
a resoluçfLo passar, tem de produzir funestos são escolhidos mesmo de pref,~rencla para 
effeltos. Então, nesse caso, õ melhor que caixeiros, niio só pelos !legocinntes portugue
por uma vez cnlquemos aos p~s os fôros de zes e adoptivos, como pelos de outra qual.
cidadfto brazile!ro. Eu se! que, emqunnto os quer :-lação, mesmo pdos Brnzllciros, porque 
antigos escassear:tm esses pr!v!leg!os, deram todos olham para o seu int~rcsse. Quando os 
um n1ulto poderoso estimulo aos cidadãos negociantes precisam tle um calxoiro, se lhes 
tio Palz: emr1m, essa doutrina passou ãs Na· apr~sonta um Brazlleiru, dlzt)m-lhe: - Yôs 
çües c!Y!Jisadas. Nós at6 agorn temos sido sois Brazllelro, continuamente haveis de fa
mu!to face!s a este respeito: jft se nilo cura zer a poJlcla dn cidade, haveis de montar 
do saber se um homem está. aqui ha um guardns; no cmtanto o negocio f!ca paraly
anno ou dons dias, o que se quer saber é se sado: não nos serv~. prererimos um cstran
qnem faz esta declaração t'i cldadilo braz!- golro. 
lelro; mas, passando esta resolução qual Se um estrangeiro t]y,~r um bom p~triio 



J 

·I: 
r··.;_:· 
!i li . ; 
1~ . ; . 
i; 
j: ! .• .. 

., "' 

', 

Sessão de 18 de Setembro 

ou fõr muito amigo de um Ministro qual-~ Hoje o dia para mim não estCt multo favo
quer, c apparcccr um off!cio pingue, é multo ravel: quando pedi a palavra pt•la primeira 
provavcl que trat!l de obtel-o: e, tendo para nz. a advertcnc!a de V. Ex. produzia em mim 
·isso a promessa do seu protector, passará a uma sensação tal que me perturbou de ma
ser c!d::dão bra.z!Ic!ro de um dia para outro, ne!ra que nunca ma!s pude enunciar ht•m 
r,eia simples declaração feita na \'espera da 
natural!sacão: eis aqui, pois, este homem 
gozando das vantagens de rico offlcio, de 
prefercncin nos cidadãos brazllciros que têm 
estltdo sujei tos a mil encargos. 

•Senhores, quem declara dous annos an
tes (e não é grande espaço) que quer ser ci
dadilo brazilclro tem já amor c affeiçilo ao 
nosso systl'ma; nilo é lc•·ado de um motivo 

as minhas idéas; agora um nobre Senador. 
meu illustrc amigo, examinando a minlm 
emenda, disse que a julgava desnccessaria. 
salvo se olla tinha por !lm consumir ou gas
t,r tempo, ainda que esta propos!çfto foi de
pois modificada por cilc, dizendo fJUC não 
julgava ser esta a minha intenção, porque 
conhecia a minha boa fé e pureza de senti
mentos. 

peculiar, unicamente com vistas ue intercs· Eu, Sr. Presidente. n~o mandei n. cmcn
se: o quo, porém, não convém é que um es- da para consumir t~mpo; entendi que ella 
trangelro quo tem gozado como tal de todas punha em melhor ordem o arti~o que se dls
as commodidadcs, quando se lhe offercco op- cute. A outra emenda que tambcm se acha 
portun!dadc para obter um officlo, vai im- em discussão, offcrec1da por um nobre Sena
mediatamente df.•clai·ar c;uc: qu.:;· Sé!' eithdão dor, mandava consagrar nesta lei nova uma 
bra?.ilciro. tal proccdimcntn. sem du1·ida, ha disposlçfto jít existente na lei cm vigor que 
de irritar muito o m•gulhu nacional, porque nós iamos reformar: nfio me parcela com·c
como é que u;n Brazileii'O poderá sympathi- nlcntc que se dissesse no artigo que se dis
sar eom nrn homem qur. e-steve mu!to tempo ente - faça-s" isto conforme se acha deter
no nosso Pniz, e nunca se ll:mbrou de uccla- minado na lei em. vigor - blstava só a sua 
rar que ~u~ri~t se·r cidadão brazileiro (po- 1' parte que uispcnsam o lapso de tempo; e 
dendo-o fa;~ér), c·, no insll!nt~ em que achou quanto á outra parte, sendo cll:t supprlmlda 
opport.uniuade d~ alcançar algum officio foi pela minha emenda. claro é qur. ficava cm 
fazer esta declaração cm um dia, c no outro vigor o que dispõe a lei vigente: portanto, 
dia foi nomeado, por exemplo, parocho dr. não me parece que foss.; a mesma cousa uma 
uma frc·.~u.:·z~ll. -ou oble:n• qualquer outro llf- e outra f'mencla. Hn m·llas uma d!fferenGa 
ficio p!ng·ue? Nilo é i~w lrl'il3r o orgulho multo grande; pelo menos, a minha cmen
m .. cion:tl? Do certo, <'sla h a de st:r a conse- da não contém rcdundancia, c por isso creio 
qucnc:ia. !·:fto sr'i meamo Imr:t que fim appa- <'U que não podia com justi0a ser taxado de 
recou esta r,•s"Iuç:to: não ha d!fficuldade a!- querer inutilmente consumir o tempo. 
guma para se natumlisar cidadão brazl!c!- Sr. Presidente, n respeito do t<·mpo que 
ro; no emtanto, quer-se destruir esta tenue se gasta nas di~cussõcs, permitta-me o nobre 
garantia que ha, de que os Draz!lciros pos- Sc!:ador que cu me np:trte da sua opinião; 
sam entrar nos officlos com prcferencia aos j creio que é mesmo conformr com a indolc do 
·estr3ng.c·!ros: c·mfim, Yilli!OS estrangeirando nosso Governo c com o andamento das Ca
tanto as nossnE cousas, que não se! onde ire- nutras que todas as Iels se far,am com multa 
-mos pnrnr. mcclitaçfto, e que nfto haja prcc!pitaçilo nas 

discussões das Camaras: este proccc:Hmento 
drl discutirmos algumas l<'iS com pressa c 
pt·ccipitar;ão é que nos tem posto nos apuros 
cm ~ur nos ar.hnntos, e Pslc é m<'~mo reco
nhecido pelo Corpo Lcglslnli1·o. Xós estamo3 
ugorn lamentando dlsposir,ões quo vêm nos 
Codigos do Processo c Criminal, que ambos 
fnram approYados qt:nsi por ncclamnção: pois, 
senhores, SI' nós j(t t0mos estns prnvas con
sagradas no rPsultailo rl:1~ lr.i,; fdtns ~ssim 

Votarei contra esta resoluçüo, e nfw 
quero rnt<>nder-me mais sobre esta qucstiio, 
·JJorque j[t disse a V. Ex. que desejo que se 
tralc quanto antes do JJrojecto de Interpreta
ção do Acto Addic!onai, Jlnl'a nós votarmo~ 

a seu respeito. 

O Sn. F1mm-:wA DI·: MEu.os - Sr. Pt~<·si-

llcnlc, ll''dl a pal!tYrn. unicamt•ntc para cxpl!
r.nr a rnr.fio por que off"!'<·ci a minha emenda. 

I. 
' 
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-cnm tanta pressa e precipitw;fiO. Qua.l t: a r<J.

l\;in por que havemos ele Pstar sempn, a ht
ttH!nta.r o tentpo qne se• ~asta. com f!iseus· 
:;iies? Sr· n;io qu.,rNnos perder 1.1"np" nisw. 
1:nr.fLO acahr:-~H: eon1 o ~ysr.•·riHL reprt:Sí1ntati
vo. nfio [(•nhamn:; :.ribl.lnH, incumba-sP um de 
rr:rli;::i1· :ts leis ,, oulro d" as approva.r; mas. 
ii" .~ n"<'~:ssario {!llt: examinemos por meio da 
<liseussfio "s assnmptos que se nos apresen
wm. afim dr •·ntrarrnos no conhecimento da 
y;;rd;tdP ,. dr• d•'cidirmos o qu•· rõr (·OIJYP
uit-ntP para a X:t~é1o, cmtfi,o dc\·mnos deixar 
,,;ta J"or.ina eh- s•· lamentar o u•mpo quando 
TJJLi r1u outro t'allu, t·· t~u .noto QUt• quasi sem .. 
I•I"•· os qu<· lam~ntan• o tempo. sào aquellcs 

· ':p!i• mais lonf;os dis(:ursos fa7.rm: <· o mesmo 
•!li'' rliz•·r: - Ou•i. ,. siiPnciosos ~doptai a 
minha f1piniii.o. 

.":11 !llt~ll tlLJf.f.'JH!t•l'. ,. nt~cessm·io qUi' ou-
1::rn10s :1::: opinifu~ de rodo:-;. e qut· n~n quelM 
l'a;uo~ Jl(Jl' r~lC' mnr.ln 1':t%Pt' 1~001 qu(' alguns 
s<· :lf·~nbcm em nprr,Heut.ur as suas idéas taes 
qur~:f' as r:onccl>"lll, porqur: ~lias podPm SPI' 

modil'iead:1s pr>r m••io do debur.r•. e até mesmo 
JIOTCJUr muitos noiJrcs ~CiJ;tdorr~ poâ.,riio rcr 
lclf~as convenieutns sobrt~ nma ntat.erja, e nãn 

"" atrrn:rfoo a ••mitr.il-:.s por mer!o rJ,;sta~ 
;Hh·t·rl··~nc·htR. assim enmr• 1111' acaba. de acon
rc·<·•·J': portamo. ar:bo qne •' muito m<io rstr 
"-''SI!.·ma r1" nos inr:oJmmorlarmos, quando ou

rimo~ ~lO:=i nuRSo~ <•O!lC~~~lS, t~ 1l111ii:O peor é 
qnt'I'C·t'·Sf' ~~srab(~lc:c.:cl' uma t'P~ra para um~ ~~ 

uh·•'rs:l para. ouu·m;. l•:u. pelo llll'llOH. prr
tfmrlo ntt· uão .sujc.:~it ~~ ;· :1 r~sas n,n·as l',,g·ra~: 

(·', jnlA"o qut\ nlsto n;-,n :aivo.f:!.o ~~ minbn can
sa, L' ·s:m u cau~a d(• -~t·nndo. Of; rlircit.ns rlc 
1 odor-; oto- Jllt"•m:i <·olle~a~ ,. () bom anila.mr.nto 

·<lo "·'·sn·uw. que· icli~nwnl.•· t.emns ~dopta<lo. 

P:n~t·P qu•· renhn explicado a. ra:~iio por 
qu<· m:mdr:i u <'llH:nd:• ft llli'Hll, ;; qu•· cl!a. não 
tt.•m por fim I!OilsumiJ' tr•mpo: b••m ponr:o me 
'"l'l'io. poiH, n hal~n a1n qno:- o nobre Senador 
:rp~!lc·ou :i fN·ida qll<' lll'imeiro me havia 
l'ril.o: lllf•!hiH' Sl'l'i:l qtH! lllt• 11â0 tiVt~'S~W et~n

"'ll':tdo, para dc,poiH níin querrr dr.strnil· a 
•·rusnr:t. enm ~('nli•llwni.P balsamo. 

O >;:: . .f:os-rA "i?T·:cl!u·:ll:.\: -.Creio qur a 
/.•il.llJ'a tplP V. ]~x. fez elo artigo do .Regoimen
rn !n.,,>"mtuodnu un1 ponc:n ao nobre Sen:tdor. 
!'nis ><• " nohro S!'Jtador coufc.~sa Qlll' a su:o 

t.'J11f~llàl! t' i.l. riu Sr. Ver"AUP.iro seio um:~ !' a 
HH'~nta c:nu."ia, r• QUt• ~I do Sr. V\•1'.:!UHir·n .... -.,; 

r·t:rtundant~. p1;r~un to eu: a quem cabe a tu.
r.,r;:, dP usat· destas ou daquellas palavras que 
c.;xprimc,m melhor o pensamento do le;tisla .. 
dor? Srm1 cluvirla, lla d<: ser a Commissã.o de 
fto·aacção t.' nüs cle:\'iamos expressar que clla 
désst: uma rcclacç;1o clara a •·ste arrigo. Eu 
tamhcill rpH!r<• qnr "'' !'a~.:• tudo eom muita 
madurP~a t: eircumspr;cçfto. r: o nobre Senador 
sabe qu" nos meus ~liscursos tenho sustenta
do isto: creio, pois, qur: o nobre i'enador qui:: 
censurar a out.r~>. talvez, quando fa!lou sobr•; 

longos distursos qur: consumiam o trmpo; o 
nobre .;;enaclor sahc muito ll\:m quem consu
mia nmis ti'Inpo 11a CaHa. quando se tratou 
da resposta :i Palia rio Tbrono, quem fez rli,;
eursos mais longos. dlseursos que f."I'aJll me.-:
mo d:1. IJitola dos de S. Christo1•ão. 

sc,nhor(·i;: vamos " tl'ltta:• da. inwrprcüt
~llO rto Acto Addicionn.J. para votarmos rucs· 
nw contra elhl: pois (! erh·cl fllW passe e;u~ 

interpretação do Actu Addie!nnal. riw absu•·

da.. t:lo anr.i-conslitucion:,l, -IJIW fllli'l' arran
ca!' :is r>rol'inci:<s attribuiç1íes que eonstit;t
eion;dmcnte lhes pertencem·? .!"ilo wnha o no
hre Senador medo c!lsso; o Senado ha ele vo· 
tar c:ontra st".~melha.ntf~ int~~rprewçft.ç,; c~ já nfio 
vio o nnbrc· Senador r.mpat.1.clü est" objt~·to'? 

St• no outro dia houve empul"e na "\'Otar;ão. f 
!Hli'CJUe o Senado quer votar enn t.ra ''I!": •·:;
TI~ja P•'rstmdiclo disso. 

O Sr.. F,J·:mmm.\ llf·: ).fr·:l.~ou: - ~Üo e~i.ou. 

O Sr:. Cns·t•,, 'B'I·:f<l<l-:tf:.\: --· Cadu nu• tt:m 
a sua opinião, a minha l~ esta: (~ impos8ivd 

que o senado a.;mrove um proil'CT:o "m o qual 
a maior parte dos Depumdos qu•· \'oraram 
por ellc:o l'i.'C'O!Jbec.,rmn lwver muit•lH absurdo~. 

dixcndo qlH" t.•speravam que no St1ll~ldo fos.;r. 
l'lll' emcnclado. gsteja, pois. o nobi't·! Senador 
~:e1·to CJlli' o Scna.rlo n:io h:.. dt.' a.pprol'ar :l.h
snrdo~:: :1 inrt•rprrta~ãn ha cl•• eahir: c• wnto 
m:lis esrou conrt•nciclo di~lo. quanto eont:in 
muil.n n:t rrobldnde C' ~:~.br·rlol·ia. do SPJJ:Ilin. 

:'>ínnea tiVr inTt'll~"iO cJp of'fClldCI' ;10 110-
bi'(; Sr·u:1dnr: o CJIII' "" qur:!'fl r"· poupar T••:n
llO pa.m. !:ratarmos rl<' ob.i<'ctos prhwipaes. Se 
o nobl'P s~uudot· flliPl' mais nlg-nmas :~atisl':t

r,ões f'll lh'aR darei. 
O S11. \'Asco,xcl::r.r.os: - P•·•.'o a palavra. 

p:om fallHr sohl'r• a mnt.l'l'!a, ,. pa.J·a fallar pe
la orderu. 

O ~n. Ptt~o:.'illll·:~'l'l·;: - Ti~nl a paln.vr:t o 
-'r. \'asconc:cllos. 
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o SI~. VA~CONCI~!..l.OS: -- ?rinc.ipio a iai- I t~O f;· •. ua. :',(1~:··.: ~L r:-...1~? .. d~~ <·:~.~ctu~r-~f) do H .. eç::
Ütr pela <Jrllei.U . .Julg-o que nftn procedemo . .; j Hlí!Jtr.o: porr.anto. chamo-o á _ord~m. 
segundo o nosso R•.•girnc•nto. porqt!t' em um 1 O S1:. V.\~co:-><$1.l.os: - ·Entao en niio 

dnd stous a.rtigus elle determin:t Qlle ,;e niio I posso fallar? 

Jlossa !ntt-rrompe!~ nn1a. !itaterin. <:•m di:;i.~Us!-'Eo j O S1t. Pr~t~srm~~Tt-:: --- Ptíde ü1.llar sollrc 3 
por outr:1 qualquer. ; mar.:ria, Qll<•rendo. Sn o Prt•sidcntc qn:• <'SL:i 

Ora. n cn:.,• \1 ~:tamc~ pr'-"'.aenck:.rH!o !:oje C· · lli~ (·a<1f·ira niio tivr.-.sfie permittido que conti

·que o proi•'Cl.n tle im":"Jli'ê·U:rfw do .\ct.u Atl- nnas'c c. i'allar o nobre Senador qu:: primeiro 
UicionaJ nfw .~·~ discute. ~~ ·11F' nos o~!('tlPit- lr.\·anton L·sta I]Ul·st:lo da. intel,pretat:i'io ti•1 

UloF. c!c~ mar;:rla estr2.llhn.. Um:t p:l.l'tt· !b. ~~f·s~ .-\c~o .\ddfc!onal, não Sl' veria na ncec~.sidad:· 

coa"o ·J· "oJ' "u'o•'• o o d fi";! - n I c]p Í:LZror a;:',Ora obst•rvar o que tlispõe () Rto-L'I l ~~ :.,. • t~ _,.,· u .. 1:1. · ,i.l..::t O ..... :n. ~C:. (·11 ~ _ 

::;a;trndr1. ã rnaterh1 .~nl di~:<~u.::sf!o. í• a outra l ~~imt.~nto da Casa (1Utm.erosos (l'J)Oiad.O.'I). que 

parto dc .. ih!. ~t:r t•mpr-t~~r!.da ;;m ~:e clh;r.nt.ir a ~ .~. <·;n"·irnm·~í· n~~ <H'O.dores r: materia. r.ot dis-
r ;.11~-~ã:· ·· · · 

]nt~·rprí·~i.::tGü.:, do Aeta ~~.ri(Hcioual; !~:;ltr::~t:ln.to 
1 

act!.bítnw~~ 1ll· :1uvi~ dl;:;rc:·ssões (~ ~ensn:-r-..o 5<J- ! O . ...::1~. Vl.:-.;,:nsc!-:u.os: ~- Eu pí:Go :L ~·Xt:

bre dis(:i:rsos longo::-; prn:lunc:ia.üo~ c· r.: a:ltr:~s I etl~üo do R2glment.o: Vi·jo qtw o RcJp;!mr•:ltr• 

cgl<~!i!.Ões. l~t:nc-ntancio-::;::.• :: p(!l·d:t d!~ :.:·Yi.pc, c· ~ tt:n unl art!~o rtur diz que~ não se poderá in. 
I 

nf!.o ~r· tr;~tan!!o d:!. internl·t:t.:!(;f"!.O do .:\tto Ad· i t~:rron1pc:- ~- Uiscugsfio do projecto llado par:1 

dicio!li!l: pare;<: .. : í]lJ:.~ isr.o .~ h)Ht.ra o ~~o.-;~;o I' O!'dt•Jn dn dia. po: uma mn.Lcria ~.st:·a_nha. t~ 
R-:!~iw..ent.o. ::.·:t p ·r~un!.o ~,~ n:~o ;1osso recb.mar l::;to. 

Or:-t, c·n nfi1, fa.ri:t a v. I~x. esta. rr.·pre~a.·!1· j O SI!. Pr:J~swJ·~N1'!~: - Podia reclamar na 

taçtin. on c:sta humildP ~~xposi!:ii.n, !ic: cu j:!. : necn.sifio d,~ sr~ <1:lr a. ordl·:Ln do dia; o cont.rn

:t níio tivessl~ ·fdto tambi:!m ao no:-:so d:.:!.·no i ri·• .-i;\l'L!. :-;ust\·nt:u· (]Ul~ o Presidente nfw teria 
~-~l·csiàr:!ltr., qu~:mdo. Hmdo em ontr2. oc.:e~t~!f!t) i n dir2~t.n dt• d:l.r •·sr.c on aquclle ,1bj~~ct.o pa.rn. 
da.Uo p~1ra ordr.m do di:t eí~rt.os objectos r~ a 
interprtotrrqfto do Acto Addicional occupava

·mos-nos unicam~ntc d•'ssrs c:ertos objectos, 

ficando 3.diada :t discusHfto da ~!\U!rpretac~~io 
para sr. entr3r \")ffi trabalhos u~s Cn~nm i~sêícs. 

Se acasn n~w (]ucr:~mos <lal" ao B:-a~dl 
esse bnlsamo consoladot: (levantando tL 1io:::}. 

•·ss•' balsamo <"nntr:L os rcvolucionarios. S•' j:l 

tr:mm; outras opiniões. r:ntiio cie:claremol-as 
i'rancamcntt·: nfio sr infrlnjfl. assim o nosso 
Rr.r,-!mr:nto; ellf' ,, muito <'XJlresso, ellr: nrw 
pr~rmfttr. (jllC' SCl interrompa :t discussão de 
um projpr:t·o pnrn nns occup:trmos de matrria 
.·.strnnlw. 

O nosso di.~·no Pre~id»nk foi fa\·oravel :1 

r:s:;a minha requisir;:io, pnJ'QUr dro então por 

dianu~ s0111prc rixou a. hora ~~n1 que dr.via eo· 

m•·r;nr a. tl!scns;;i.io do Acto Adtlicional. 

O S;t. Pm:NmJo::-:TE: - Chamo o nobre St•-

1J:t!lor :i. <ll'llem pn.ra ouvir o QlW dispõe o Rr.

~imem.o; r·llr diz que a e~colhu da materia 

,-, do Pre~;ll!ent.r: ( 11.um.,rosos apoinrlfJs), •' n 
"!lnlP'" r.:!nn.arln~· rr:,t:-! f'nrn !)Ourn. <~onsidcra.· 

' ! crn1,~ra do dia. 

j O Sit. VA~cn~cr-:r.ws: - "Rntüo n:lo lm 

I 
P..ngimPnto? 

, O S!t. ?uF:s1nl-::-.oTr·:: - H4:!., sim, e I! o qur· 
! rllc· !!::termina o que quero observ;tr. 

· O Sn. V.\~CO:-iC$I.r.os: - E<•m: estou per-

l
i surruiào Ql:c o Presidente d:l C~s~ é o Rl:g;i
n!Pnto vivo. 

j O Sr1. PrmRrnt·:!'i'l'i-:: - O nobre Senador 
cslit en;;anndo. O Rcgimt•nto rliz que, quando 
rntrar rm discussfio um:1. mat••ria, npnhuma 
outra. tPnhn. Jngar nJ. mesma sessfto. Ora. ten~ 

I ri~ ,~,, drrdo un;:L ordrm rio dia o nro.i~cto oue 

1

1

. ~; • tPm d'sc;1tirlo r a inir:rpretnG.f;o do .\~tn 
.\ddlei•lll:tl, <'ll!.0ndo ~nr· só depois tle coou

i cluida a discus:;fw do 1" projecto ii que se 
;Ht~;sn. ,!. discutir o 2". 

S:• o Pr<>sidt•ntc t.iv(:ssc dado p:Lr::. ordem 
r! o dia t:J.l projr,ct.o ate, t.an las horas, ~~ dr.hi 

em diante a. dlscuasli.o tlll outro projecto, tc
ria o nobre Scnarlor razfw, se, passada a hora 
drsl;;nada. para a rlisr:ussão elo primeiro, nfio 
Hr tr:ün.CI:!=I•~ rtn ~ngtinclo: porém. nfw "Rf" dPt,:r. 

!•'liU~ndo !JO!':'. ~t!~~UUla l~ urw St'. <·s~otundo 1). I 
I 
: 
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primeira materia, ou por encerramento 

d. ã ~" · Jllento não s~ pódP 1SCUSS O, OU por ""'la • 
tratar de outra. 

0 SR. VASCONCELLOS: - Parec~ que 
eabe appellar para o .senado da decisã.o, 

eu considero muito injusta, tomada 

V. Ex. 

que 

por 

o SR. PRE::UD~:,\Tl~: 

execuçào do Regimento. 

Esta decísão é a 

O Sn. FE&m~n:A JJ•; MELLo: - Já deu a 

hora. 
O SR. PRt:I:HDF.,x'fE: ~ O Regimento per

mlt.te que, quando um Sena,dor estiver fal

lando. continue ainda que a hora seja dada. 

O SR. V .~scoNCELLOS: - Como deu a hora 

c•~do a pala •rra po-r hoje. 
o S 1c FT~RREI RA m' MJ.:u.o (pela onLt>.m.) : 

- Sr. Presidente; V. Ex. foi agora muito in

jnst.amP.nte arguido de não cUinprir o seu de
ve\'. V. J<:::x. só podia ser arguido disto quan

do deixou o nobre Senador tratar da ques

t::io da interpretação do Acto Addicional. 

O :-<n. V AscoNC:M:Lwr; (pela ontem) : - O 

nobre ,<enador foi o mesmo que observou que 

tinha dado a hora. e agora quer fallar; en

tão eu nã.o céldo a palavra e quero fallar tam 

bem. 

V•.:•n á mesa a seguinte emenda: 

.. Supprima-se o resto do artigo desde a 

pa.lavra - que correrão independentemente 

fi'wrre1ra el-e Mello." 

O SH. P•:E:>IDl<JN't'~;: A di-scussão fica 

adiada. pela hora, e marco pa-ra ordem do dia 

tra.balhos das ·Commissões. Rogo ás Commis

sõr-.·s resp"etivas que tenham em toda a con
si-deração o projecto do Sr. Feijó, apresen
tando medidas para a tranquillidade publi
ea, o projecto que altera a disposição pt·ovi

soria. H<:erca da disposiçáo da justiça, o que 

··ll\enda alguns dos artigos dos codigos. o que 

prnpõe medidas sobre a fm~mação da culpa, e 

o qus trata das eleições_ 
O Sl!. V.\H<:ONCJ•:T.J.o~-;: - Entiio fica sus

~nsa a discussão da interpretação do Acto 

Addiciona L 

O S•l. PH>;Rtu~:"'T~;: - Sim. senhor. 

L .. ~-ant.a-se a s .~ssão ás 2 horas d<l 

tard.>. 

94'' SES~~O. EM 14 DE~ SETEMBRO DE 1839 

;'u,rr.ccr ciu. Uo·m,n-~is~do .BJncarre;grJ.d.a àe p·ro
pôr Meàida.s de Sal?mção Publica 

PRI':SlllENCIA llü AR. CONDr: OE VAJ.ENÇ4. 

Reunido numero sufficiente de Srs. 
Senador~ abr·.;-se a sessão; e, lida a 
acta da anterior, é approva.da. 

O SI:. MELLO 1!: ;_I;L\1'TOS lê o seguinte 

··A Commissào Especial encarregada de 

propõr algumas medidas que possam concor·
rer para a segurança publica. ~ para prevenir 
a continuação dos males qut" affligem o Pai::;, 
tem a honra de offerecer á consideração do 
Senado -o resultado dos seus trabalhos, qwõ·, 
estando ha muito tempo quasi concluidos, não 
poderão, todavia, ser apresentados por cir-
cumstancias que occorreram. 

"A Commissão viu igualmente o projecto 
offerecido a este respeito pelo nobre Senador 
o Sr. Diogo Antonio Feijó; e como alguns de 
seus artigos já estejam comprehendidos nas 
disposições do da Commissfto e outros apre-
sentem materia. importante, é a Commissão 
de parecer que o referido projecto deve igual
mente entrar em discussão. 

"Paço do Senado. 14 de Setembro de 1839. 
- Ma?·quez 1le Pa.?'l(}.n{l!JUÚ. - C. S. à.e Mello 

" i'dattos. ·• 

.. A AssPmbléa Geral Legislativa decreta: 
"Art. 1.' Qualquer dos crimes especifica

dos nos artigos 68, 69. 85, 87, 88. 89, 91 e 9Z, 
do Codigo Criminal, constitue o crime de re
bellião; e fica. portanto derrog·ado o artigo 
110 do mesmo Codigo. 

'' Art. 2." Penas: aos autores morte. 
no grão maximo; prisão perpetua com tra
balho. no médio; e por 20 anuas. no minimo. 
- Aos cumplict's: prisão pP.rpetua com tra
balho, no grão maximo: 20 annos. no méd\o; 
~ 10 annos. no minimu. 

''Art. 3.' São circumstancias aggravan>,~s 

para a graduacli.o da.s p.-uas acima estabP.!eci
das, a morte. o incendio. o roubo, os feri
mentol!. os crimt>s contra a segurança na 



~; 

•• 
"!-" 
-!. 

~· 
:' 

',·•' 

()2 

h'.lnra " :t resistencia. opposca. tanto ;i;; !nti
mações das respectivas rLutoridades pu.rz. o 
resLabciecimento -da ordem, eomo ;is iorças 
empragadas contra a rebellifw. 

"Art. 4." Si!o reputados autores no crime 
::., rebcllião: 

·•t.o lli qnt'. ·debaixo de qua.lrJUt::r (JL·nc
miaaçfw. tomarem part~ :10 Governo procl:t

m:.:.do ''· adoptado pelos ;:cbcldcs. 
·· 2.0 0S que commanda.ren1 cm chc:le for

t:·ilb de terr:1. -ou ma:-, os c;o;nmanC:~.nw;.; de 
praç;a.s ou fortalezas, os do corpos de qualquer 
:~l'~!laJ os ·le guer;:oilha~ u de t··mlKtrc:Ir,;Õh; :~r

madas. 
~i Ar:.. 5.(} srr~ re:pta:ldos curnp!ic~.."S: 

·'!.n O.s que· .:;t)ndt.ardn i)U :;ustc.:nt~~rt::!n 

,_ r8b(:!l!fw por cscriptos ou discursos, eom 
:.:.s qu&.li!'ie:u;õr:-s <~o art. !lO do CoCig-o C.~i-

•i2.o Toclos os q1w s~·rvircn1 de~a.b:o da!:i 
<.:r:Ic:ns tias 3-utoridn.des civis cu milit.arPs, 
.'.\:im:t elassificauas como autores. Exce
JJt.uam-Sí! 0'3 quL~ provarem coacção . ou a!gu
~.(i :L outra circumstancia. justific~vel. 

":i.n Todos os que -de qualqnr~r JJO:ito i:o 
:mpCrio derem ajuda ou favor ao~ !"l·beldr:!:i. 

I 
c.·í~tlos cm eoiu.rrt.~(:;n.~;flo íi tacs ,Jrdens ou rt-
~:Jlamentos serflo julgados como os crim"~ 

, 111ilitares "m cin:umstancias taes. 
! "Art. 9." Os conselhos de guerra par" 
I :aes jul;;am<:ntos serão organlsados confornL' 
J ;;.s leis militares anteriores <\O Codigo do Pr,.. 
i <:C'3SO Criminal. nii.o sendo essencitLlmeutc n<·· 

/ ::<:.3sarios para. a formação da eulpa os canse
' i Jnus Ge: :nvestignçilo. de CJlh~ tr:ttu o art. 15ii. 
I elo me~:lllo Codigo. " outras leis posteriorc~. 
i qilt:· :ic.:r:.m par~ esse: l!ffeito dcrogadu.s; e a,; 

I 
~t·ntcnç;a3 ne!les proferidas scrft.O lo;;u man· 
dada~ execmar pelo general ou commandant·! 

j '.'!li d:rfe, oem algum recurso, salvo nos c~
j sos tlt: ""~'"DI p;o!eridas contra officiaes ge
l J.~t·r:!.:.:i. mi crl.AanUo o r.~~ner:tl ou conlmand::tnt~· 

I ,•r,J _clwi:: e!ll.cndcr qu.: deve sobr'estar n_a exc. 

I 
c·r:c;:w; ..,, .~m um c, outro caso, as levara, com 
stm in;'ormac;iio. ao conhcimento do Impera-

I 
dc1!", e conform<' a imperial deliber::ção, assiin 
s~ procc·C.~~ri!. Cessn.ndoJ porém, a rcbellião, o~ 

1

1 rGc,_s ~u:; c,;tivercrn cu~prindo sua: sentenças 
JlOCtc•r.w r•;correr, na forma do arngo 1G. 

1 "A~:. !0. ~eriio tambcm assim julgados 

I ": .""pwe~. os mtroductorcs de quaesqucr au·· 
:~!llu!~ (: c:orrcspondenc!ias, que forem presos 

~·:.r!!Ctendo-lhes munições de boca. c,u cJe gne!'"- t.:r:l r:::t:;rant,• delicto. 
ra. supprindo-os com dinheiro. quer pc;r do- "An. 11. As disposições dos artigos 8' 
nativo, quer por emprest!mo. ou envianào-lhes e fl'' s[Lo app!icaveis nos casos de guerra ott 
qnaesquer out&os auxilias. j àl~ invasão t.!Btrangdrn.. 

·•.::· Os introductorcs dos referidos auxi- i "Ar::. 12. Nos crimes de rebc!lião, quando 
lio.;, os espiões e os que ~e corresponc,r·cm i :õe niio der o caso do art. 8", nos de conspi
cor:1 os rebeldes communicu.ndo-Jh[s noticias lrar;ão. nos à~ sedição sóment3 contra o Pre
oa insinua~õcs favoraveis aos seus pcrnicio-J sidcnt•' da Provincla, a formação 1k culp:t e 
,;os àes!gnios. pronuncia !ica pertencendo cumulat;vamente 

"ATt. 6.• O crime de eonspiração, dcfi- aos .Juizes de Direito c Cbcrcs de Policia, que 
niclo no art. 107. do ·Codigo Criminal, será s., n•gularfto pela fôrma elo procrsso estabe
puuido eom a pena de prisiio por G a 12 an- !ecicla. 
n .. ,~. "Art. 13. Os réos pronunciudoa na fórma 

'·Art. 7." O crime de SPC!ic;flu, definido cio artigo antcccelcnt.e serfto julgados por nm 
como está no :\rt. 2", da lei d" 11 de Outubro tribt!n:tl composto rle 7 mem!Jros, t!radm; [t 

1b 18~7. n. -10. srrít punido com as penas de 
p!·i;;iio cnm trabalho por 10 a 20 annos, quan
to aos autores; p por G a 12. quanto aos cum
pl!tns. 

"Art. 8.•· No caso de rebcl!1ão, todas as 

sorte pelo Governo d~ntre os membros elas 
Rel:tçÕI!S elo Impcrio. elos quacs o ma's Dnti,~o 
scrít Pr0sidentc; c o Govc·rno desig;n~rii o lu
g-ar ondt• t.:r:l assento o tribunal. Nüo Bcrfto, 
porém, sorteados os da Relar;fto existente na 

Jl"ssoas que se achar"m dentro do t:erritorio Provlncia onde tacs crimes !orem commctti
oc-cupado pelos rebeldes, c pelas tropas cm dos. 
opC"ra~õcs contra el!cs, serão sujeitas ás or- "Art.. 14. O Presidente do tribunn.l no
dr mi e regulamentos do commandante em menrii. um Promotor e um Secretario dentre 
c:here das .mesmas, que as poderá prender c j o~• baeh:trcis formados ele mclho< nota: dous 
remover para outro lugar; e os CTimcs pratl- 'l';;c:rlvft!'R pa·ra. ,.,screverem nos processos. de 
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-t!Di.re o:; do judieia1; ·~ o::; n1ais •Jf:t'ieiH.c~~ Ih:

cessarios para o ·~xercicio do tribunal. O Go
vc~rno a.r:bitrará aos juizes e mais oflie:n.cs 
uma ajuda de custo 3Uificienw pa!'.<. as de~

JH::zas <li~ id.a ,_. volta, aasim com~~ os \'c•nci
fll't'lltos ctue devem pérceber o PrO'!lotor i: 

r.aai-s offjcla.cls, vtmcHHlo os jujzcs rna~s m!!
ta<k dvs vencinH~nt.os que percc~IK·m r.:.s Re
Ja~ões. Nenhuma. d;cusa lht·~s .::)CI'4i. admittida~ 

!.!. •.:xucpçio de !...Y!.olcsti:l. justifü:ad''· per.ante o 
Pr·:~jj{]enu~ do tribuna!. 

.. Art. 15. lnstal!ado o tribun:tl. os .Jnize~ 

dt! Direito rt~mt~t~f-:rüo ü:; processos que tive
rem formado ao Prí~s!rlenu~ dt~1l~. qae os (liS

t.ribuirá corn i;;:m!drt~l~ pelos juizes. O rela
I o r, proced~ndo logo aos neccssarios intei·ro
gutorios do.s ~·~·~os. <iu~J. v:sü:. ao ~>:-ornotor por 
cinco dias improrogaveis, para. dentro d~l!~s 

off::~rt\<:t;r o libello ,;lll cada proces~u. tlo qu::-:.i 
~~e eontin uar~l ~ cl::.r vist:L uo:; r~os, para ~~nl 

JG d.ia::i contilluos off2r(!<!crt:nl ~~ d::i0S<.!. ·.; .:...ro
vas que tiverem, findos os quaes se proeederá 
ao final julgamento: podendo o wrmo dos Iii 
dias ser ;>rorogado Jll~lo' Prcsiàente rlo tri
bunal conforme o estado do process11 <· :!s 
cit·r~umstancias tios 1•éo~~ fJ exi~irr:!m. 

·· Art. 16. A~; scnt::!!l~;:ts sc:-~o p!·ol~rid:t:~ 

pdos juizes pr~sc.ntes, que nfw poder~o ser 
menos de 5, e 5e vencerá a pluralidade de 
votos, desen1patn.nUo o Presidente, no c:aso de 
Pmpate: o recurso de revi5ta, que das 5enten
ç;as se intcrpUZ\~r. ser[L dl}finiti"lnmc:Jr:e dcc!
dido pr.Jo Tribunal Supremo dr. .iu~tiça. con
forme o merr.cimento do proc.,2so. cujo co
nhecimento lhe fica neste caso competindo. 

·· Art. 17. gxccptun.m-sc das pcmas esta
belecidas nesta lei os autores ou enmpl!ces 
dos crimes de rcbllião ou sedição que eon
correrem para qUi) ellns se c·xtin;;am, o pam 
que o Governo possa ~hamar ti. ob<'dicncia 
a Provincia ou Jlontos rebcllado,;. 

.. ,\rt. 18. O Go1·erno rica autorisado, :ws 
casos da pri.'St~n.t(~ lei, a usar, por todo o tem
po qur fôr uccessar!o, das faculdades conce
didas nas leis 't• 9 dr. Outubro de 1837, nu
mero 79, e 11 de Outubro de 183G, n. ·1, :mi
.~·os 1". 2" P :~". OIHh• f{UL'l" que Sf~ manifeste 
qualquer dos crimes rcft~ridos, fazendo dei
las a conven·lente appllcaçfio. 

··A rt. 19. O Gov,'rno rica. drsdc já auto
rii':lllo ]l:lra. nonw.ar •'III c:ada Provincla G Vi-

(;(:-Pre~!ifen ~t·H dt• .·m:1. t!:-h.:u!lli.:~. qu,~·, ~l·.~u~HhJ 

a ordem de nome:H;ilo, devr:m substituir os 

Presidentes, rruando <:!stes por qmtlquer cir
cumstancia üU acciilr:nt~ vc·nham a fultar. 

•• _.l..rt. 20. Nos casos sómcntc de rebe!liào 
ou r:onjuração. fieam igualmente autorisados, 
o Governo na Cõrte e o;; Presidentes nas Pro
yj::wias. par~ os !..Evic.lir ~nl tantos districtO$ 
militares quan::os juiga.rt•m convenientes para 
mais fac i! •!Xi:l"('icio tla polida provincial; e 

podr:rfto uumc~:.r parn. i::~da d!stricto eomman
dames tl~ Sli~l to:lfi:ta<:J, r:o:n C]ue:n se corres
~~underü.o cli:·~·~cr:~t.ruente: ~~.sses distri<:tos d 

seus com:nanduntcs cessar!io Jogo que cesse 
a rebe!liiio CHl conspiraçãü. 

·· Art. 21. Fica o Governo autorisado para 
de~prmder :J...S quantias necessaria.s para extin
guir os crin1ts tie t}Ue trata a prc~entc lei. 
sendo obri;;ado a dar conta üas despezas fei
tas, assim como U.os motivos que o abrigaz:am. 
~ us:!r àas f~~c:u1dadê:; concedidas no art. IS, 
n:t pri!!.lcira sc-;_;uinte sessão da. Asserubléa 
Geral Legislativ::. que se reunir d(!pois de oh
tida a pacif!car,üo '' tranquillldaue publica. 

··_.,_r~. ~2. Fku. tambt·n1 autorisado o Gc
rerno, l.~iu todos os casos Ucsta lei, para am
nisth!.r os rl!os quando ass!n1 o exigirenl ~~ 

humanidade e o bem do Estado. 
·• .Art. 3:1. A presente I e!, :1 t•xcepç:·lo d~.~ 

ar.. 19, que fica disposição permanente. tere~ 

slimeo.te lugar toda::; :ts vezes que em qualquer 
Provincia ou ponto do Imperio se ms.nife:;ta!· 
a r~belliiio. conspiracftO e scdiçfto. 

·· Art. ~4.. Ficuru revogadas todas as leis 
~-~ disno~:it1Ü::~s dn c.:ontrario. 

.. Par; o elo Scna.do. ern 30 de Agosto dt, 
lS:l;). - J[u,rqtu:z ti.: Pcrranagruí. - C. S. dr: 
.ll'cl/o ,; .lfa.ttos ... 

A imprimir c igua!Jr.l·nte o projécto 
elo Sr. Fdjô, mencionado no sobre
ti !to parecer. 

O =>r. Presidente uec!ar:1 que o Se
nado va·i trab:tlhar nas Cummissões, 
por ser ••ssa a oJ·rl~m do db, e sus
prnrlr a s •. -ssftn :is 11 hora.s ,~ um 
quarto. 

Pouco dt.•pois do meiCI di:;., contl
mmndo a sessão, o Sr. Costa 'Fcr
roira. corlto orado~ da D,•putaciio l'l!

carrc~ada ele levar [L sauc~:tto o pro
jl'cto dr. lei QII<>. augmcnta o numero 
dos Desembargadores tl~. RPla•::'lü :n. ·-
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tropolitana, participa que a di.ta 
Deputação se tinha dirigido ao Paço 
da Cidade, e que, sendo recebida, com 
o ceremon.ial do estylo, apresentou 
ao Rlegente o projecto de lei, e qwe 
elle -respondeu que tomaria. em con
sideração. 

E' recebida a resposta com espe
cial agrado. 

O Sr. Presidente dá para ordem do 
dia a continuação da 2' d•iscussão da 
resolução que reduz a dous annos o 
tempo de residencia, no Braz.il. dos 

dores na Provincia do Cearã, para. por mc:\o 
de uma sociedade, melhorar o porto da For
taleza, ou fazer nelle uma doca; e finalmente 
não podendo realisar um destes objectos, :fi

car autorisada a sociedade a pôr em pratica 
a i11·~sma sociedade no r.io do Ceará. 5 milhas 
dist.a-r.tr, da Capita.l da Província. Pret.endt> IO'Ilt 

compensação n rendimento do porto, que mos-
tra ter si-do nos tres annos antecedentes di} 
49 a 54 co.ntos, e as marinhas junto ao porto; 
e que o Governo prefaça o juro de 12 • 1 '' das 
acções. quando aquelle ren-dimento não se 
elevP a tanto. e n-o fim de tres annos embolse 

estra.r,geiros que se quizerem natura- I a sode<l::de do capita1 e juro 
lisar, e ·depois a continuação da 2• 1 suas acçoes. 

de 12 "!" da8 

discussão do projecto que interpreta ··Este simple-s enunciado contém em si 
o Acto Addicional. mesmo snfficientes motivos para a rejeição; 

Levanta-se a sessão á meia hora porém a Commissão, dando a devida consi-dt·. 
da tarde. ração a objecto de tanto interesse para v 

Província d.o Ceai'á, e na esperança de des
cobr-ir algum meio de satisfazer uma neces-

94' SESSÃO. EM Hi DE SET<l•~MBRO DE 1839 

p:.,pechentc. - Pa?·ece?·cs d{J.S Comm·i.ssões. -
Di.sr.·u,ssão (].a ?'esoluçã:o da out1·a. Cct11tam 

sob,·e natunl.l-isação. - Rc.iei.çã.Q rla ?'eso

Ju.ção. 

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

Um officio do Ministro do Impe
rio. remettendo os papeis que rece
beu do Tbesouro PubHco Nacional, 
contendo .os esc-larecimentos a res
peito do vinculo de Juguára, na Pro
víncia ·de Minas Geraes, e das fazen
das qup ha. na Província do Piauhy 
P Marnnhii.o: _\ qwnn fez a requi
sir,âo. 

Sii.o lidos ns seguintes pareceres: 

I 

"A Commissão de CommPrcio 
o IJro:iecto dE' Joaquim .Tosé de 

examinou 
Si queira, 

apoiado p<>la u:pres<•lltaç:ão d<> varios mol'a-

sidade tão poderosamente reclamada por seas 
habitantPs, pedio informações circnmstancia
das ao Governo. 

"O Governo mandou informar ao Pres'
dente da Província, e este remette-se ã infor
mação do 1" Tf'nente Joaquim Luci o de Arau
.io. A opinião deste é que todos os trabalhos 
tentallos no porto serão muito dispendiosos, 
C' aünal inutilizados. pela tPndencia das 
areias accumularem-se naquel!a. costa; e con
clue que o porto <lado pela natureza áquella 
Provincia é o rio Ceará, ao qual só obsta um 
pequeno baixio, que póde ser removido com 
uma machina de escavação.: e assegura que 
quem examinar aquella costa. sem receiar ~
mudança da Capital para tão exceDente lu
gar. conhecerá sem duvida t•.sta. prc•ferencia. 

'·A Commissão. á vista desta informar.ã.o, 
mais se confirma na rejei<:áo do projecto, que 
por s•i mesmo mostra a precipitação com que 
fô1·a concebido. sem preeedencia dos examr•. 
profissiona,·s indispensaveiR. rPsultnn<l" ~ in--

1 

certeza dos meios para sp realisar o fim rl<1. 

empreza. r~rvando-s•· o empfrehended.or o 
, escolha Pntre os tres qur aponta. pod"IH}o 

absorver-se grandes capitaes nas tentat.iv:•-" 
para PSta e-sc-olha, e qne ficariam a car."-0 d•) 
Thesouro. porqu<• esta empreza tem de sin
gular -o nenhum riseo dos accionistas. ,sim o 
lucro certo de 12 _por cento de suas entrada;;, 
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cust:l. do Governo. pagando alto r•r~mio do ·iista :1 influencia li<t olmL sobr.-, 'L <:orrent•-' 
eapital adiaaw<i·3 .,. plauisad<L c administrada da; rnaJ·,;s JlUJ'a o lado r1ue i'ica cortada pelo 
por l!D'!í~ ~ociOOa.t:i,: qn1:: n~~uhuma. ga.ranr.ia. dá . ar.Pr:-u~ e r:ntí.:nde que a ponte ,,1Jerccida devt! 
dt: conii=t~lflU, n10s~rando-st: sem os ne~c~sa.. t~r dncce-nta Jl~tlrnos de V~LO, cm lugar de 

ril:s con.ü:~cimen ta:; 
I~• , j :i " urriscaüo::. 

para -~.rab::tihos tfto cli!ii- . quar~.·ntu.. t: qtw al~!ll tle.:;ta deve ha.ver outra 
~ ,;._, crinta palmos, en t:re a ilha dos :\felões é 

i:. rna. do Imp,··r:;.rlor ..• algnrls hoe:ros qur~ 

c;~:.{; t.i!l proj:;L:t.D 1.~ t.lando :w ;;.'h,:.:;mo ~empu a ~:a~vc~3t~JU ~) ~.tt.('rra.ci.:). A Comnlissão dt~vcndo 
do·;ldn. i!1!port~:ru.:b :!. n1·ces.s~d.~uil· e1n 'ilW ·~t·:1~~ar n:~ opiniüo rio.~ cng-enh~:iros. '-~atende 
~~su~ de üD! porto é! Provind2. do ~!·.::!rtt. ~~ dt: :1ti1~ n:t. fixa!;iio do eontracto Ua e:mpreztt deve 
;u.1•;:• .. :t::·; :>. fiil~= S!! 1nde!"it·,t ~:. pl··~·r.• .. '!H::·,_u; :!··. :ir :.~l.J chtusu!n. qut~ pr~·viu~!. o::; incon\·c7nientL?s 
flll~~ C:::i~.-~~ fJ:.J.P~·;..: :::~.-~a!'i"i rt7i!l~·lt;fio~ :t·J (.;n\··-~!·- ; aponi.n.do~ . 

.. ' Cammi::;~:!.o. não h• .;~~:1.nd(1 ""' r~-j~:i-
" 

;1u:to no rio Ct-~t~rú. 

·· P:l:;.o do S.·:1ado. 1-~ de St!Ldlll>ro Ue lSa9. 
~.,.:_ .f'. t!t: c. ~-. ,·:-;·;/.t:iJ'ti. - (J:,n,i.~ .. • 1ic ~-a 

/1''/ll(f:. -- .-iffJrfj"Ur Z ~j,o• JJr..r-it:â. •• 

II 

.. Sl=:ndo JJ1'·.':i-=~nt:· ~-. Commh:i~iàC de Cü:i:

m~!l'c:o. :10 anuo pa:-.:s:tdo, o projcdo d-.~ rt~so

lu<;:io dr! Cnmnra. do:; S!·s. Dqmtailo~. qw.! .m
i.ori.sa ;.:. i:'i!l[Jrt~:-:a í.L~ li!11 t~::11inl!G r.JU(:~ ~tr:.!.

ve.:::sr!ndo o mu.r ~~ a ilha. dos l!rlõcs, co~nmu
uiqlF' a rn:1 d:.t Unitw ('Om :~ do I:npera.dcu·. 
a carnmiss:in r~.~conh-··e:~a a. util!dad:~ d~ t".!!D-

rio~ pedem et~rLas in.xns, u~rrenos t~ m~1rin h as. 
" n:w ·'Sr:t!Hlo h:tbilit.a<la :t conhcc·~r ,,. o ~e

rlirlo (• proporc•:m1:Hln :i de::pt·t.a da obr~~' pro
pôz p~.di:--sco ~o G·J\'{.,!'!lL> 1:tform:H;õcs circums
t:!nciaclas soln•t\ l'.~ii '"' ohjPc:tn. G Gnvrrnn. ntw 
intt•i"'pnncln dp!uii"IO ll·'!ll forJF·ecndv d:1dos 
para o eonh;."'eimt~nr.o daqJkl!:l pl·oposic:.~io. ii
miton-sc) a í'tn·iaJ· uma Informac::Io dn nm~ 

co:lHni~srLo eh• engQn it\dro:;, 1" outra da C~l

m:u:!. ~1unidpal. enm a~ (jlta!'S \-oltou o nc-

.. .-\. Cl.ruarH. ~Iun!cipal prirrw:ru reconhe\!e 

·L~:!' :u.:.:;ar fLsd~ jc"i. an1n. cousig-nat;ão para a 

u;:;ra, corno dia. havia. h~n1brado no s~u rela.
t.m·io d;,: :;ü u~~ Abrii. 

"G.=> -..:;nrn-;::z~trio~ c:onte:üaDl Uizendú que 
: '~·1n~~n~· rc~la::orlo .~ :11uitc post~rior ú adop(:i"to 
: Co p1·oj~cto lL~ C:1mara Uos Srs. Deputados. 
! l1 qu~·.I, :;L•ndo re!U'::tr.iUu :1 Can1ara l\!uuicipa: . 

,•m J i~C Ou:ubro de lS;JS, pa.ra informar. 
~:~d~i tl:'ill'!l eli~!. :t idée da. entpreza. A Com
rú~~süu de Lomnll~rc:io. ;:;e:m mcLtL•r l!lll cont:l 
~~. r::·:t~l·!tLH1(: ai1c-g-nd~1. ;:Üi:0ndt~ndo só ;!, _;ran
dcla tla (h!~f:l·z~~ e rLs lllU~ia::; obras d0 utili .. 
da~c publica eru qn~ a Canw.ra t~!ll a empr2-
gnr os .seus rt•cursos. e:nc-nd\:.\ ser melhor acl•i-

":!:' L~I:uiJra que o L!amin.l:o dev('. ter s.:·s .. 
~~·~n:~ p~tl!Hos d~-:: lct!'g-:.ua, eonfarnH! as po.stn
ras d~ C:unar~t.. 

"C::; ,:\mnre:.:~t!'io.s concordara que deva Ler 

Ing:li' c.~:sa largura. Quando o ati:·rro se estcn
J di:t· p:u·~~ o.:; la~ o~ .. para so c~ific:tr, po_réin: que 
1 :~nt~:-; diSSCJ lHtn e necessarut. ~ obr1gn.rw. a 

C'o:::.p:lnhi:t ü r:norme dcspt.~za. A Commissão 
tnmb~rn !"t.1 COnlH!ce que L~Bte alarg-amento pô
dL' !'ic~n~ sem incon\pl~nicntt~ rcsPrvado pn.ra a 

~~odn ~í Commi:.;sii.cJ dt\ C'nm~H.··rt·in. para in- ' t~TII'C~;·. (la. rdilicur,~in. eu:in nlinh:liDPnto ha dP 
1<·1~p:~r o seu p:trl~cr.1·. :::·.r dir!giclo pela C:un:-tra. 

"T~mlH!I!I foi p:'i.'S,~nLt' tL C!)!11tnL~;-~o n I':> ":t" L:.'rr1llr~~ tn.n.1bf~m qn;~· nfto SP prcjud!-
qliPl'in:t~n~o do Cornllt~t Cua:::qu~.·. C!ll~" :=i:' f]U(.•:- fllW ~t propr!edadc n~lcional do.s lnZ:.!.l'OS, lll'ffi 

x:!. fi'~ lik lHl\'i..'J: sido usu:·parlo n p~·nsamento flirr.!to algum particular, nPm n. b(\-llrza da 
<l··sw. rn:prcza. ~nc ni'I'<'J'.~C•'I':t ao Gon-'J'!lO. ur J prn':t Ji'ormosrr. Os cmprez:tr!os mostram qur 
quem ol:r.in.'l':t )")l'imr.ir:t rc·•spo,:;t.n. i':tvornvcl, l! no projrcto de :-f·~nluç:1n Dt~nhnm destPS di

~eguncla: - Qnr :t r.mpt'":~:t nüo con\'inhn.l rcito~ <· otfenc!ido. 
E~t'.' r1~!atorin ~~ a nenhn!lla prO\'rL de identi- i'·f." Flualnh:nte, pretPndr. a Camn.ra l\fu
<larl" rb _nlano, l:o~nam infnnrlad:t :1. surr quei- , n!ripnl f!ll-' lhr 1'iqnc rr.serl'ado o direito !],; 

x:•. ,. ~"r 1~-<,:o a Comm!sslio \':t! só nc:cnp:tJ•-sn ! mn.rcar os lo~rndourns publi<,0>1 q::r• ;uJ.,,:!:-
do p:·oj~•(:!.o corn at:; lnfm·ma(:tic::; }Jl'(~f!eutcs. 1 eonvt~ni~~Jltes. 

., ., 
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"Os cmpn,zario~ OJlllÕem-se a rsw pre

F·nr::io. como :nc·omp:uiw.l eom " dirdt.o de 
port.ag.:>n1. suppondo praias publicas os pré· 
t.ellllicios iogra.àonros. A Commissfto não rf.~ 

eonhN~P esta. incompn.tibilidade, preYê mL-smo 
qu<· tempo virí1. muitos annos depois ri•· con
"lnida a obra. pm ~ur> convenha estabelecer 
port"~ tom lar~ueza j)al'a cmbarq111: c d\·s~ 

,•mbarquP. em lwm'ficio dos moradores tflle 
rwvo::.rm11 <>S lados do caminho: e não t•oncc·
l!,:nch> qn·· outros logradom·os possan1 ter 
!ug-ar 1!nl c:.a.minho levantarlo t.mtrP a~ agna~. 

,-, rle illli>l"<•sse <la Companhia C<li\Sentil-os. " 
ii::. at.rrib!tir;fio da Caman> Mnnicipal, a Qtwm 
o a J'l'tWilH:nl.o 1:nmpet.e. o dernareaJ.os. 

"Õ," Cnn<"ltH! !'ina.lmentP a Cn.mara ~lu

nidpal l111f' sr•r:i digno d~~ 1:orpo Lr~;islativu 
:·nnciit"h:al' a:.: t.ax.a~ ~.~rn llenc·!'icio llltblieo. {lll

rnnl.l.· a i•mpw·za. Os •. ,mprezarioH nada dizem 
a .. ~r.;· respc:ito, nc·m a Cnmmis~ão t.elll dado 
alr;nm para l'orma.r juizo. nr.m ao nwno~ de 

Jli'Oba-!Jilj.dacle. 
"~r.:ria nec·es:):trio <:alc:ular 11 t·~nllimenLo 

anuual das ·wxa~ sohr~·.· a fl'Pflllt'ncia. presu

lllirhl d11 l.rtLn~ito. e comparai-o r:om a uc~

Jl·'zrt da. obra; 111:1:; nnda dist.o •' ennhccido . 
.. Dag nh~wrv;u;Õ($ es]lcciaes que fieam 

. <·Xpt•nrlid:h\ 1:nneh1p :. Cnmmissfio qu~~ s~ ::it· 

u·ut.:·l;o;~t·' de t~rm:n n cont.raéto exacl.a.lllt.~ntt:. 

,.,,111 l'S eondir:i\c's contidas no pl'Ojr!r:ro de l'l'· 

soluc;iw, 110\'0S t~xames seri::nu ainda neees
sario:~. pol'l'lll, r:omo se tratasse dt• autorisar 
,, Govr•rno, " quem fir•:J wmpctindo moclifi

c:ar a~urlla~ r:ondir:iir.a. comlanto qur nã.o 
r.~xeeda. ~ts colH:(!RSÕf~S flllt~ a lei fiz<·l', <·on~ 

riando (1\1• .. ha cif' Ohl"ill' f:Olll a Cil'<!lllllS}.WC.:r,Üo 

dt"!\~ida, ~~ <h~ Jli:ll't'i":Pl' rptP n projPt•t.o Plltl'P t 1nl 

rli~"u~s;1o. 

"Pnr;o r!, :,;,~nado. 14 ri!' SrrtemiJro de JS;:!I. 
-·-- ('o11dt~ ,k F,J,·n,,:n. -- JfHrq/I.!'Z tli' .lli1dr·tí, •· 

sariado. com direito aos respeetivos venei
mentos, comqu:mto na informação do Govtor
Jto, rlé 7 de Ahril d" 18:)3. SI., ponha em du
vida <> direito do supplicanw lL r.sses venci
mentos e ;ru.duar;ües, entendem as Commis
sões 'lu" toda dnvida desapparcr:" em prr.
n .. mr;a da legislação eitada, pois que. sendo 
o diploma. imperial " titulo (jli[' ena desi;.:;ua 
eonw neccssa.rio para que os e-mpreg:ulo;.; 
dl'ssa. cxtinct.tL l'e)lartição continuem a pr:rr:l!
hel· seus ordenari!JS, o supplicanr.e se mosi.J·a 
habif!tado COlll ~~~~e titulo, que r'> o decreto U~ 
11 dr? Novembro ue 182~. 

".i'ortanto. são af' Commh;siir.~s de pa.r,eer 
rt lll" d1 trP a l'l!i-!Oi tu_;ün prnpr ~~UI. t.:m l1 iS<!UHs:.io, 

para ser ap)li'OI'aila. 

'· i':u;o rio Senado. l!l de Julho rh· 18:l!l. -
Uar·lauo J!a.-ria .. Lopes f.;-run11. --- .f. P. t].(' .!!.-

11/.l'i<./.a A/.lmqu('rqw·. ..1 • • llunt~>i:I'O. ·-- !.l••r

rrlf.r'Z 1((.' 81l"1'btlf.:r"llf1 .. " 

··~on ele part.\cer que. ú vista du. inf~>rma

r;iio rio GO\'l!l'llo. dr,vr? tier rej<•itada a propo
sir;ão vinda. ria Cam:n:a. dos D~>pnr.adns. 

"Paço do Scmulo. lli de Ap;osto de 1&::9. 
.J/t,/laorlo Cll'i'<l/f!a.nti. -· .. 1 ~'~'''" .Fimnco. '' 

IV 

na C:,lllliHis~iio de Jo'a~enda sobrp a 
resolu<:ii'J Yintla da Cttmam dos S:·~. 

De1ml:Hio;;, q1w approva a. mere,~ fei
ta a Antonio Ctwtnno da Cruz. r,xo
nornutlo-o ·d•· pa;:m· :í. Fazc•mln Puhli

l!a a ~' parte elo reudimênl.o :mnnal 
do oftitio, qliP ora servP. (jp eseriv:i.o 
rlos Ol'llhiios do municipio da citlad·~ 

rlo Hi11 tl<· .lanriro: e <:onclur a Cnm
miss~o dizencln ·qu•· ti jnst.it;~t e Pqui
ilnrk :H:OilHPiham a lllrJ·r·{• l'rit.a pelo 
Gov.·.·r~to. 

\' 

m ·'~r~.--': .. 

;, :h: Cúmmi::..~ti('s dP 1~,:1:.wntl:J .. L1~g·i:-da~ 

':c•o •·xami·n~J'fltll :t Jli'Opo~ir.fto vinda dn on
i J':t !~amaru. r] I' l:l i!P .~ctPmbro rln nnno 
p:tosailo. CJ\1<' r.onsid,•ra eoJU)JrehCI.Idido nas 

·· ~\ Commb:~fío dP l...~.~gi~;htt.~~~n rxu.lUiHon :1 

])(•! i1:fto ai-:Hig\li.tc!a jHil' IIIH g'J'fl.ndt• llUlllt~l"O dr~ 

1ll'OJH'"ÍI;wrlos t• O\ltl'OS Plduclflns l'üS1HdUt.:rpj~ 

rln l'royinei:J 1!:1. Bahiu. nn qual. fllleixando-sp 

<los g-ruvisRimos nwiPs qnr• h~o ~offrido de~-

di8flllsir;i'~'s rlo art. :~" da earl~l dr. lei de !!2 dr• o lnluosn rlia 7 d" Novt·mbro li<• 18:~í. t~ 

ik :\'ovemhl'O 1Ji> 1R:l0, e decreto de 31 de )Jr•rig-n rlr. qur aiuda. Hl' ac•ham :rmr.:t~::trlof' Pill 
Ottruhro dr 1S:ll, a .Toií.n I.ui~ ·I~PJ1'•·ira Dru- <I sr~ura.n1;a de ~mt pnssotl ,. b!•Un 11or clc1'~il.o 

rnourl. , .• romo ta.l, '.I'Pnenl,..(!oronel graduado tl•· a1Aumm; l1•is rxist.!mte>. l't~cl:mwm rlu A.q

, .. '"'Plll'a<ln "ummil'"ttrio r.ln •·xt:inct.o commls- •romhll:a. Grrnl prodrtrlJ(·ia~ Pl'Olll]li'a~ ,. Prfi-

l. 
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cazcs, que possam garantir-lhes o gozo de 
nossas instituições e da p:.z publica; indi· 
cando cspcc!almeatc, como urg·:-ntes, a ~<!· 

torma das leis eleltoracs, a do Codigo Cri
minal c do processo, c o melhoramento do 

parecer que o projecto no Qual se 
propõe a crcaçüo de uma nova Pro
l'incift denominada o - Cariri Novo 
- deve entrat· cm discussfto e ser 
approvado. 

meio circulante. 
''?\ão póde a Commissüo deixar de sym

pathisar corde:alm~nte com o~ grandes sor
frimcntos dos nossos concidadãos da Provín
cia d:~ Dahia, cujo excesso lk aff.:iGão se ma
nit'esLa até por algumas wzcs dcsco:npaosa
das, ·OU antc:s pelo accento agudo da des;;s
pcrar;fLD; nem tiio pouco póde clla d~scon!Jc

c.:r a necessidade das medidas indicadas, 
quando estas coincidem com as que têm s!do 
lembradas nas l~flllas do Throno, (· sflO gc-

Vão a imprimir para entrarlJlll na 
ordem dos trabalhos. 

Onlem rl.o !lia 

Continúa a 3" discussflo, adiada em 
l:l do corrente, da resoluçüo que re
duz a 2 an nos, sem depcndcncia de 
prévia declaração feita na respectiva 
Camara Municipal, o tempo da resi
dencia no Brazil, que a lei de 23 de 
Outubro de 1832, determina que te
nham os que pretendem natura!isar
s<:, co:Jjunctamcnte com as emendas ralnwntc reclamadas. 

")<fto se póde dizer que a AssGmbléa Gc· 
ral as tenllam cm <'S(JU·cclrnunn. viow r~tL' em 
a1n1Ja.s as Ca1nnras se rêm jü pro!}PSto proj0· 
cteos sobre os rcfcritlos assu:nptos: c, co:ntutlo 
cena que a accun!ular,fto llc muit<.s our.ros 
trabalhos, alguns dos qu.:es sãt) oruenndo~ 

pela Cn:l::ititu:c;fto. a. :-.~~'..rchn. ll'nta elas dis
cussõEs, a g~avldad" rla:; mesmas mc•lidns que 
se reclamam, <) talYcZ a dcpendcncia de al
guma dcllus da !:xar;fto da vcrrladcira intcl
li::;r:ncia de alguns artigos do AcL" Alldido
uai, cuja interprdar;üo nüu tem podido pro

gr<,dir pcl•t dinrgencia de opiniõc;s nestfl 
Casa; tudo tem retardado a. a1lop~~o das re
feridas med!das. 

''A' vista disto, e n Comim~,;i'lo de pare
c.:cJ· qur.. v~n·:t no~ !Uo::;t!·~~d·mos :5cn::h·t'is ao 
clamor dos nossos concidadãos da Dahla, de
vemos fazer touo o esforço ,, sacrificio para 
(Jtk, quanto antt~s, (:ntrcul em diseussão c se 
adopt0m pelo menos as rc (o!·ma;; propostas 
a alguns arli::;os dos Cod';;os Crimin~l '' t!o 
Processo, que a Commls~r:o julga sere'lll as 
mais lll'~cnlcs, c que co:tl proba~illL!adl' po
dcrfto ainda PflSR:tr no cswllo adi.:ntado e·m 
que se acha a presente• ses3fl0. 

"Pa0o do Senado, lG lk Sctrmbro de 
183!), - Car·ueiru 1k CtlntJl'JS, ·- .:i . . ;/(}!/· 

dos Srs. Verguelro c Ferreira de 
:'>!el!o, apoiadas nn. referida sessão. 

O Sr:. S,\'fUit:-axo: - Julgm1tlo a mate· 
1•ia muito importante, ainda sobre ella farei 
algumas reflexões, bem como sobre as emen
das offerecidas, cnm as qua<'S me nüo posso 
conformar, c por isso ainda \';;.arei pda re
>olução tal qual velo da out.ra Camara. As 

:•mcnllas t0m per fim diff!cult:u· a natuJ·ali
s:t~fto e cu des;;jo facilitai-a. 

~Ias quaes sCto as razões que se diio para 
5e~ n3.c, facilitllr a naturalisl!.çfto? Ainda nfto 
OU\'i m:üs que uma: disse-se que, lacllitan· 
do-s•: muito a naturalisar,fto, haY~r'a uma ai· 
luvião de pr.:ta:ulcntcs aos empregos publi· 
cos. porque a cxpcril':lCla mostra que os que 
se prr,tcnrlem na·urallsflr só têm c:m vista os 
cmpJ·egos publi<:o,1, ni:ío sflo homens indus
triaes; c quem occupc os empregos publicas 
t0mo;; nl>:;:; JJ~~:f :~nt~Js. 

)ia~ (.'U l,d·gun tarei qual G o !nconve
:lknl~\ I!UL' l'é::mlta ele hn.Yer mnitOR Prt.'t0n .. 
,lc·nt:~s ~:o·~ ·~m1wcgo3 publicas. 

Eu csiGU muitn persuadido que, qtulll!lO 
appar;;çnm muitos prctenrlcnt.>s, n:io será Isso 
moti\'O p;:ra que se crOm mais empregos; e 
ela abund:mc!a d1) pr,·tClHlent0s o que resultn 
é que•, quando um :1!\ni~t.ro d(• Estallo tiver 

h'lf'IJ,'1 

VI 
dr. proY..:t' nigup~u cn1 um Ptnprl~go, cm lugar 
de tet· uru ou dous r.:·rtuç~imcntos torá dez, 
c não o dari1 ~.,mlo li um d<'sscs dez, no que 

Da Comml~süo de E~tullstic.a, a liv<:r m:tls nh'rrclmcnt.o ... 
qufll cxpcndendo dlYersa:; rnlícs, con- O Sn. \'::m:t:E!IIOS - Se asslm rossc, era 
clue que por cllas, c as ma!~ que po
dc•rão cm tempo aprcs<mta::·S·-'· é· d<' 

bom. 
O 81:. ''.1.'(!'1::>1:->0: - S0 assin1 i'os,r. •.'l'fL 
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bom: é necessario confiar alguma cousa; isto 
é uma lei permanente, c não de confiança, e 
se vamos a fazer leis tendo cm conslderaçüo 
sómcnle a confiança que nos merecer o Go
verno, então acabemos com tudo, não se fa~a 

lei alguma. Será sómente o actual Gonrno, 
ou o que lhe succeder tJUe terá de dar cxe
cuçfto a ••sta lei? Não: e então como suppor· 
mos que Pote Governo, ou os que lhe hnui'C· 
rem de succeder, hfto de dar os lugares a 

quem não tiver merecimento, a quem não fôr 
capaz de dc>õcmpenhar? A ser assim, estamos 
perdidos, c 6 necessario recorrermos a algum 
meio: ponham-se os empregos a concurso 
para que o Guveruo nfto abu~:. :\Ias cu en
tendo ·que nós, na confecção das leis, nüo 
devemos metter cm considcraçüo o dado ca· 
suai da confiança ou dcsconfi:mça, porque 
este dado varia, e a lei, mormente esta ele 
que nos occupamos, deve ser permanente por 
muitos seculos, c só deverá ser revogada 
quando o Brazil estiver povoado: essa objc
cçfto, portanto, p:tm mim desapparece. Dis
se-se, porém, qual é ,t Xaçfto que assim faci
lita a nnturalisaçiio? Todas: os Romanos ad
mittiram os estrangeiros com a maior facili
dade; a providencia que Romulo deu a este 
respeito foi abrir asylo para todos os refu· 
giados: emf!m, nós tudos sabemos quanto os 
Romanos se apressavam em dar os direitos 
de cidadüo ~- todos o~ estrangeiros que pro
curavam o seu Paiz. 

Na America do ~arte o que se tem pra
ticado? ~fto fora.m nlll abertos os portos a 
todos os povos do mundo? E hoje ainda con
tinuam a sel·o. 

A França, apezar elo grande nnmcro de 
sua populaçfto, no tempo que entron no Go· 
vcrno Luiz XVIII, não féZ a lei de naturali
sação? 

O Sa. VrmGr:ImiO: - ~Ias como? 
O Sn. SATUll1\'IXo: - A duvida está tlo 

tempo que o nobre Senador põe cm duvida a 
convenicncia da natural!saçüo; a sua obje
c(:ão está cm querer que a declaração se faça 
dons armas antes do tempo cm que se póde 
obter a. carta de natumllsaQflO; mas. eu nfto 

devia esperar, porque, feita tL prohibição, não 
havendo braços para a agricultura, ou esta 
havia de :mniqui!ar-se, ou os homens dar-se 
ao contrabando, como effeetivamentc se de· 
raro: e ·que providencias se dão para reme
diar esse mal que tem produzido outroJ 
muitos, como o esgoto de capitacs, que tem 
occasionado quebras considcravcis? lima 11artc 
das quebras que nos collocaram na crisé em 
que ·nos achamos, é devida ao contrabando 
que se faz, mas, entretanto, não se quer Ian· 
çar mão de um meio conveniente para obstar 
a esses malês, qual é o de facilitar-se o au· 
:;menta de população; quer-se que o Corpo 
Legislativo continue a estar de braços cru
zados sem dar uma provid~ncia ]lara que 
o agricultor tenha meios d·" cultivar suas ter· 
ras quer se tornar difficil a naturalisação! 
E como se não póde difficultar a naturallsa
ção por outro modo qucr·st: dlfficultar por 
este: mas, porque? Xão se dá outra razão 
senüo a ele haver um grande nnm~ro de con
r.urrentes nos empregos publicas: m:!s cu, 
tomara que houvésse grande numero ilcllcs 
para que se fizesse melhor e.~colha, porque 
o Governo nfto ha de sempre pra;icar abu
sos, ha de cumprir com o seu denr. Eu nüo 
supponho que os Braz!Ieiros sejam de massa 
diversa do que são compnstcs os mais ho· 
mens; e se nas outras ·l\n(;õcs, apparccem va· 
rões digno~ de tomarem as rcdcas do Gover
no porque nüo appareceriio na Naçüo Braz!· 
!eira? Nfto se allega outro motivo mais que 
csto, motivo que eu nfto considero de grande 
p0fl0. 

Depois de mais n lgumas conside
rações que não pud1·mos ouvir, o 
·orador concluio votando pela rcso
lur;ão. 

O Sr. Vergueiro pede licença para 
retirar a sua emenda. 

Rendo consultado o Senado sob~e 

o nobre Senador rct:rar a sua emen
da, decide pela a1f!rmat!va. 

O Sn. Vrmcur~mo: - Agora fallarei sobre 
:t matcria. O illustre Senador, combatendo <lS 

I'Pjo que resulte utilidade alguma dessa de· arg-umentos que se têm produzido, contra a 
elaração prévia. segunda disposição da resolução, reconhece 

St•nhorcs, 0 Corpo Legislativo prohibio 0 que nüo é bastante destruir os arg-umentos 
trafico da escravatura, c com penas gravissi- que se J]Je oppõem, mas qur. 6 necessario dar 

111 a9 ; 0 resultado, por~m. fo! aquclle que se • nlp;um motivo. alguma razrw, para que a. Jcl 
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passe; c sobre isto a unica razão que elle dá 
é a necessidade do augmento de população. 

Ora, se sa ·não apresenta outra razfto 
mais do que esta, então a resolução deve ca· 
hir, porque este meio não vale cousa alguma 
para se obter um tal resultado (a.poiados), 
de!le não ha de resultar tal augmcnto de 
população. Não se está vendo tantos milha· 
rcs üe estran;;r.iros estabelecidos que, ainda 
que se lhes déssc a carta d.: naturalisa~fw 

de ;;raça a não quereriam? Como eutüo se 
diz que é nccessnrlo facilitar a naturalisa
çilo? Quaes são os estrangeiros que se que
rem naturalisar? A isto é que eu trouxe que 
o resultado da faculdade da naturalisaç:to 
havia de ser o augmento do numero dos re
querentes aos empregos publicas. Poucos sfto 
entre os estrangeiros que se naturalisam os 
que se dedica:n á agricultura e fL industria. 
Se alguns sc naturalisam é porque querem 
fazer o commcrcio de cabotagem: nem mes
mo os que se dedicam a este commercio pre
cisam naturalisar-se, porque clles o podem 
f:izer; o que ellcs nüo podem é ter embarca
~ücs suas empregadas no commcrcio ae cabo
tagem; mas, isso bem pouco lhes importa, 
porque quando as querem ter, as têm em no
Ili0 de outro qualquer. Portanto resulta dahl 
CJUO:~ sendo estrangeiros, gozam das mesmas 
garantias que os Brazileiros, c não estão su
jeitos nos onus pcssoac;s a que os nacionacs 
es~iio obrigados, " ainda mais alguma cousa. 

Eu tenho ouvido de Brazileiros que têm 
l:slado na Europa dlzer~m que grande cousa 
é. S•!rcm estrangeiros nesses Paizes: alli não 
:;c soffrc onus algum; e isto mesmo ·que acon
tece a respeito dos Drazilelros em Palzes es
trnnhos dá-se a respeito dos estrangeiros que 
residem entre nós. 

Além des~as circumstnncins accrescc que 
os estrangeiros estfto sempre scparndos da 
grande lntr!gn que ha em toda tt parte. 

Ora, os estrangeiros, reconhecr.ndn Isto e 
Yr:nilo que nün ganham vantagem alguma com 
a naturnlisaçfi.o, como hiio de querer se su
jei tnr ao onus que a dla são lnhcrentes, se
nfto tendo cm vista n prrtençfto de algum 
emprego publico? Se se quer, pois, que ns 
é!Hpr<•gos publicas do Brnzil sejam para os 
•'2trnngc·lros; se se nüo quer que sejam os 
Brar.ileiros quem os sirvam, então bem; mas 
-''11 c·r<•io que o pntrlotlsmo de ningucm con-

sentirá em que se facilite aos estrangeiros o 
vir tomar conta dos empregos publicas. Ha
verá nelles mais confiança do que nos f!lhos 
do Paiz? Será isso decoroso á Nação? Eu 
creio que não; mas, €ntretanto, é esse o 
unico fim que possa ter uma tal facilitação 
de naturallsação. 

Eu creio que se entende que os empregos 
publicas são mal servidos pelos Brazilelros, 
e por Isso é necessario que venham modelos 
estrangeiros! Já se quiz modelos par:t o exer
cito, agora querem-se estrangeiros para ser
virem de modelos aos Brazllelros nos empre
gos publicas; venham os estrangeiros occupar 
os empregos publicas, e vamos para isso fa
cilitar a naturalisação. Se o illustrc Senador 
estft nesse pensamento de querer modelos 
para tudo, cu não posso acompanha:-o em 
um tal pensamento, nfto creio que estejamos 
tão atrazados. Eu não sei que relaçilo tenha 
essa facilidade de naturallsaçüo com o au
gmento da população. 

Estou convencido da necessidade de niin 
desprezarmos qualquer meio de augmentar-SQ 
a população, e estou mesmo em que seria 
convcn!cntc franquearem-se os nossos portos 
a todos os estrangeiros que queiram vir po
voar o Paiz; e entendo que algum auxilio se 
lhes deveria prestar afim de que se conse
:;uisse o estabelecimento de colonias, o que 
cu jul~;o multo neccssario cm alguns pontos 
dr) D;az!l, como. por exemplo, na Provincltt 
elo Pará: eu julgo que esta Provincia não 
poderft outra vez vir a ser o que era sem 
que para alli so promova a colonlsação. Que
reria que se conseguisse para aquelle c ou
tros pontos do Imperio a organlsação de uma 
cspecle de colonlas militares, e com a obri
gação, não digo de servirem no exercito, mas 
a de fazerem a policia local: deste modo o 
Brazil lucraria muito com a população de 
importação; mas não se poderá colher esse 
bom r0sultadn com a fnclllclade ela natura
llsaçfto. 

Se n fio fossem as disposições da Constl
t.nlçfto, tnlYez que pela lei de naturalisnçi.io 
sr. pudessem conseguir algumas vantagens, 
como a de alcançarmos para o melo de nós 
algumas pessoas de mcr!to superior, porque 
essas nüo se sujeitam n perder direitos poll
tlcos patrlns QU<' nflo podem vir adquirir cm 
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outro Pn,iz; mas n. Constituição nfto perm!t· 
te que os nn,tural!sando possam gozar entre 
nós de todos os direitos que nós gozamos, c 
daqui resulte que o estrangeiro que se natu 
ralisnr soffrc quebra cm seus direitos, por
que nfto pódc ter no no~so Pn.iz os mesmos 
que t'nha no seu. O que se segue, pois, daqu: 
e que OS hlllllCllS de grande 111C:!'eeimento nàL 
se sujeitam a na:turalisar-se, porque não que· 
rem ter quebra cm sua dignidade: aque!le 
portanto, que So sujeitar [L natura!is~çuo niir 
o fo.z scniio por meio de uma espccular,fto par:: 
obter um emprego publico . 

Eu julgo um grand<> mal a multidão dP. 
pretendentes: o espirita de viver á custa da 
.\a~ão é um mal muito gmnde. 

Disse-se que o Governo ha de escolher 
melhor os empregados Jlllblicos. O qne lhe 
ha de succcder é ver-se atoJ·mentado com L·m· 
penhas; c, nfto tendo conhcci!nentos elos in· 
:!ividuos, ha de ver-se <lbri:;ado a d ;rlgir-se 
ll ~las informações que Of:; patrono~ lhe sug~c· 
rirem; e, no meio desse ia!Jl'rintho, sendo 
lantos a pedirem, lm eh! vir a clccidir·sc pelo 
mpcnho que für mais ele sua afr~:c;ito. Do 

·:uc nós dcveramos curo.r era acabar com a 
.cndencia que t~:m a popul:J.r,fto p::rn. os Clll· 

~regos pubiicos; mas nós, com cota rcsolu· 
';G.o vamos l:·vr.r a cousa a tal p11nto que, nfto 
:tehanllo suf[icientc o numero elos prclenilen· 

que 
llt..-

~es nacionacs, fac:ll!tamos o Jllcio para 
•!!c s~ja engrossado com os "strangciros, 
·.tnscabando asslm t\os n:ccion:ces, po;s (jl!~ 

"ntr~ estes muitos ha com todo o mcrito c 
·apazes de s:rrm <·mpregatlos pubiicos, c a\
:;uns que SI' acham cmpr";;atlos nErécem t•J,Jo 
J elogio: tambr.ll! reconheço que muitos r::· 
trangciros ha cnpaz~s c dignos d;; cumpr!rí~!n 

cotn as suas nllrigac:;ões. rnas tenho y!sto o~l

~ros que• tGm obrado pelo contrar'o. 

Disse-se que é conveniente augmentar ,. 
num.:;ro dns pretendentes, porque, sendo o ser. 
circulo ma:or, o Governo ba de escolher aqucl· 
lc que t:ivc•r mais merecimento, r,ue tiver 
mais cap:'.cidadc. !\las, então, se se quer qu· 
haja esse grande circulo, ·escusamos razcr 
lei; o Governo naturaJ!ge quem quizer, por 
que devemos confiar nellc. Mas cu não ad· 
mitto esse principio ele conflan~a. assim com 
mio admiLto p;oincipio de confiança cspccic' 
nas pessoas; cu censuro o Governo, sejan· 
quacs forem as p::ssoas que o compõem: nrce 
trato da confiança ou desconfianc:a das pcs· 
soas que C3tfto no Governo; quando seus acto~ 
me P~trect;rem lllÚQS, hei de cen;;nral·os, r 
r1nnndo ma p:trccerem bons, hei de sustcn· 
tal-os. 

Disse-se que se nito deviam tomnr os ho 
mens como devem ser, mas s'm como ell<" 
tifLO. ~Ias, tomando-os como cllcs sfto, <>bser· 
vamos que cllcs são propensos a abusar; ' 
eomo o GoYcmo ~ exercido por homens, r 
necessario limitar suas attribuições, para qu• 
''strs não abusem muito; c, ainda que se to 
mem todas ns cautc·las, sempre lhe ficarr 
campo ln r;;'' pa I':t abusar. :lias a !c! dev·· 
tolnJr todns ns cautclus c )lrl~CnlH;õcs par: 
~ue ~~ n5o commr:ttam abusos. 

Não tendo observado qu,, o nc.brc Se!;'\· 

·Jor tcnhrt destruido os a1·gumen~os apresrn
~ados nas sessões anteriores, a!nu~ estou pela 
mlnba opinflio, de• que tenha lugar a réducçtio 
de quatro a deus annos. ficnn1!o consc!'l'au •.t 
a. natureza da declaração como atG aqui edil 

:.Ido lugar. 

Por6m, se IH• p:ute elo prineip'o que r 
Co1·erno ha dl' fazer melhor, então cscusad· 
,; lcg'lslar·sp, deixr.se tudo nn cuiclndo elo cxr 
cntor, deixe·se elle fazer o qu~ qalr..:r. M~.' 

c:;tc principio nfto G admissivel, mesmo pclr 
Jlr'nciplo allcr.;aclo por outro no!Jr,, Senador 
tlr CJU'! os homens se dcve:m tomar conta cony 
dlos st1o, o não como <],;vem ser; se rlll•S nãn 
,o:!o nnjoH clcl·cm-se tomar cauteh:s para oh· 
nl.:1r nos HCI!R abuso~. 

A lei fica cm seu inteiro vigor, com ex· 
-~r.p~fi.o dJ SC! <~~dgiren1, cm lnga.r dL~ quatro 
':nnos de rrsidcnda dous, c dD que a decla
•·açfio seja fcitu depois elos deus annos de rc· 
sidcncla: siio (•stas us unlc~s alterar,õcs qur. 
ha; as ma's ilisposlr,õcs da lei ficam cm vi
::or (o nobre Scnaclnr lc os paragraphos do 
art. 1" d:1 lf"i eh' natur:clis:l~~co): j(c se"'' r,:~t•. 
''m vista clc:st~3 disposições ~ur. flcnm llll 

vigor, nfw c conc:erlc ~~ carta de nnturaJisn
r•ii.o a um lndivir.lna f)ua~quer. n. um avcni:n· 
rc'ro; nico hasta que t<'nha yl\•lclo clons an
nos no Draz!l, C· ncces~•arin qu~, !lr.~r.nc,l!a "s 
quesitos qtw a lt•i tem !11nrcn.clo, qur, nlém c!:· 
residir no Brazl1, tenha uma lnclustrln, hrn~ 
ile raiz, ou i'!l':t !lnnr.~!::mcntc do s:u t:mbn-
1ho; ~ taes homc·ns s(·r'anwnt.e s:lo ut"l" no 
Paiz. 
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Disse-se, porém, que os estrangeiros nfto , rio que se provasse que delle eó resultará um 
têm utilidade alguma cm naturulisarem-sc, cxce,;so de concurrt•ntes aos empregos publ!-
porque dlcs gozam de toda.s as prcrogativas, 
e não t·stiio sujeitos a onus algum, como seja 
da Guarda ~acional, etc. A' vista disso, sup
põe o nobre Senador que não haverá CJUê!TI 

se que!ra nntura!isar, salvo aquelle que tiver 
a promess:t de emprego publico, porque e:ntfto 
se livra da Guarda Nacional; ·e daqui dedu:~ 

o nobre Senador que da natnralisação se tir:l 
proveito algum, porque os que se vi~rcm na
turalisar só terão f'lll vista os Qmpregos pu
b!icos, c aquc!les qt:<'. asp:ram a isto não são 
ute!s, não sito proveitosos ao Paiz. :\Ias, cu 
nfto IH~nso n;;slrn porqlt::\ como j(L d!sfie, se 
para ser nn.turillisntlo são ncccssarios taes t~ 

tacs rcqui~ilm;, é evidente que p:tra o me!o 
de nós niio pcth•m vir homens que s0jam in
uteis, pois qu~ todos ellcs hfto de ter uma 
industJ•ia. bens de raiz, ou meios honestos de 
viverl?tn p:.'lo ~Jn trab~!lto. 

.Diss~.·~st! fl~1t~ sc:ü!o g:·nn(L . .: o nnnwro tll' 

prl~tendcnlJ·s aos cmprl~gos ]>Ublicos, o Go
verno s.' h a dê ver ntormcn trrllo com empe
nhos, e que a escolha não ser(! d:-.s melhore2. 
Vamos ft probabilidade. Quem terá mais pro· 
tecr.fto uo l'::dz, aqur.llc que é filho do P:tiz, 
que tem pa••·ntes. que tem relações c até 

c os. 
Di·ssc-sc que tall•ez S' queira tlar de 

[)!'·.~fcrencia os r:mpregos aos cstrangdros. Eu 
;1~0 (g:cro tal, e até me parece qu.; o Governo 
1HL de conccde:r os f~mpregos n. Llquclles indi~ 

'o'iduos de quem tiver pleno r:m!h"cimento, e. 
1ü:· consegu!nt,, ha de escolher os Braz!le!
.. os pnra. sereTll enlprl!gado3, como aquelles a 
•n ·r.l c!lc conhece melhor. Quanto {, possi

bil!d:!:dc de s<:r corrompido o ~Iinistro, é 
:rtüis fac!! sel-o pelos nacionacs que pelos es
tra:1gdros, porqu~~ os nacionaes, aiém de te-

'i", e o proprio Jlinistro por amor ft sun Pa
rr;:,. ha de quer<'~ fJtW os empregos St•jam de 
:w,ofc;r~nci:L servidos pelos n~cion:t"s." 

.T1i. tenho d<~monstrado que o Brnzil sof
~ri: muitos mnh•s pela falta eh~ ]Wpulação~ c 
'lW' u:1o 6 o [lt!gnu~!HO ord:nario qne nos ha 
tl·• Evrnr de taF.s males; o nobre Senador 
('(l!lVt?nt nn. nt>cessicla1.h~ do :tur;1nento ela. po

.,uln~'~''· connm tamb<•m rm que se reduza. 
1 :r'ii~po clr; rr:sidcncin. a clnns U.!lnos; nHtH 

'::i;.;.~ qur. se i'rrçn. a declarttc.~Jo Pl'évin, e que 
·!:!. d:na t1Pl!:t cn1 diante sr-:jn.m eontatlos os 
·!nlis :"lnnos; mns para qnt\ .:.;n·\·;...~ ~~lla.? Para 
'1110 o rstrang-eil'o d.'lc.lflrc a su:l. i~nenr,fto. ~Ia~ 

·1:io poderá c!!., d!ll"illltc dons ~~:11ws nlllrlnr 
·L~ i!ltr-nc;fto? n~lver-.scMlhe-ha tlll1l:~r ron~:t, rli-

n1csn1o cnn!!.t•eimento com :\-Iiniatros d~ Es-~ 

tado, ou n.qní.'lle que é chcgndo de novo ao 
Paiz, nu•• n::io tem parentes, amigos, nem 
protccçful. A proba.bilid:td~ da protecção est(! 
n f:l\'cr daquclle que reside no Braz!l, e nfto 
daqucllc o::,' sr.ndo nov:-.to, nflo tem meios 
tlc poder cantar o :IIin'stro c tle sullornnl-o. 

·~~\r·se-:ihe: - Você fC'Z r.stn. r1:~el-::!·a~üo; hn. 
·h ser cidaclfto braz'leiro? gn cr ·io que nf:o; 
•a!·~ qur, poi~. erigir-se n. dl'elrtl':t~rtO antcci
"1!!!1. clr SU'l intr-nGftO? Se cl!r. prlcl~ mndar. dt' 
nad:t vale. D.:·mais, p·nra que se h:t de exigir 
nn1a tal drclaraçào? Xiin tr::tr:l c1Jn. nmn. que
<Jr:t d·" dir<'itos. ou pêlo menns. o m(to con
N.Ho cln. parte dr St 111S t~oneitl~d:;.~~; po~ hn\·t·r 
dccl:"!rado nfio Qttt'rf:r mais p··rtr:nr.tT ci s11:1 
P:tt.l'ia? Ainda flUC 1qu algntn:H; X:u~Cr-s. eomo 
r:. PnrtuguL~za. n. nntnr·.Lli:;:tr.fto n:1o impl1rt1• 

perda de direito~. todavlo. ~empre traz qul•

bra de conceito. POJ·tanto. li!! rl~l'brnr;:io 
scomprc d!ff!cn!ta :t n:ttur:tl'r;ll~fln. r 0n n:io 
,.,,io qnc dell:t J•csnltl' utilid~rle nlr;nma. e 
multo mPnos quando é line n ~Qnrllc que a 
faz o mudar d~ Intenção. po1· is;;n b~stn qn.~ 
elh seja f,'Jt:t uo J'im rle dnus ~nno~. quando 
i:1 hn 11m melo de ~~· \"~J·if'em·"m as conr!irõc~ 
do q'lC tratn o ~ fin; t: h!lVúlHlo r·~:t:n gnr:1nÍin:1 
p~~~ ~ue nilo S(·jnm aclmittirlos (t n:tturnl!sa-

Xfto S': i be:n se o nobre Senador que t!c
rend~~ n. em r !H ln. que se acha na. mcsn, c qtw 
retirou r. sun. cstfL commip;o P:n que o au
gmcnto r!e populaçfto é um bem J>:tra o Braz'!. 

O Sr:. 1"E~tr:uJclllO: - Estou. 
O Sn. s.\TUH:"J :'(O: - Entfto marchal!los 

no mu;mo sc•ntido e por isso devia admittir o 
melo, nl!la w:; que concorda no fim. 

Porfo:u, ainda se disse que nüo ~ este o 
meio rle nnp;mPnLar a população: cu nfLo digo 
que seja o melo df'caz, mas digo que ú um 
melo qur concorre par:t !ssn, porqne, quando 
de um melo q11<~ se cmprep;a para um aup;men-
to resulta, v. g., um acerescimo de quatro, 
quatro r.om doze siio desesl'is c descsois 
Sl'lllprc H~ o mais que doze; c pnra se destruir 
a conr,•nJ,,nc!.l (!l'l;tl' aup;nwntJ, era necess:t- 1 
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çüo quaesqu~:r aventureiros, entendo que a 

resolução deve passar tal qual veio da outra 
C amara. 

distl,ibuição délles fossem mais regulares: é 
o facto que apenas vêm alguns homens. de 
offlolo; mas se se chamar uma colonisação 
util, se o Governo cuidasse nas demarcações 
das terras, o nobre Senador convirá, eu o 
espero, na utilidade da naturalisação: c maiA 
facllmentc a approvar!a S<' o Governo tivesse 
de antemão as terras m2didas cm sesmarias 
destinadas aos homens que vLssem para o 
Paiz: se assim fosse, pod:cr!a o nobre Se
nador dispensar a ·naturalisação? Acharia in
conveniente em conceder ~xtcnsos terrenos 
a estrangeiros? Se essa colonisa~ão se veri
ficar, não podem os colonos deixar de natu
ralisar-se; é nccessar!o que esses novos pro· 
prietar!os tommn as armas para defenderem 
suas propriedades, c as armas nfto se podem 
entregar senão a Braz!leiros natos ou natu-

O Sn. MllLLO ll :\L\rros: -·Sr. Pres!den· 
te; até causa admiração como com esta re
solução se tenha gasto tanto tempo.. Se se 
attend(;Sse ao que dispõt, a lei que o nobre 
Senador acabou de ler, ·e ·que a resolução que 
se discute se não ref~:re a outra cousa mais 
senão á disposição da mesma lei, nos casos 
em que estfL comprehendida, rcconhecer-sc
hia que é inutil tudo quanto se tem dito. A 
resolução nflO é rela~iva senfto a remedia
rem-se alguns dfsses inconvenlent~:s que o 
nobre Senador que se oppõo tem reconhecido. 
Pela resolução ficam em observancia todas 
aquellas cxigcncias que a lei tem estabeleci· 
do para que quulquc:r estrangeiro se possa 
naturalisar. E se ha tantas ex!gcncias a pre- ral!sados. 
enchercm-s<~, como é que o nobre Senador re· Convenho que a naturalisação só de per 
ceia que só se natural!scm aventureiros, ho· 
meus inuteis, sómente com o fito nos empre
gos publlcos? Eu considero este augmento 
muito gracioso. Quaes são os estrangeiros na· 
turalisados com que o Governo tenha carre
gado, dando-lhes empregos publicas? 

A questão versa tão sómente sobre a de
claração pr6via, porque as demais disposi
Gões da lei subsistem pelo que toca aos re· 
quisitos que clla e:-:ige em o naturallsando. 
Se, pois. a naturalisaçfto de que trata a lei, 
p6de trazer hom~ns uteis ao Paiz, ·observe· 
mos todas as formalidades que servem para 
!'-sse fim; porém, nfto se argumente com a 
necessidade préYia de declaraçfLO, uma vez 
que o naturalisando tenha r<'sld\do no Paiz o 
tempo que a lei determina. 

No meu p~nsar, a declaração prévia é 
completamente inutil, dadas as outras condi
ções cm que se póde obter Cllrta de naturali
sação. 

Disse-se que da lei da naturnllsação nfto 
prido provir angmcHto na populaçfLO: 6 a pri
l:1eira vez que tal ouço; t<>nho entendido 
8empre que a naturalisação, nüo sendo o uni· 
co melo de augmenlar a população, é um dos 
mn!s crrlcazcs, ,, po!' consrgulnte, um dos 
mais uteis para o nosso Pa!z, ·quando com· 
lJ!nado com outros moios. A colonisaçilo me 
parece inut!l, se conlinuar pela maneira que 
tem sido feita; a naturnl!sa~iw dos colonos 
sl'l'ia muito vantajosa, ~c u introducçiw c 

si nü.o é um meio de augmentar a popula
ção; nfto póde, porém, deixar de ser vanta
josa, se fôr combinada com a colonisa~ão, 

podendo a qualidade de colono ser um dos rc· 
qulsitos que bab!litern o naturalisando. 

Sr. Presidente; não foram bem indica· 
das as causas da repugnancia que têm os cs· 
trangeiros uteis a vir para o nosso Pa!z: a 
principal, sem duvida, é a falta de segurança 
real e pessoal. Procuremos .~:cstabfrlecer c 
consolidar a paz c a segurança no Brnzi!, c 
então muitos estrangeiros virão estabelecer
se, e a nossa popula~ão augmentarfL e me
lhorará. Niw nos detenhamos portanto em fa
zer subtis distincções sobre se a declaração 
pr6v!a é ou não necessaria para a naturnll
sação; isto nada quer dizer. E' o titulo de 
residenc!a que me parece mais valioso, não 
devendo dispensar-se os outros requisitos que 
do nnturalisando exige n. lei, como sfto mos· 
trnr que tem bens ele raiz, etc ... 

E' tal a !mportanc!a que cu dou â resl
clencia que, se se quizesse qnr rm vez de dons 
nnnos de res!dcnc!a fossem quatro annos, en 
nfto teria duvida em approvnr Isto, porque a 
resldcmc!a ~ tão nccessaria quanto a declara
ção ~ !nu til; c se o Senado não ·estiver dis
posto a approvar a disposição dos dous ao
nos, <lo boa vontade darei meu voto a quo sfr 
continuem a exigir quatro annos. 

O S11. C. JJE CAMI'o~: - Não quero qut~ 
tão pouco se aprecie o fõro de c!dadi'io bra· 
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zilc.iro, c como entendo que sobre a -natura· 
l!sar,ão a experiencia ainda nil.o mostrou 
quaes sejam os defeitos da lei vigente, nil.o 
rne atrevo a alterai-a, porque da mudança 
nas leis resultam muitos males; julgo qut 
sobre a presente ainda -não houve tempo de 
conhecer o que nos cumpre altera~ nella. 
Para provar que o fôro de cidadil.o é sum 
mamt,ntc honroso, bastaria lembrar que os 
Gregos puniam com pena de morte a aquelle 
que o desprezava. 

Para mostrar que a lei não se deve al· 
terar com tanta leveza, lembro que o Se-nado 
é o corpo conservador dns leis, c qu'e a sun 
drcumspecção evita os perigos de alterai-as 
irreflectidamente. 

Xão vejo a.s outras Xaçõcs fac!litarcm 
a:~sim o titulo de c!dadão, aliás titulo de 
grande honra; nos Estados Unidos antes de 
179~, ap.·,nas se exigiam dons annos, mas os 
rnáos resultados desta disposição obrigaram 
os legisladores americanos n cxigir<•m do na· 
turnhando uma rcsidencia de cinco annos; 
na França se requerem dez. Os Inglez<'S nãr 
são muito francos na concessfto desse fiirn 
Portanto, se dos exemplos das outras Naçõc~ 
c!vil!sadas se reconhece que o titulo de ci
dadfto é conferido com d!fficuldade, como pó
de o Corpo Legislativo do Brazil prescindir 
de urna circumstancia tão attendiYcl, qual ( 
a decl<tra~ão precisa na Camara :\Iunicipal? 

Os nobns ~c-nadares qu•• têm fallado con 
tra <'Sl!t decl:tra~ão prél'ia dizem que d~!l:· 

não põde resultar beneficio algum; mas en
tendo que esta declaração 6 conforme ao2 
pr.1nclpios ue iurisprudencia. 

Diz o pronrb!o que ruim é quen1 em 
conta de ruim se tem; -por isso entendo qu · 
se nD.o dt•ve menosprezar o titulo de c!cladãn 
brazilelro; do contrario, ha de acont~cer que 
qualquer que tiver a fantasia de quen•r ser 
c!dadão, uma l'cz que diga que tem dons an
nos de resldcnc!a no Brazll. naturali8ar-sc·h~ 
multo facilmente: é verdadt• que por desgra. 
ça, este titulo bonor!flco de cidadão hoj.· 
pouco vale, POI'I)Ue pelos trata[Jos tem-sr 
posto os estrnng<liros ainda em c!rcumstan
c!as melhores do que os cidadãos braz!le!ros; 
e este erro tem sido grave, quando vemos que 
nn. Tnglaterr:t os Brnzilciros não gozam dr 
ignncH indultos, npczar desse prlnclplo d<' 
ret:lprneldndr. rtl1~ rea!mrnr .. não existe. por-

que não póde havei-o entre potencias cujos 
recursos c poder silo tão dcsiguaes: os es· 
trangeiros no Braz!I não são sujeitos a ne
nhum -incommodo, não são chamados para a 
Guarda )lac!onal, etc. No meu modo de pen
sar, devemos logo que acabem esses tratados, 
estipular outros que ·nos dêm mais vanta· 
gens; ao menos este bem ser ii. para os nossos 
f!lhos. 

Conclue o orador fazen!lo mais al
gumas ~:eflexões, terminando votando 
contra a resoluçito. 

O Sn. VImGUEmo: - Não nego que a na· 
turalisaçtw au.g-mcnta rr populur:ão, ~~ crci1) 
tnmbem que a facilidade da naturalisaçilo au· 
gmcnta. o numero dos pretendentes aos em
pregos publicas. Entendo, porém, que esse 
argun1ento di~ popula~rto é insi·gu!ficar..t.e: a 
nossa populaçfto sem contar com os estran· 
ge!ros que entram no Paiz, julgo que annual
m.:.ntc se. augmentarii. na razão de dous e 
meio por cento: portanto, quatro milhões de 
habitantes dfto um augmento de cem mil al
mas, que fazem neste numero cinco ou seis 
estrangeiros que vêm obter empregos! E' 
isso algum augmento? Eu nico \'elo que para 
um tão diminuto augmento se deva depre· 
c!a1: o direito de cidadão. .Tá mostrei que 
isto não é nece~sario, os estrangeiros mesmo 
não c:uerem este titulo de cidadão; conheço 
estrangeiros que occupam empregos, os qu!les 
noto quert•riam continuar a servir se fossem 
obrigndos a natural!sar·se. 

Desejaria muito que esses principias de 
liberdade, esses pr!nclpios de familia univer
sal fossem adoptados: sã.o muito bellos, nós 
\·cmos que os ·philosophos fazem de todo o 
mundo uma familia; mas, havemos nós se
guir essa doutrina philosoph!ea, emqttanto 
outros Govt•rnos seguem outro systema? Se
ria erro cmsso. A respeito dos tmtados e 
dessa Igualdade de ree!proc!dade de que ncl
les se fnlla, em verdade 6 uma illusão com· 
pleta: primeiramente, a reciprocidade só po· 
dia dar-se cm duas Xuções que estivassem em 
!dentlcas clrcumstanc!as, mas cm Nações lles
'guacs não p6dc haver essa rec!proddndr., 
essa Igualdade; comtudo nós temos cumpri
do, da nossa parte, esses tratados, e no em
t.n.nto cu sei de r.mbarcnr.ões que, cm portos 
!ngolezes são forr,n.das a pagar direitos a que 
n:io slio sujeitas pelo tratado: apresenta-se 
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o tratado ao Governador do Porto, este t·es
ponde: - Sim, sim, conheço o tratado; mas 
o meu Governo não rue dú ordem para isso. -
cEntretanto, o negociante, que quer desemba
raçar a sua embarcação vai pagando, c eis 
aqui como sempre; Ae acham embaraços ou 
pretextos para se nüo executarem os trata
dos a nosso respeito; é esta a sorte do fraco 
que negocia com o poderoso. 

Voltando á questão, digo que estes prin
cipias philosophlcos são muito bellos; mas 
11ós dcYcmos seguir a mesma linha de con
ducta que t6m tido as outras )!açõcs a este 
respdto, Jlíto devemos fazer o direito do ci
<!n-dfw brazileiro accrcsclvel a que:n q~:iz~r. 

'l'enho provado ao nobre .3enador qne o nu
g;meuto de populuçi'lO pronniouc da ualnra
llsação é algum:; cousa em arithlllética, mas 
não vale norla cm politica. E' certo que a lei 
exige outros requisitna (lê); mas é ncccs
sario reflectir que sfto cousas separadas umas 
das outras, con:o sfw, mostrar IJIW possur. 
bl'ns de raiz, ou ''xcrce nlgnma proflssfto 
util, etc.,. (lê). Ora, a qnc se reduz isto? 
Um criado de serl'ir cstú habilitado para ob
ter a carta, tendo satisfeito J. esta condiç~o; 
por bso. Insisto cm que haja a declaraçfto 
11révln.; do contrario, nm hon1em que sn.h!~st• 

no mesmo momento C;lll I]UC entrou no Brazll 
c, voltasse dahi a dons ou tres annos. pode
ria requerer l' obter o fôro dt· citladfco bl'azi
Jeiro. 

O nobre Sl'natlor insiste cm dir.e-r qur
cra m:J.is opportuna a tlr.clnraçào no fim dos 
dous :umos que no principio dclll's; lliu.s et1 

.entendo que a rl"claraçilo feita no principio. 
c sustentada durante os rlnus annos, 6 nico 
só muito prefC;rivcl, mns at8 indlspensavcl, 
porque ó para nós o un'co mdo ele podermos 
certificar-nos qu,~ houve lia prtrl:c rlo C·:stran
gr.lro c boa c cnnstantr. vontade de ser cltla
di'to brazllelrn. 

Eu quizera. Sl·nhrm•;>, que ~c clésse muiLo 
valor 11 qunllcladr• cl<.' eldactão brar.ilc!ro, r 
me parece que nfio clel'r:mos !'adlltal-a de ,e
melhante ma·neira, qu~ sem cluvlda alguma 
equivale a dizer que não vale nada. 

O Sn. Hor.r.Mm.\: - Pouco se porler{t dl
?.cr, {t vista do que j(L 9C tem ponderado so
bro a quc,st~o. qtw me parece ·bf'm esclarccl
{la. Não compn.rto a !Ma que alguns nohrc~ 

Senadores fazem tlll tlecln.rar.ão prévin, nur 

me parCl'ê muito !mportant~. Quando um es
l:rangeiro cllz: - Eu IJUCro ser cidadão -
~odes o obser1·am, todos o examinam; e 
l)uando nfio ha essa declaração, ningucm re
~ara ou Ül?. ca:>o delle, nlnguem Indaga elos 
3 us enstnmes. Será !ncliffcrentc dar o direito 
:lü nacionalidade a todo e quall]uer indivi
duo, on sómcme a. aquellc que quer ser ho
mem de bém? A dcchm1r;fto préda é esscn
~ial. Eu nfto queria que para isso se marcas
,::·m quatro ou cinco :tn!ws; bastará um, com 
:anto que foss,~ com antcc'pação. Mas aluda 
··.:;ton no que disse no. primeira vez que faiiei: 
~·::!o 1'c'io ill'ccssidacle desta lei. c, pur consc
~u"ncin. voto contra ella, 

Parcc.• ao obr~ Scnndor (o Sr. Saturnino) 
que con1 es.5es 1ueios s.: augmcnta a popula
r,:io. Eu iit lhe respondi co:n a exper!cnclll. 
:~omest!ca, c.: ur.~Jaro ao nobre Senador que 
:cnho tido em minha casa ecm ~olonos, c 
clrstcs sô m~ fugiram d.ous. Eu estou muito 
';atisfcilr. com os demais, c cllcs commigo. 
:J :vo d'zcr alguma cousa a favor dns colo
no~. dll Ylst:a do que se tem dito contra. To
'lns ;;stiio cmprl'p;ados, todos trabalham de 
'Jo:t vontade; mas, nenhum aluda me fallou 
!11ra ser cldaclào hraz·:leiro. O que todos pr
cll~lll e querem G tmbalho c meios pm·a ga
nh:tr dinheiro. 

Eu tl'Dho muito prazer. S1·. Pr,·s'd<:nte. 
"lll manifestar [t Casa o que sei praticamrn
:r. afim de modificar opiniões manifestadas 
·:om franca rcriexfto. N'o Braz'l se falia dos 
ltali:mos com horror, c diz-se: - )![to os 
~nc:rcmoR, é pessima gente, etc. - :vrns cu 
~PllCllo para os factos. N'fto lla nm anno r.ne 
r·hcgou ao Rlio rlc .Ta1wiro uma colonia de 
italianos, vlemm cst.abclccet· uma fabrica ele 
v!dros, r.tne cfilú na GambOa, t' cu peço aos no
bre:; Senadores qu•'· vfto n·I: o trabalho e com
portamento destes homens. 

.Til tllSSC: ~llC OS C<>]OllOO. que csti'to em mi
Ilha casa nunca me manifestaram o desejo 
tl" ~c nntnml!snr: creio, porém, f]UC, quando 
ti1·err.n1 famllla e lJropriecladl'S no Palz quc
r:'r~o srr cida·dfios dcllc; farão n. dcclaraçfLo 
pl'él•la. r teremos de os expt•rlmcnt.ar. Os ou
tros colonos tüm sido ilhéos, portuguezes e 
allemães, etc.; mas, cm gl'ral. os mais labo
riosos, nlorlgt'rnclos ,. ,],·. nlr'lhor lndol0 s~n 

os !lhéos. i 
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Es:.c:; homens foram tirados da Societl:ldc 
de Colonisa~ão, deposito em que se uiz que 
lm muitos ladrões. assassinos. etc. Tem se 
eng-ajado grande numero delles para a. tropa, 
t) cu nfto vejo que alguns sejam de mCtos cos
tu:ncs; mas, como querem os Brazilciros qac 
esses colonos ven ha.m a. ser homens de bem, 
o0 s:io tratados por maneira. tal. que os seus 

Cuurcs::5o (liL~ 11!11 escrangdro pód.e ser 
~om cldn.dão, n1as isso é r~1.rissimo; é ncces
:·;ario que clle tcnlut saboreado as eommodi
u:tdcs do Paiz c que tellha tomado uma. cs
pccie de graticlito p::r:t com ellc, grut!di'to r:rue 
Identifique st·us intcrcSSL'S c affci~:õcs (!OID os 
desse Paiz. B como se qu0r confundir estas 
::ousas? Se queremo;; que venham bons es-

amos, sen1 nltendcr {t dh'l·rs~clade das ci:~ ~rn·ngeiros, como me pa~·l~ce, mostremos que 
cu mstn.neias. 03 11 uerem tratar a par do.:; ne
gros? Um homem estranho, a!.wntlonat!u cm 
um Paiz c metlido entre escravos, o qu.; G 
que h[\ de fazer? Se a. Sociedade d" Colon:sa· 
erw pudesse occnpar estes hom.~ns cm r, uan ~.o 
não sfto eng-ajados. creio IJUt.~ poderia !l1l'lho~ 

rar muito o caracter dcllcs; mas. como é 
possi1·r:l qtw !sto se consi:;a pelo n:otlo pm· 

que são tratados? O que se p1jdc espl·rar d:: 
nm t•strnngciro, isolado no Paiz. 11:c~.titlo cm 
qualquer casa. s::m ter occup::;~ão nlgunw, 
sem wr nada qnc fazer. confundido com os 
t'Scraros, n.ugmentando as suas di ridas, etc.'? 
Se o trabalho é il escola da virtullc, a ocios!
dadr. é a do crime. Se ((tH.•rcmos rcccbc:i' Ct"i-: 

lonas para os pôr em contacto coin as f,·zc·s 
<hl sociedade, dPcerto nfto ha razüo I!e QUeixa. 

Estou persuadido que os homens bons 
hão de vir, r,uanllo houver urna finnr::1 no t•n
gajamento; n1as, a Sociedadt~ de Colo!IÍS:!C:ão 
nfw ·pôde fazer !sso: Os meios que tem a. S·cn 
alcance são pequenos, e clla não proroca nem 
apoia. os desvarios qu•• r,e praticam. 

Tenho muito prazer cm Y••I' os nobr:s 
Senadores tomarem parte nesta qu~st:io. cm 

que tiio sahiament" se Wm pronuncbtlo a!
gnns dellt•s, c eu pe<:n n est.cs se~1horcs r.!a:! 
reflictam sobre a materia. 

'Reflexões tenho ouvido nccre:t dos esci·a
vos, das obras públicas: en estou eonst.nnte
n1cnte a ped!l' que os escra.ros st:jam rxcln!
dos das obras publicas, pam nelias en!.rarem 
homens livres. Mas, diss•• o nobre Sett:ulor, n 
idén é boa. por!:·m impr::ttlr.anl. E, lKrgu:~t:o 

cm nrmns. parn. um emprego co~no o de sol
dado, cm que S<'. requer o maior civbmo~ X:"t:J 
se! como se hfto de ·naturalisnr •·slr~n;~:·iros 

de a.lgnru mcrlto num Palz onde siio atlmirri
dos para trop:J. os que têm ou dc1·cm t.:r nw
nos c:lvlsmo! Os eBtra.ngeiros fJUCl'clll r,1r•1n
t.in.~, l' hüo de vir nuando tivC~rcln a r.e.rr.r:~-1. 

de r:ruc acharfto no Puiz melo;; de su!Jslstcncia. 

trnhnlhanlos para cs.::;c f~m, c CIUC o Governo 
:e:n1 n. empregar muito::; bJ•:tços, que os atJ .. 
:11ittc nas suas ofr!cina3. etc. 

Alguns !::;cHhorc~ arguml'ntam cnm os Es
:.:tdns Unidos. Eu tenho I!1edo ... nwdo? ver
·~·f"Jllh::t ele dizer o q~w hn tw. lc.;is1:H;ão desse 
>,niz a t:J.l :csp:~ii.o! Xos Estados Uniàos não 
;~ PXeluc:n os csc!'~i.'to~. Senhores; lu-... mais 
.1t~nrrw. cot::;a... Xl•.stc po:no. senhores, é 
;nclhnr q~l'! rliscordc:l~O~. c CJUC mos~remus qac 
·!;:; c!dadfws bra:!!circs não ~fto uma cousa 
: :1signi rican te. 

Acolú. qualr1112r ho:!:t•nl c~ <~ pôde ser ci
'Iatl:io. E 0atrc nôs como ha1•emos ele abrir 
·.:;te c:-!.minho? E' certan:entc co:n a scgu
l'íliH:n. da propr:rcla.dc. com a s~g-urn.nça indi
·,·!íll!al. etc. E t'U :ulmi1·o fJUt~ nobres Senn.do
.,.,.s, que têm relar,ito com os membros do Go
·:er:lo lh~s nfto tl!;;~m t]UC proponham medi
~!as :1 tal respcüo ~o Corpo L~gtslativo. 

Sr. Prcsidr-ntc; Ih~~o p(•rdão por ter to
::laclo tempo ú Cn~a, :lprese!ltando o facto de 
·~~;periencia prcpria. 

!J0m eonhc~o f!ll<' os sc-nt!mentos da Ca
:n~r:t th>s Srs. D .. p:natl"s si"lO patrioticos. e 

·rue i'ora!n os que~ a. movcrara n. fazl'r esta rc
:olu~ão; p01:ém. prcso!ltcmcntc nfio lhe dcs
.:ubro utilidade. 

O Sit. C.\ssr.vo:o: - ,\s duas lt!tlas capi
.:tcs qnt• nvanct•i (luanc1o ütllt:i, são as mes
nas elo nobr,,. Scn:1dor. S(\ m1 cst.r:-tngcirm; 
\t;:·a.nt-:• n tc'mpo em fllW est!vcrr:n no Paiz 

"eeonhecPrt•:n CJ.lW tr·~·i'io nt!l!c1ntle r.m ser ci
.l:ul:~Los lJ!•azih•:ros. o l'NillCl'er~o. 0. o Cjlle se 

E:n potkria mo;;i.rar ao nnbt·e Sl'lHHlor flll'
a. hlé:t favor::tvcl qne têm dos colonos é me·· 
:H>!=i r.xact:t. Ten1 vindo fnmillas qtw se t~m 

'~olr.ni~;ntlo por suns :·iQUc?.Js c industr!:~.; 

ma~ pride n nobr.: Scnatlnr tv~:I:· Qlt:e tambcm 
t.r:n Yinclo uma mu1titl:io tk vntEos o Yng-:t
lmndos que nada utilisam ao l'aiz? li: asslm 

.10 
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é que se faz uma colonisação? Uma natural:
sação? Com gente destituída de meios? 

Se o nobre Senador tem para com o Go
verno tanta influencia, como acabou de mos
trar que tinha, empregue d~ sua p1:rte os 
meios necessarios, apresente á discussão as 
m~didas que tem para se decidir o qu3 mais 
convem. Senhores; tudo qu:mto se tem dito 

I r:;Jisz,çcio l1a algum a.rtigo que p1·oJúha a ·qual-

i 
quer individuo pedir e requerer d·ispensa na 
lé·Í, e se a Assembléa Geral se impõe o de-
ver de não podsr dispensar na lei quando 
por nccessa;·io. Se não ha prohi]}ição ex
pl'e·ssa ele r2querer ao Corpo L8gislativo para 
dispcns1r na l€·i, e se o Poder Legislativo não 
p5d·3 ser esbulhado de uma attribuição sua, 

a re;;pe;to cl<? colélnisação tem sido bom; p2c;·a. qu:; é ect:-t resolução? Está-se no cazo õe 
l)oréul o o~jcc:to r1a questão é tir<1r da lei d:J. 
natoralissção que ten1os aquelle entrave d2. 
prévia declaraçEo; dGvemos limitar-nos a 
j:sso, e n~o di""iagar n0sse ?narr ?nagnunt de 
couRaz. 

'J. anua-s, ou ·ele dous aunos, n1as, supponha. 
mos que amanhã apparece um 'individuo que 
diz: - Eu resido no D;·z,z'l h a um anuo só, 
e desejo ser cidadão brazile-iro. - O qu.z faz 
o Governo? Diz: - Não, vós não podeis re-

O nobre fJell?..dnl~ diss2 que todas n.z v~zes qut.:r:r a miln, haveis .ele rcqusTcr á Asse1n-
que UD1 estrangeiro Te~idente no Paiz, trz.üa
lhador e industrioso, entender qne lhe é l!til 
contiltunr a r2sidir no Paiz. v:rá a pedir 
carta rlG nnturalisaç:-10: é este um argumento 
a fRvor do que cn digo, i~to é. Q"..le, pctra pe
dir carla de ns.Lt:.r~.lisação, não J!rC'~.isa p;·é
via declaraç2,o, e s'm a resi:lencia. Ora, sen
do isto c.ssim, para que exig-ir que decorram 
dous vu quatro anncs antes da d :claração 
prévia? Eu acho inteir<>msnte nec'?.ssaria a 
residencia e conhecimento do Paiz: venha o 
estrangEiro; habite entre nós o tempo que 
quizer; e se lhe fôr conveniente ser cid2:12 ~ 
brazileiro, faça então a 1>ua declaração, p~;

que é uma circumstancia nEcessaria e peç,, 
carta de nilturalisação. 

Qnanto á qucst2.c ·de colonisação, em 
tempo oppcrtuno apresent<·.rei as minhas 
idéas a este respeito, que 8ão as mcsm~s que 
as do nobré Sc.nador e ainda adiantarei al
guma cous~. O concurso d8 mu~tas circums
t?.ncias é que póde promo•;er a colonisação no 
Paiz; o nollre Senador 11ào póde negar qne, 
quando um Pai7. aprese·ni;~ certa pcrspcctin1. 
de intcrr·s~õ?, nf:.o só e·sics hou1ens é que hão 
de vir ha.bitar entre nó~. Iil~3 hão de v-ir ho
nlrns in c1 u.:;trioso3, nr"t ~ st:-~s. en1fin,1 horn cns 
uteis e nccess3rios p;;;ra o Paiz: esta h a il: 
ser a. conscqu2-nc-ia de Uil1:!. l10a legi.~l;;ç2.o; e 
S~ O DCbrB Sonndcr te:-..1:. hJ?.S ~idóas a este l'C'S
pf:'Íto, aprc5cnte-as, s~111 se in.1portr.r co1n n 
Governo. 

o Sn . ... ~. r\T .. l:!\.Q"CEI:Qt7E: - l'Tão entrnrei 
nos argumentos qu-:: se têm ,apresentado. qui? 
sã·o mu:ito bons; lilni·t2r-me-h'?~ s-5me-nte á 
materia Msta rcsoluçilo. Desejava que me 
disses-se se na resolução que pe:rmittG a natu. 

bi8a G~r~l. - A' vi~ta do que este ind;viduo 
alEgiir, ha de a Assembléa Geral ver se ellc 
cst:í. nas c\rcumstanoias ele ser att2·ndido; e, 
no caso de esta.r, ha de .deferil-o: pois qual 
é a razão desta resolução? A. r:1zúo é .o que 
se disse - fazer-se uma lei g~rc;l, parJ. qne 
ni:o hajr, o:ce;;>ções todos os ·dias. Senhores, 
cada um tem o direito de requerer, e a As. 
se1;1bléa Geral tem obrigação ·de attender ao 
que f6r justo: POl'tanto esta nsoluçi'.o é in
tE iramcn te desnecessar.ia. 

Fallon-se em colonisação: eu não compre
hendo mesmo que alguem se lembre de s2.hjr 
'~, se~ Paiz para ser cidadão bra.zileiro; n;n

guem vem cá com esse fim, e s-im com a 
icléa de adql!·irir fortuna c ter commodidades: 
n5.a se está todos os dias d;zmdo que o Bra. 
zil é a terra da impunidade? Talvez qne por 
isso muitos venhJ.m para o Braz:il: mas o 
caso é este; a resolução que se discute tolhe 
a Assembléa Ge1·a1 haja de attencler a quem 
estiver nas oircumstancias de ser c:.ctadão 
brazileiro, ainda que esteja aqui só 8 ou 10 
dia~! h:to ainda não se disse; tem-se dito só 
QEc a resolução é fe!ta para que não sejamos 
in-:ommodaclos .todos os {).ias: e eu digo que 
h?.\'emos cl2 ser incommodadus, aind8. que se 
rrdclZa o prazo ao tempo que se qutz<>r. Pur
ta;lto. julgo que a rr.solução é inteimm(n.te 
odosz.; quem quizer ser dcla.dão bra.::iJeiro 
rcqudra, e ·deixemo-nos desta resolução. 

O SR. CosTA FEnnEIHA: - Sr. Pre.siclente; 
crciCl quo o nobre Senador que defendeu a r<::
scluç:-a h8~ de vo_tsr contrJ~ cll~, por'1UC urü:J. 
elas condiçõcE que dle exi.;e é o tempo de re. 
sidGncia. e como a resolução não só cerceià a 
disposição c1ue determina que haja uma de-
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clanu;ão preVIa, como cerce.ia o tempo eh• rê
sidencia, é muito provavel que o nobn Se
nador vote contra ella. 

- " . . . qn2 ~.::~o ul'2.z1lelros, e depois 112fU'trn isto, e 
diz.:n1 que sàa estrnn;e:rJs rru2.·ndo são cha-

o Sn. CASSJAso: - Posso votar a favor l1i?,ci::G para o serviço da Guarda Nacionetl. 
elo t~mpo e contra a declaraçB.o: é ist:J jc\3t:-.. Disto tive ex~mplos quando Presiden•te no 

nwnte o que eu acabei de dizer. 

O Sn. Cof;T_\ FE!!DEIRA: - Siln, 1nas con:o 
o nobre S(2nador d-isse qu2, se se angnl'2nt:J.s

sem os aunos de residencia vot8.ria a favCJr, 
limitanda a resolução -o tcn:po de r2·si:l2i.1cia, 
ln de votar contra el!a. Se!1hores; cu creio 
que nada concorre n1n.is pa.ra tcrnar uma ~~Ta.

<_).o sen1 c2..racter elo que est~ ~nconst8.nci.o~ 

qne ha em hoje se fazer uma lei e amanhã 
clr:strnil-a. 

Mu-itos dos noln·es Senadores que tê;n 
falla(lo contr2.. a resolução n1ostrar~m a sua 
cleBnec~":ss·idacle, .e os uo1:n~•.:s Senadores qu(:; a 
ddendcm nil.o provam que ~!la s:'-)a necc;sa· 
rb: Ora, c.omo é um pre·ceito constitucional 
que nós não dev.emos promulgar uma lei s~m 
necessidade, e tem-se ruostrJ.rlo a desnecessi. 
dade .da que s~ trata, como po~ler:cmos nós 
adortal-a! 

Eu gosto b:·.n1 clu~tas thce>r!an ela fr..n:.-ilia 

unjversal, etc.; á v. is ta clellas, lenlbLn-u1::; los· o 
desses n1oços inexperton que, se-m attencleren1 
ás suas circun1stancias, querem ca-sar, só por
qu J ouvem os romancPs dizer que os am::m. 
tes pastoream ovelhas, tocan1 g::titas, etc.; o 
rt>sultado é que não ol112.m para ag circums
tancias, cusam-se, depois vem a fome e a 

M:uanhil·'· ond2 muitos negavam ser cidac15.os 
b;'D.Zil2iros, por não quererem ter onus. 

:Nó.s tenlcs d::1 ~JaQf..o Pc:~t:.:gncza relig:fio. 

co3tum2s, lingua e mesmo muitas leis: poi3 
n~~o l~ provavel que se renov3 ai!1da ,aqu~?!L~ 

antig;o costu~ne. nue havia -en1 Portugal, das 
L~rn:lia.s nobres e ben1 edne:adus n1anclarern 
s.::us filhos e:xtl':.tvagaD.tes p~rn. ·O Braz~l con1 
0 pos<to cl~ ii.li::.:r:::s ou Tt:'nsntc lJ<?~T:: nii.o a.j 
-::nvE:rgo~harcn1? Con1o aquell!:3 qu~ n1udan1 
d~ clil:J.Cl. n~Lo n1udam de costa"C1(:'5, e co1110 é 

n.2..tur:ll QUJ qu:tlQner indiv·iduo -te::J..lla aqui 
nrn. pc.rente s:n ou seja reconinl::ndo.clo por 
2.Igum seu amigo, que muitas vezes tenha 
a::.11iz~c1l"' c01n o ~1-inistro, pôde apro·v8Har a 
G(:C?.~-:..i~o de obter qu.1lquer €n1pr2go c faz::r 
a. c18cl::tração imn1ediata1nent~, antes de ~Jer 

ciclc.cl8.o bn,zileiro: isto h a de acontec2r mui. 
t?...s v2zss, se fôr ::1pprovada a resolução que 
~2 c1 'sc:t1t2; e e !la abrirá a porta a mil abusos. 

Se nm llomen1 tem tenç:\.o d8 continuar a 
r~sid.ir 1"'-0 Drazil, se an1a. ao nosso systeu1a, 
qne duvida encontra em fazer esta declara. 
~§.o quatro annos 1an tes? A dec!::lração re
p ~ntina dá muHo a entender que ninguem a 
fm•á senão para ganhar algum officib. Se 
p:1ss~r a resolução do modo por que está, 
r.r2io que todas as nossas capelh:.n'-as hão de 

sêcle. e disto resultam fune·stas consequ2n- pertencer aos Portuguezes, e assim em pro-

c'as. porç5.o outros empregos. 
·Senhores; nio pócle haver um cidadão Se hoje em dia encontram-se estr:mge·L 

universal: quem tem o mundo por Patria ros çxerc~nclo v::trios empregos publicas, com 
não tem Patria, convençamo-nos disso. A CC.!l~S c].; Erazilciros. o que acontece-rií, se 
nossa lei de n2:turalisEção é optilna; e, s~ f-)r :1pprova~18. t:1ta resolução? Pl~ova-se por
pecca, é pGla faei!idade com que pennitte a vt=1ünr:1 c.;n.=: a noS3:1 populacão por esta me
natural 'saçfto, porqne todos os seus prece.itos cl i da h a ele :lc;~mcn ta r? NEto, iii s~ mostrou 
cifram.se em um só, que quer dizer: - Todo que isto ni;o augmenta n~.cl2., porque os es. 
o que não é mendii:\'o póde ser cidadiio bra- tran.;Pi:-o:s gozam eLo toclas as commod!clades. 
zileiro, tendo quatro a-nnos de r2sidencia. Ha , e, não soffrendo um só onus, não tem inte-
cousa mais f'lc·il do que isto? Nem ao menos 
s~ quer que o homem dê a entender que es
t'ma o nosso systcma, pcrque ninguem vai 
fazer semelhante declaraçilo qm.tro ~,unos an
tes sem prezar o nosso systema. O Que eu 
observo continuament3 é que os estrangeiros 
entre nós gozam ele tadas as commodiclades 
e não carregam com os o nus: o resultado 

re::.s2 alg;unl em naturalisateE""J.-se: como é 
que n 0ste estado ele cous2.s havemos de sane. 
ciona1· f·sta lei? O Erazil, senhores, niio ne
cessita p~r2. s2r grande sEnão de garanti::!. 
Ll3 Dl'O_pricdade e garan•ti:t ind !viclual: o 
nosso terre·na é muito fertil e não embaraça 
que esses homens que são chamados para 
colonos n1i"o s2jam bem morigerados na Eu. 
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rop[~. porqu0 sei b:Jlhnncnte que :1. lnme t: 
Jh~Sslmn conscH1dr::.; e, qn:~utlo cht.•ga!~l ~~ um 
Paiz r..bnndantc, r!:nit::s Vi;zcs tornnill-:JC utc!;;: 
o que cu tle.3cJa.va. sim. é qut· houvesse o que 
ni.lo lla cni:l'0 JHj::;, qnt· ú uma csc:oln. d!.! moral 
1•:~!·a o::; h.c:·::c·ns; L:. qun.l é esta escola (k 
mun~l, un!ca? E' a pflntu:tl cxccur:rto dn.s lc:!s. 
Se ctltl"L' nCs honvcssc isto, ·nilo lllt~ impor.~a

ri:l que os lr:.d~·0Ls tlo n1l11H1o intdro vicsse!n 
pal'a o :Or:lh!l, porrluc-. ou cll:.::s haYia!n <~c ::c 
tornr!r hcn!t•n;:; utds, m~ llavia:n d;~ ~:>t"fl't'l' :~s 

I 
:\'üo se tem ainda bem calcul:tilo quaes 

siio os effcltos que pótle produ~!r a execuç~u1 

I 
de uma lei, c j[t vamos reformai-a! Se :ste 
procedimento nüo convem a outros rcspettos. 

J muito principalmente par,•ce que n:LO conVt•m 
a n·speito de uma lei que confere dircltos de 
cicladüo hn~ileiro a estrangeiros. H se tem 
ll!ost.r:ulo, Sr. Presidente, que o titulo tle 
naturnJisaçfLO nüo é de certo aqncllc que: con. 
Yida mais a. popular:;ão ('Strangt.'ira a. Yir para 
o Brazil: tem·se lll<'olllo referido que 111ultos 

pr~n8.s tios seus cl'i:lH:R. estranMtlirns .illustrados e industriosos têm 
S(.·nhort•s; s~· c~st:~l l'l1So1nc:t":o l~ inuti1; se ,·indo para. o Brazil, c se tem néllc l'Stnbclcci-

c:ll::t n:~to pót~c co~!(;il!Tc·;· til· ~~:n~·:r• ~~:;.~~1i1~ p~tr~l 

an;~·:-:1~·lnu c!:!. 110~~~1. pn:::!bc:~~~l, p:~r:l. cpw h:t
\'l'!l~D:. ele \1}!,el'!.!l' :t lc·.~d:.il:;.~:~·LJ ql!f_~ (;~i::,;:~? X;ID 

-rr·.io i';lz;~.o ~1::r~"'.. is:;o. ,. por C{•n:::cqlwnct:.L rotn 

co:ltra c·llu. 
O S::. F:~I:l:!·:Jt:.\ HE -~h:u.o: - .Tulgo cst.c

nl:jt~eto cL.~ grande: ir:1;wna!1cb. c por !ssn 
n:::o l:llnent:!!'í·:l n u~n~!):J que Se' .;;:.tst:t t'~1l con
sidernl.o. porqtw j[t muito ]J~m se tem uito 

<lo. sem procurarem nnturalis:l.r-s•·· até mui
tas vc~:r~s desprezando nH insta.ncir.:; de ~.eus 

n.-:ni~os hrazilciros qtw os conv!d:un para i~::;o, 

/ 

.• isto pela razüo bem clara ue que ell<'s pelo 
titllhl de ciua:J,,os !Jrazieiros nt•nhuma van. 
ta~em adCJuirem mais do que aqur,llns dr CJUC 
gozam cm \'irtude da le~!slar;üo actual, antes 
pc•lo r·ontrario earre;:ariam com nnus aos quaes 
s" não qur·rr.m sujeitar. Portanto, não é, de 

qua!HO devemos ~~prc:.:!:tr o i"itulo Uc cilladftn 1 tt..'rto. a naiurnlisnr;ão o me!o n1ais efficaz de 
hraziJciro. Qt!::~Hl~ t·:·:~.t· proj(~!.'lo appai·cc;cu chamar a porntlaGão estrangeira para o nosso 
na C:Jsa, S1'. f'n:~:,Li~L:, i:i\'í: t.vut:~w de votai' Pai:c os meios siLO, como se icm d:to, a sc
eou:ra d!:~: ~11:~3 ~:. ~·~;n~::dcr:ttrlo que !:cnho ~;uranc:a. ind!vidunl o a scgnran(:a de· pro

]Hll':1 enm a ep!n:~·:i) ü.~ l~~i1L~ra dos Sl's. De:nu· ;-Jricll:1dr, a traiHlUillidade pulJlica e a fcrti
tado:;, a ntLc:H::1o qnt• n~~~ m~:recia \~ !Ue lll~:- . lilladc do nosso soJa: aquell-.~s que vtn1 pn.ra 
:-eec ainda a illn~:i".i'C: t.'cmmrs~;;to a qt:cm cllc 
foi rcn1ctthlo. rizcr~~!n co1n fll!0 t·U !"lltHl!:~. 

gozarc·:n drst:ls Ynnt:tf{cns (Jtlt' offcrccc o Pa!z 
do passando OJltimamenl.c, arlquirPm fortu-

eassc n. miJ!ha oninE;o a. cstl· l't'SJ){~:to, c J)Oj' r!~~s. c nfio quer01n natnralisar.sc cicladftos 

i:;~o lhnir.c:-n:e a l~!:~~u1ar u:11:1. c1~entla. ü. br~.:dh'iros. 

n1:·sa. snp~r!::t~~Hlo ~~qut.'ll:t !"l~~.rw da :u·t.i~~;o E:n rc:gra gera1, ns qnc se (}tlt:l'l~m nntnw 
qtlt: li!:;~): 11:;:~\·i~ ~~ Jlr·~:ri:~ d :·c!:.:.r:·;{:~in J!:t C:l. 

1na:·:t ~Iunielp~~! re~pect!r:~. 

~t'S\.:.L OC:Cl'..s:ft.n riz \'t·~ :1. n!m:~L g-enc:ro::;iw 
,1~tt1e cont qur~ o Cm·rln !.,(~~~Is!::th·o :~0 tinha 
SCll!j)!'t' p~rl~lliO C)\Ul7"l::o ~~~~;·l:·t:rc:!::!:: p;•tir:Ül'S 

rnlis:1r si'to aC]uelles tiUe pr!'tendcm um an
tro emprego no Brn:dl; isto n r.xpr:rlcncht 
eonst:ult••mentc nos tem mostrado. 

Eu, po!'ll!.ntn, t!nha cedido ela primeira. 
parle, que limitnv:t o trmpo. mas nüo queria 

]"equc·t~illlo n tit.l!lo dr· eitlacl;~f"J l.n·~:~i!ciro; ll.11C' se JH'<'sclncliss(! d:t outra. dlsposir,fio cxis-
(•n.t:'io n~nStl't'i q~Ic~ /.~~c; J')t-c:·cn(:li~·:; qu:1si qu~~ trntC', de fnzQr n p1·évia declarnr.ão .. T!t HP tem 
n:::o t'nh:t. t.ltio tb:en:'.;;ô:D !!:t. C:1:;:!, c qu,• nüo mostrado a utllill:tde Que ela. prC:v.!a. rl<•clara. 
tcn:i~:tr:"!. tl~~ nm:t l!llk:t. '!:W 1'o~~S\! t·~·jcitada. 

S~·. !10j!=:, cstr.• tr..•:n ::ii~Io o cnmpo~·t.al!WI~!:o do 

Corpo l.rr.~!.'i!;lat.i\·o. n~o \'ia umn r~~~:i'io p~t!'~ 

:du~r~tl'l!10!:\ :1 l:·r·::~~!:!t:fiD :·L l't'SJ)t"•itn, tanro 111ais 

q:::tntn clb c:!;.;t:! ]!:t J~lu:to ])OUeo U:mpo. e 
it.i!1d:1. !1~0 IHHl~!"i1(1:i (!OnlH"!CC!' bem 0!1 ri..:5'..1!~a

dos ri:t !·;l!:l í:XCCl!(:fio • ..-\ f:.!dUt!:U{P CDHl (!llt' 

n6:-~ Y:!JJ!os st•mJH'e a1Lc;4:1~1tlo as rlPeiEfles ro .. 
m~ulns pr!o Cur)lO L~'~--: .. ·::::·::1 raí: ('!.];~ ql!.' :-.. :~ 

nos~;ah eou~as t.oíln.~ :llH'c~a·nT.I~m lllll earnru•r 
ti<' rolnhilitlarl•·· 

r:iin deYe rr.sultnr, c ·Jl<'ln ella póde ser snj). 
pritl:: por r•ssc ontro meio praticado, isto {•, 
pcl~s :instifienc:õcs, ns quacs. no mc•u mario de 
pcns~r, süo di~nns de pouco credito: pelo 
:llt'JHJS, os factos assim o tüm proY:ldo. 

Ora, eu .!rei referir nm f:tcto it Cumara, 
q~1e com]Jrova tanto a. minha primeira como 
st•p;unu:t proposição. N:t P!·ovlncla tle l\rlnns 
Gt•r:tr.s, olltcntlo um estrangeiro, por melo de 
nma jnstifica~i\o nff!ciosa. o cmpr;·go de es· 
r~r!r~o rlos Ol'Pli~o~ ele 1'nma.ntln:í, o dip;J)O 

·~ .. 
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juiz, qu sabia que o sujeito era estranp;éiro, 
não lhe r1nlz dar posse, representou ao Go
Yt1rno, c com um documento <•xtrahic:!o da 
policia destu Cürtc. mostrou que o ho!JWlll 

ni'to era cillaili'to brazil c i r o: o G O\'erno. ap•c
z~r disto. obstinou-se cm conscrvaLo; o digno 
juiz deu a sua ilr.mlssfto, " o estrangeiro con
tinuou em um orr~cio publico. qne dt:rern. ser 
exercido por um cidadtLo brazl!dro. 

tenha muito patriotismo, todavia a sua ·maio
ria é composta da mocidadn brazi!cira; e 

ainda que tenha scntlmentos '[ln.trioticos c 
bastante instruc~iio, nfw póde ter o cunho da 
c:;p~rienc!a que só os annos trazem r.o inüi
vjduo: por isso L•asa razão para mim ní!o t! 
de p,,so; talvez mesmo que os que \'Ot::ram 

naque!la Ca:nar:t cm favor desta rcsolur.fw, 
Jentlo depois os discmsos que aqui se pro. 

Eu trouxe este facto s(j pura. n~ostrnr a 
nnncínr~un contr:t clla, satisfaçam~sc con1 a 

faciliiladc que havb cm 5<' pro\'HI' eom uma 
. 1 st::t l't•icir:i'to, pela consideração que se n~o justit'icac:fto f.IUP se cst:n·:t no gozo do ctt u- . . .. 

I ~ 1 .• 'I · 1, 'l" • J. 1 .. 0 .11 s1. Pr•·- • tk\'e f:tzr.r ac:to al:.;um h'g:slat!vo se:n uti!I-e olO Jl::tZ. CirO. O! .,n,o, \1., t , • ·· r 
sirlc~tr. qu 0 a prC,via. tlee!::tr:H;fto na Ca.mar~ u:tdc puhlí~~· c t~c que este acto é dcsnccessa
:O.Iunicipal é um documento que s6 com diL r:n. como l:L muito !Jcm se tem demonstrado. 
fieuldaflc se pôde falsil'ic~n·; nws. qu~nt.o Htl En. portantn, nno v~~jo rn~~fio al~um:t at:tcn
mrio d0 just.ificar;ito ( m .. io a que um nobre d!V•õl para que este projecto possa passar. 
So•nador r!Pn i auto peso), r.It n::o rar,,ci:t n.nU's inl.t;o qi:e c'o:11 :t sua r::jflr;f:o nfto vem 
clestc: facr.o que acabo de aprc·scnrar. porqUt' m:tl ~lgnn1 c se Jl!'C~rbcnl muitos iacnnYl' .. 
mesmo os Srs. map;iLHr:~rlns que tê:n pr:,sicli,Jo nie:ncs. 
a ju::ot!flc:ac;ücs não dcsconhc:ccm a ·ruc:l!id:Hl·: 
eom (]tw dl::ts ~,· f~zl~nl, nw•zn.r de nfio serem 
\'~rd.Hlriros mnitns nzes os factos allc;;a
do~. 

Quanto a serem os emp:·.:gos pubiicos a. 
causa pr!ncipn.1 que induz o~ prc:tendcnt!~B a 
qnorr•rem ser c:dadilos brazilt•iros. isto é :tR
sn d ···mo:Jstrallo e cu creio que nós rleYCmo:: 

.:\ias. segundo o and~m~~nto qu~ a. (lis- querer (]nc os empreg-os pub!icos s"~jmn com 
r.n::;sf1o t2m torna<lo, cstuu rcsc1l\'ido ap;1)l':t :1. 

votar contra toda a rcsoluç:üo: Julgo mcs~no 

que o nwio mais Jll'tl!ll'ntr, d~ delibcr:t!·n:os 
na presente conjunc~iva é deixar aqucllcs qlõ'~ 

PSr.ivcrcm n:1s circumstancias ele sc:r c:~d~'l:los 

braz!lcirns r,.qut•r,•r <t•.> Corpo L~;;isl:~tiYo. on
de acharfto justi~a; c niio nos prh·emos do 
dirdto de examinar todas as circumst:mcins 
para concedermos essas dispensas na lei: por 
isso julgo cu que o mt'lhor cJ,, tudo é \'ot:u·
mos contra toda a resolu~i'to; primeiramente 
Votarei pela emenda supjlrcssiva. e, se nií.o 
passa;·, votarei r.ontra todo o ani:;o, porque, 
s,• uno posso cons,•p;uir o todo, quero ver se 
consi~~o no menos algun1a cnusa. 

Ora. \1111:\. das ra::iics qu<' aqui sr. tem 
apresentado para sr1· arlopt:I!lo csrc projecto é 

o t.or Plle passado na. Camara. elos Srs. Depu. 
tudos: <'11 !'I'Spclto a essa Camara. J'aç.o bom 
c'nnceito tlo patriotismo de cada um elos seus 
membros; mas, se esra razfto jll'CYalccr.ssc 
para acloptarmos os projectos de lei tacs r 
quaes tle lft vêm. entii.o -inutil t•rn o Senado, 
bnstarin. uma só Cnmara, e ella rlecit!iria con
forme cntr.ntlr.ssc melhor. :II:~s, Sr. Prcsiclcn
tr, romqnanto :1 r.a.maJ·a rio~ ~rs . .DPputar!ns 

prcfcn•ncia p~ra. os Dr~zl!dros. c nfw p:-~.r~ 

os cstr~ngciros. Admitto que llajnn1 estran
gr.:ros qu~ se torn€m rccomnH~nà!tY.e1s por 
suas luzes. c mesmo por St'rvir~os que tcnhrtm 
prestado no Brazil; mns. é esta a tot:tlirlaclr. 
dos r:uc existem emprc·g-~ulos t"Htrc nüs'! .:\n 
menos os factos mostram o contrario. En j(t 
fiz mcnçoão de U!n estrang!·~iro que s\~ ac:h:1 
cs!·:!bclceido cm Jfinas, ~[1·. d<• :1-fon!evnd: c~

w br110111C>rito l·nrnnp;ciro tr.m r~·~ttl p,-r~nlll1 !J 

scr\·Ic:ns :1. nr!Ut~lJa Prcwinci:l., tem 1~mn. l'a. 
brica ek L•rro qac Bcn·c ~uasi como cln nm:t 
t'sco!a normal ao~ que vi"to obseJ·,·aJ.n. Ü'lll 

mcs:no melhorado a ap;ricnltur:t pelos princi
pios cconomicns qnc tem posto em pratica: c 
cstü i1lustrc f'Strang .. •iro nintln. qniz sPr r.i
e1ael:to llr~zilciro, l.cntlo sido parn. isso con
,·i<i:Hio por alp;nns do:; SL.'Us nm!p;o.s: -cu me:;. 
mo lhe rlissc uma nz qnc. estando c~;;~rlo 

rom um:~. scnhor:t ele ::1-lin~s. de\'!a ter pro
curado ~cr eid:ulfto brazilc!ro. c c1!.; rcspon
deu-nw: - Eu t~.;nl!o prestado servi~os ao 
Brazll sempre que t(•nho ]lOllido. - E isto C! 

verdade, porque o Govorno Prov.!uei:ll. con
\"icl:mdo.o para alg-uns tmbalhos proprios ·de 

I 
I; 
1: 
I. 
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sua profissão, elle foi da sua fazenda até as 

minas da Galena do Abayté, onde fez fundir 95" SESSÃO, EM 17 DE SETElVIBRO DE 1839 
uma porção da mina extrahida já, do que re
sultou obter-SF 700 e tantas arrobas de chum
bo; e por um ensaio chi mico .igualmente mos
trou que de cada urna dessas arrobas de chunL 
bo se obtinha 800 réis de prata. - Continua

rei a prestar os mesmos serviços, disse E'lle; 
porém não vejo por ora grande vantagem 
em ser cidadão brazile~ro, cujo t-itulo todavia 
muito 2precio. 

Estes factos, senhores, mostram que os 

Pmpregos são procurados sóm~nte por estrnn

geiros cnmo es3e que está em Minas, encar
tado no officio de escrivão do.s orphãos da 
villa de Tamanduá, e que ha de ser conser- 1 

vado, porque elle serve para ·O qu" se quer, 

isto é, pura 2s especulaçõ2s ele.~toraes. 

Eu fallo sem suspeita a este respeito, 
porque não sou candidato a nenhuma eleição; 
felizmente, me acho collocado em lugar vita
licio; mas este é o pensamento pelo qual se 

escolhem, ha ü•mpos a esta parte, os indivi
duos para os empregos; e em occasi2.o oppor

tuna hei d" fazer uma resenha dos factos que 
comprovam o que acabo de avançar, e então 
mostrarei que o Governo, ·com o systema de 
corromp:>r as eleições, tem propagado a im
moralidade por tocla a Nação, tem consumido 
as rendas publicas, tem tornado vacillante a 
un~ão do Imperio, e tem abafado o throno 
do Brazil. E por serv·iço ao Brazil farei na 
tribuna essa resenha, principiando da cupola 
até as extremidades da administração. AindR 
voto contra o projecto. 

Discutida a materia, e posta á vo
tação a. emenda suppressiva do Sr. 
Ferri'ira de Mello, é approvada; pro_ 
posto o restante do artigo, não pas3'l.; 
não podendo, por consequencia, o Se
nado dar o seu cons2ntimento á re
solução. 

O Sr. Pres1clente ·dá para ordem elo 
dia a continuação da 2• discuss5.o do 
projecto que interpreta o Acto Addi
cionaL 

Levanta-se a sessão ás 2 horas da 
tarde. 

f.'::;Jr-cliente. - DiscHss{ío c?o projecto ele iiL 

tenn·ctac,io elo Acto i!clcZkion.czl 

PUJ:.~IPE:;crA DO Sll. C'OXDE DE YALEXÇ'A 

Reuniclo numero sufficiente de Srs. 
Sé na dores abre-se a sessão; e, lida a 
acta ela anterior, ê approvada. 

São l~dos e ficam sobre a mesa 
dous pareceres ela Commissão de Fa
zenda sabre proposições da Camara 
elos Deputados, uma approvando a 
psnsão concedida a Manoel Teixeira 
da Silva, e outra autorisando o Go
verno a pagar a Antonio Ferreiru 
Canto " outros a quantia de 1:950$, 
valor de 65 cnvallos que foram tomR
dos para o servir;o do exercito paci
fic:~dor cl:t P'"ovincia da Bahia: r. 
Commissão é de parecer que sejam 
as m€smas proposições approvadas, 
precedendo 8s discussões do estylo. 

O Su. Fm:nEinA DE MELW motiva e manda 
;í. m2.sa o seguinte requerimento: 

"Que se peçam ao Governo as seguintes 
Informações: quanto se arreca.dou da renda 
g;eral n3s Provincias de Minas e S. Paulo nos 
annos financeiros de 1837 a 1838, e ele 1838 
2w 188!J. 'l 

E' approvado sem clE·bate. 

0 SR. MELLO E MATTOS participa quG O 

Sr. Sem.dor Vasconcellos não comparece por 
ineommodado: Fica o Senado inteirado. 

01·dem elo clia 

Continúa a 2, discussão adiada do 
artigo 2" do projecto ela Cam:~ra dos 
Srs. Deputados, e do artigo 1" do pro
jecto do Senado, que interpretam al
guns artigos do Acto Addicional. 

0 SR. ALENCAR: - Sr. Presidente; sem
pre pensei que não nos occupassemos mais 
com a dis.cussão deste projecto na sessão des
te anno; discussão talvez que o menor pre_ 
juizo que nos traz é o tE·mpo que nell.a se 
perde, -o qual se podia empregar em objectos 
ele maior interesse, ;>rindpHlmente nas eh·-
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cumstancias cxlraordinarias em que nos 
achamos. Cuidei, digo, qu~ nos nfw occupas
semos ruais nesta sessãél deste projecto, em 
vista. do ·eloQuente e log'co clbc~1rso QUe em 
um:1 das sessces passadas proferia na Casa 
nm nobre Senador do Rio ele Janeiro, o qual 
tão claramente demonstrou que este projecto 
não era uma interpretação do Acto Adclicio
nal, mas sim uma verdadeira reforma. e que, 
quando ?.hJda uma interpretação fosse, n5.o 
era este o tempo opportuno ele ella se fazer. 

Seus argumentos eram fortes, c mais for
ça recEbiam pel:J. autoridade de QUem os pro. 
fcri:l: não er:t de certo a este illustre Sena
dor a quem se podia imp0r a p~cha de me
nos pregatlor das rsgalias da Corô<J.; em toda 
"· su2" longa carreira publica elle se tem mos
tr:nlo extremo defensor das instituições mo
!Drchicas; nem m ?smo poü ia elle ser sus. 
peito de muito desejoso das reformas da Con
stituição, que produziram o Ado Addicional; 
cu'.clo que atê votou contra ellas: mas, uma 
vez adoptadas e juradas, elle pensou que U
nhamos toda a abrigaçfto de as snst2ntar; e, 
ainda mesmo que defeitos se lhe encontrem 
não é por uma interpretação que elles podem 
ser r2mediados, e sim por uma reforma feita 
na fórma. prescripta pela Constituição. 

DE'po~s deste eloquente e fort~ cli.scurso, 
eu julguei que a materia ficasse adiada; po
rsm. por um3. fatalidade ·ine:,plicavel, ainda 
della nos occupan1os hoje! Comtudo, agora 
melhor espc:rança. me resta, pois, já vi que o 
requerrmento de a·d.1amento esteve cm sua 
decisão en1pnt::1do; un'. vr!{O rnais ia d~~C'idir 

em fav.or delle, e esse voto existia na Casa 
e rio lado que queria o adiamento; uma fa
tal·idade, porém, fez que o adiamento nCw 
pass~"sse; potém elle, no meu modo de cnten. 
der, já foi julgado necensario pelo Senado: 
a Senado quiz o adiamento, porque os votos 
que o approvavam estavam dentro da Casa. 
Eu trago isto á lembrança, Sr. Presidente, 
p:~.ra ver se essa iüéa influe para que V. Ex., 
pela autoridade que lhe compete de regular 
os trabalhes de que nos devemos occupar, 
deixe de dar este projecto para ordem -do d 'a, 
ficando assim adiado para a sessão seguin
t~. romo iá pDrece ser àa. vontade di) Senado. 

Eu ainda me recordo de que os argumen
tos fort<"s que ap·pa,~·e.cncam ·J1e·sse c'.~scnrso 

do nobre Senador, de que fiz menção, não fo-

ram respondidos, e cuido que os nobres Se
nadores que sustentam o projecto não fize. 
ram pouco apreço desses argumentos; não é 
possivel que elles os não julgassem dignos 
de serem contrariados; e o que posso colligir 
elo silencio qu() observo é que taes argumen
tos não têm resposta, que elles produziram 
muita convicção, e que talvez muitos dos no
bres S·cnaclores que pugnavam pelo projecto 
er:Ljam agora convencidos que este artigo 
não póde passar. E' isto o que eu posso colli
gir de não se ter dado resposta a esse d is
curso. A' vista disso, poderia deixar de faL 
lar sobre esta materia, po.rque, o que é que 
eu poderei nizer que augmente a força das ra
zêes que nessa occasião se apresentaram con
lra o artigo que se discute? Nada, certamente: 
mas, tendo feito proposito de me oppôr com 
toclf\s as minhas forças e concorrer com o 
meu fraco contingente para que não passe 
este proj-ecto, que eu julgo inteiramente pre
juc!icíal aas interesses do Pa~z, .não posso 
deb:~.r de produzir ainda algumas razões, para 
sobre ellas firmr.r o meu voto. 

Procurarei discutir a materia com todo 
o sangue frio, nil.o irei buscar razões estra
nhas a ella, basearei meus argumentos no 
intr!nseco mesmo do objecto que se dis. 
cu te. 

O artigo que está em discussão é o artigo 
2° do projecto, elle tem por fim interpretar 
o § 7" do artigo 10, do Acto Ade! icional, o 
qual diz "que compete ás Assembléas Pro
vinc'aes o legislar sobre a creação e suppres
são dos empregos municipaes .e provinciaes, 
e estabelecimento dos seus ordenados". Na 
S<)guncla parte do paragrapho define-se o que 
são empregos geraes; e todos os que ahi não 
eslfto comprehendidos são empregos muni
cipaes ou provinciaes. 

Ora, Sr. Presidente, a necessidade de uma 
interpretação será uma cousa arbitraria? Po. 
der-se-ha, sempre que se queira, diz·er que 
tal lei, tal escripto, dever<á ser interpretado? 
Parece que não. 

A interpretação presume uma necessida
de, e esta necessidade só póde provir da ob
scuridade da lei ou elos escriptos que se pre. 
tende entender. Ora, para se chegar ao conhe
cimento da lei obscura, se tem ·estabelecido 
regras por onde se deva marchar; estas re. 
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;;ras constituem <L hermencutica., isto G, a 
1 
ciis;JO~i~üo constitucional, pela qual se reco· 

arte de mtender bem as palavras do outro. nhccem duas cousas: a primeira é que por 
Estabelecido este principio, cstarú. no ca· 

so de necessidade !l e u~Ja int:crpr<!laçiio o ~ 7" 
do artigo 10, do .Acto Addicional, r1u" prcten-

cila r:cí h:tYin. un~a c1nssc de empregadas; e a 
s<•gnnda é que estes empregados eram crca
dos c supprimidos pela Assembléa Geral. En. 

de interpretar? TeriL elle alguma. obscuridr.lle'? tiio não havia limitaGão alguma.. 
v,·jamos. Quamlo appurece obscuridade c:n um , \'a.mos. porém, ver S<~ cm 18~·1 nfto houve 
.e:;cripto, c que por isso necessitamos int.er. J ontra dispo~!r:flO constltucioual que cstabele
prctal·o, indispensardmcntl! :devemos usar cc;;sc a modificaçfto desta rc[,"l'a, Ji:m 18~·1, 

das regras da hcr!ncncutica; n1as. se o l'Scri- qttnnl:o se fC'?. rr Reforma ela ConstituiçtlO, 
pto se entende clara c distinctamente sem o cn:·nr:un.se Asemhlt!3s Provinciazs, e, por con· 
soccorro dessas regras, ê cl'ilknte que e!le 1 se~urncia. Pol!crcs :Lc;;islat!vos Provinciaes, e 
nüo é. obscuro. c q_uc, por cOJ~scgnintc, ~~c~nc· / :~rou-;;c da Asscmbl~a Gcr31 Yarias altribui. 
ccs::;u.rla se faz a Intcrprt~taçao. Ao ma1s pc- / ;or.s .. p~ra Sl'. n·pn.rt,rem con1 as .AssemlJlüas 
~ueno reparo qt:e se faça para as regras da ,>;·ovmci:~es, c •·ntrr cllas a. de erear e sup
h•.'rmcneutica~ vt!.se f!UC desnecessnrins se tor- pr!mi:- emprc;o~ proyinciacs e 1nunicipaes. 
narn dlas para o presente caso. Com cffeito, P!c:ou a :\ss·~mbléa Gt·rnl con1 n. part1~ que diz 
Sr. Presidente. quem d!r[L que p~uc. so en- rcspc:ito aos cmprcg~üos gc·raL•s; e, pelo que 
tl•nrler n quQ i.>~tú ,•::;c~·ipto neste pr:.r~;;rapho c1lz respeito aos cn1J1l'egos munlcipncs ~ pro
dcrcmos estudar a lingua orlg!nal e1n que vincia~·s ficou essa attribn!~:fio ús .Asscmbléas 
ellc cst(t Pscripto, a Pnt1"ia. costume~. pror:s- Provi:lCincs; c por PSSil segunda clisposic;rw 
sfw, rl:!1i.:;ifl0 cio !!.utor, prcft•rir a intclligencia c:nn:;Utucional se estnlJi~!ec~t~ram tambcm duas 
dos cocYos, discipulos. amigos, sr:.bcr os cos- consL1s: primc!rn. subdivid!o os empregos em 
tun:.e.s e ant!guidadcs da Xac;.üo a. que prr- ~~cr:Jt.•s c prorinciacs. formando umn. Sl~gunda. 

tenc(~ cs~e autor, consulü!r a opinião àos nHtis c:!a~~c de cmpi't>g"ns; 0. segunda. clnr.se ás As
versados n<t malcrin. t•r.r: .. Ptc.? scm!J!é:ts Provincia.cs a faculdade de os crcar 

H:tnrá, pol'\'cntura, algnr:n que neec~si. t' sapprmur: daqui resultam rduas disposi
tc apoiar-se nestns rcgrng para. entl'lHlcr o (:õ::>s e~mstitucionnes, uma. n da Constituição 
qtw aqui t•stfL e~;c~·ipto? 'C'ma pessoa que sou- pr!:nit.iva, estabeleceu uma classe de ClllJll'e· 
lKs~0 slimentc ctltc!H]('r portu[iuez, nialb que ;;as. cleu (L Assemblé:t Geral a faculdade de os 
i;;norassc todas estas r;'gras ele hermcm•utic~. crf'm· ,. supprimir, " outra, a do Acto Addl· 
er.tt·Iuleria. bem este paragrapho. Ln;;n, elle j clona!, rstabc!cccndo uma S<'t;unda classe de 
nüo necessita d<· intcrprctar;üo. E se clla ni'io cmprcp;os e dando íts Asscmbléas Provinciac~ 

é prêc~sa. _como nos ."ccup:\lllOii de u~ua cousa j' a att.I~ihu:r;iio de os cr,~ar ·~ supprimir. 
r.uc uao e ncct:SS<:rtn? ~Ias. de se. cx~cutar E:s n qn•.• at(, aqui se tem ent<'ndido c 
o artigo conror!lle a stm lrttra e intelligcn- obs!.'!'l'ado. Ap;nra, o rrnc qnrr fazer o projc. 
cia natural, seguem-se absurdos. Sr. Prcsi. : nn QliC interpreta o * 7" do artigo 10, do 
dente, nflo vejo ''sscs absurdos que notam os I Acto Adlliciona.l" Qn<•r estabelecer uma te1•• 

b S d ' t I ' 1 no res ena ores que querem o pro]"c o; i ef'tl'it e asse dt• ·cmllrc;;os J!Ub!icos: ·c então, 
mns. concedamos por ora que os 11n, c (~ com : n~o SC'r.:i. nec(·s~mria nmn. tQrccirn. d~tiposi

int:crpretar;fio ~uc ellcs se dcnm rcmecliar? ; r:üo eonstitucional para. isto S<' fazer? Duas 
Assim cstabclccc.se um principio de ~uc nc· iinhamos nós até a~ui, como tenho mostrado; 
nhuma lei precisa. ser re\'ogacla, altcradrL ou se s,. quer uma t.·~rcclra classe de empreg-os. 
t·mcndada, mas sim interpretada. n. ~uc se l.l'lll dndo o nome de mixtos, nfto é 
. Ve.im!Jos ainda n. dcsneecss.id~clc drsl.~t ln- ltlc C'.'!'l.o por _uma. in:crprctar,üo que r !la de1·c 
tcrpretar.ao, ·OU clareza. deste * , .. , comhman. ; s:.•I' cst:tlJl'!CcHla.. c sim por uma. nova dispo· 
dn·o com outro da Conslituir,üo. qur, !!:'~ at- ; sic;fto constitucional. 
tribu'çücs semelhantes (t Assl·mb16a Geral. ' P<:rém, ahi vem o grmHL• argumento, do 

Eu vejo na Constituição o ~· 16 do arti. ~un o Codigo ni:io 6 oh,iccto sob•·" que as As· 
go 15, que diz: "Compete :'t Assemblüa Gc· s~mblúas l'rovinclnes poss~m lPg'islnr. :\Ias 
ra.l crcar ou supprimlr empregados pnh!icns por que razüo será o Cotligo privativamente 
e est:tbclecci:.Ihcs ordenados'' . .'\.r]ui Ü'lllOS uma objecto de competcncia d:t Assrmb!éa Geral'/ 
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l·::'l 1;a.· p:d·:;· <LI (_~r~:l!.aiulir:.r,., •·:õt:'t n:an::11t: 
a disposi~<io ri Asscmbléa Geral ter a attri

uui<:iio l'Xelusiva d<' l~gislar sobre o Codlgo't 

J<~ntr•.• a~ :Jttribuições que eu vejo aqui mar. 
cacl<•." ;,. Assem bl•'<t. GL·ral nos par:J.iWaphos 
rio artigo lfl, ela Constltui~:io, nfto enconti'O 

~· !gumtt qu,- Jh,· dê e.>S<t. O que se vê é que 
;1. A~'\+~lnhl~a Gerr1l põdt.~ J'azt:t leis; t:: c.:omo 
" !·:t){fir-;o .-. uma. l!'i. estft. n:t alçada da As
Mt·mbl<'a. Gt.·ral fazei-a. Este pr!ncipio. toma-

11:11 la.tamcnte. tambt'm S(' pódt• appllear áH 

.\~:sc-ntblúas Proviocint•s. porque, podendo <'1-
la.s ia~l-r leis. t:~mhcm podem legislar ~o!Jr··' 

... t 'od!r,o. :\la fi PU cr,•io CJIH! o prim•ipio não 

o'· vl'r<IH<It·iro, s1•ndo tomado <"·m loda a sua 

pl••n !tndí·. 
i·:u cuido. Sr. l'n·sidt~llk, qut• a faeuldade 

QUt: :1 AHscmbl~ Geral tem 1lc fazer o Co. 
4.1igo ni1o t~st{l incluida. :;ómenlt• na. de le~h;

l;u·. ,. Hirn DH. dt· ereur f' ;;;upprimir empregos 

publicas. JlOI'(I'Cll. crt•ltndo os ~mpregados para 
a. :tdminbtr:H;iio d:1 justiça. ~ fixandc. suas 
>tttribni~i>c-s, Tt;tu l'~ir.o um:i part•· do Codigo. 
lsw rueHmo ,.. p6dr• applicar ít.s Assemb!éas 

l'roYinr.i:t.'"'· J<:Ual' podem errar os ;•mpregos 
nnmieipa;•s •· provinciat<s: 

lr:m1 o,; ••mpre:gado~ da 
ne:;sa elass•.· ünN 

admioiHtrar,ão da 
:iu~1iç:•. 011 primc·ira. lnst:wci:L: cUas :.ém ruai>' 

:1 far:ulrhult· de lc~islar sobr•• a polieia e sr•
ltN' :1 divi;-;ão civil ,. jud!cln.rla: logo, ellas 

clmn~ntaes da organisu.r,.ão iudicia!!i.:t e di> 
Oorligo estii.o marcadas na Constituição do 
lmperlo. Nos artigos que tratam do Poder 

.Tudici:trio. ,. nos pa.ragr~phos do artigo 17!1, 
e:nfto marcadas as basc>s essenclaes do pro-

{'('~so. 

Fé>ra df~ssas bn~es, o qur.· rt·st..a ~ào for
mulas acclden~tt·s que podt.'Ill variar Hegun

<lo as circumstaor:h1s locaes. s•·lll ot'f•·nsa al
;;uma tlo que é csHPnd:Ll e lndis]>eosavel. para 

qnr a jnsti~a se.in adm!nistr:tda :1.0s eidad~oS 

r·nm aquella inteira equidade qu•· a Constitui

•::~~) ~arante. Ora, ~kndo u Codl:;o organisado 
,;ollrr• as bas1'~ eso<·nciacs marcadas na Consti

tui~ão. ou ellr.- seja todo feitr• pel:J. Asst·rnbléa 
r:,·ral. on paru: delle pP!as Assembléas Pro. 

l'ineia.es, :, unid:tli<· no que é indispensarel 

~.·x ~:;tirá. sompr~~. 

::\o mais. que importu!-J.. por (•xemplo. que 

os jurudos no Rio d,• .Janeiro tmham 400$000 
ti,• renc!imr·nto, r no Cear[! ::!00~000: qu<• nos 

r-·nno;; populosos seja maior o Ht.•U num•·ro 
rio quP nos tro•rmos ontlr· :L popular;fto fõr r·s
l':t~:;a.: flUi.• no;.; lugares onrlo:• hou\·t•l' mn.is 
:tl•nnllanl·ia ele pessoas cap:tz,·s para serem 
.iub:.·s. a se~unda insta.nr.ln. para os cr:111r:!4 
pol!<'i:u·~ ~P.in c·omposta dr~ va.rio:-; .h:ií~~.:; ou 
jnlll.a:i de pah; <' Qllt' TIO\ltTIIo 01\clt., Si• l'llCOD

'.I':!m poucas p~ssoas eom qu:tliuad,,s PHI'a 

juiz, ~l~ja i.·:-;sa ~wJ.!;unda. insta.neia dada. a um 
Jtodr·nJ ti!mbt•m !n.:d~lar ~obrt• objN·to:; C]th' fa- _;11:~ nnic·o. H1· .. ··te.? Isto s~o tunsas acci-
7.~·m parrP do Cedigo. ·~:·~!l.ar-~. qup pndt•m .-. dt~vj\m varia1· c·onformc 

A:!Ui •·:--:r.:í i.l }lri· .. ··. it·a p:trt,· elo t~odi~u iÍ. 

qual t.odt~ t:::;t;i :-;njdr :1 a i-t·gislar.ão elas As. 
••~mblóas Provin~i:t•'><: nesta primeira parte 
tllW t~·m por rituln -·- "r!;'ani:~.:n~;iu jutllciol!"i:\. 
- - Irara-s•: da divi~iio cil'il ,. judiei:Lria, e 

da~ Jk~so:ts t·nearre~:ul:!~ da :Hlmini~trar,iio 

'ia. :imni~:· ua 1" instanci:•: sobi'P tudo isto :t;; 

A;;s,•mllll'•n.~ l'rrn·inr:ia.PS pod~m l~l':iSI:tr. 

LoKn. Si: a ... "i :\s~embléa~ Provindn.t~'8 JlO ... 

th·lll lr··.~isJ:t.l' sohr·,. t·~rt·H olÜPl't.OS do Co<ligo. 
P~trr·<~;. Qnr nt>n1J.um:1. ont.l"í.l. foi H lnt·nt.P do:-: 

l••;.;isla<l<>l'<'"· quando S<' formou o Acto Addi-

:1. faeuldaclt· eh· or;.:~nis:U'I'I\1 n CodiJ:n na 1' 
iustanr:i:t, f!1·anrln a ~· pnrrc•n<:c·ndo :'t Ati~rm. 

bit>:t. GPral. 

E lli'lll r•u e.r.•in qtlt· isto sl'ja um absur. 

.lo, n.•nt QIIP rlPiltrua a unidade do Podt•r .Tu
;Jid:lr!o f' do Codl~o. porr]IJ•• os nobrrs Sr•

ll~HiUI'<"i r.lPI't'lll ~''ronh,:N"r que as basl'S tun .. 

a:-:. l'il'('l!ll!SiilTH'ias loca.-::i. 1· qu:•. po!' consc

:~:>inll• ,, nn,sn!n natural qn•· fiqllt·rn rl:·b:dxo 
<b. :tlt~ada do ·Podt.!I' L~:'~i~lar.ivo llrovincial. 
\íiL:i, S!'. Pl'f'Sillf'l1tl'. o (lllf' Í'll c·ollijn P que o 
:::eH jvn rc•il} C] i' :-;t·' Qtlí~t"•··r I'Sta. intN·pretaçftO 
!l:"io ~t1 public·a t'r~mc~amt!ntc·. n1as c·llc ~~=-dst.e 

~~~~ J'Pc·c•io da st•parar;ão das P1·ovineia~. 

l·~u n:io lc·nhn t:H~•' l'I'Ci•io. po~to quf~ t'P ... 

c·n:JilN~a qUt· att·· r.t·rtn ponto rallP pôde' ser 
l'a:~•':t\'i'l .,,;, mu:1 v.~rdn.di' QUt~ o dn~~jo da 
"ltl:lllf'ipac;:"to ,:. filho da. naum•za: o manecbo 
dt·ttf.ro da ea.~;a dP ~~~u pai a~p!rn N\la.nei-

·· :'rt'.!:!'Ut·ziil; a villa as-pira f'irt comnrca: lt. 

··:!:1:tr<·a nspit·H sPt' provinc:ia, t .. nflo ,·~ muit.n 
qu~· a provinei:l aspirf~ t.orna.r-~.~ naçfLo. gHI.a. 
r- :! marc-lm natural da Hociedadt·. ~ln;;, Sr. 

Prc:sirt••nt.l'. 1'11 cuido qur• a>' Prnvineias rtu 

Dr:t~.il niin ~·· Jrmb~am, por oru. c],. •·mun"i .. 
padio, c• lh·m l' g·ozo d~t~ prt~r,):,!1\.tlv~ts qun lhnK 

li 



84 Sessüo de ti de Setembro 

non«:ti•' o Acto Addicional lhe;; elespertará 
essa. idéa; pdo <:ontrario. a usurpação dessas 
11rerogativas l*'rá o que poderá trazer alguma 
indisposiçf10 conira os poderes centracs. )!fto 
é a ci!ntra!isação do poder, c 1wm lU<Jsmo a. 
unidade do Governo que firma os lar;os d:t 
união c constitue uma NMüo; a uniformida. 
de de costumes, d" opiniões. mesmo <lP. pl't,.. 
juizos; a ml'sma língua, a mesma rcligiiio; 
são €Stes os traços. moraes que constitu~<m 

uma :o;ação, e tudo isto se d!i JJHs Prrl\'incias 
do Brazil. ElJ:tS, pois. continu:nãn a L~tar 

nnidas, l~ n iormat• uma só Xaçüo, t• sél gran .. 
iles injustiças e usurpações do Poder Cc•ntral 
])Od••rão trazer mais cedo o dnse.in ou l•·m
brança dP. uma :>0paraçüo. 

Porr..1.nto, ainda que afl'rouxemo;; os lnço~ 

c se dêm á~; Prov-lncias todas as rc~:tlias do 
At:to Adrlicional. não dcvemoH recear na<la dt' 
separação. Nem se dcn mesmo suppõr que 
:1s Assombléas P1·ovinci:tes qudram dr· propo. 

pai·:t ~~. ~~uroridudf• qUI· o enr-iou. t.' ~im l1tli

camPntt~ para a :;ua eonvf·~ni;~n<!ia. ~e isto é 
a.ssi.m, ,._..n julgo att! ·parlnmontar o a.Ucga.r·si'! 
e::n iawr do [lroji•eto o r.Pl' •·!ndo da outra 
C3:rmra, '' ter :W. obtido a Sllft approva.r,<i.o. 

~Ia;; o nobre St•uador qut.~ ofl'crL~!<~U e8U~ 

an:;umenr.n avnr1e;ou um~. ldl;':t qun ainda. mui~ 
dr!stroe qualqu~r torça qtlt' a. autoridade d:t 
outra. Camara J}l,_• pndtwi:t. tlar. r• ;, qu" nlb 
quiz esJ)Ont:mNlwc~nt" inter[lrNar " Acto Ml
dieional. ma:; que n Sen11dn te\'t> um moti'l'" 
eHprc:al para •l fliY.er. ,.;xl!it.1.ndo-se duvida~ 

acerea. tlellé, quando H~ la discutir vario;; 
proj.,cto:< qnc· traA:av:un de :1 uizcs de Dire•ito. 
~tunicip:w~ r~ do PaF.. Logo. se :t Camara. do;; 
Sr~. DPputado:; sem motlro algum pro~cd.:oH 

ÍL int.erpr~t.<tçiin, P. o S1-n:tdo o ú•i! por duvidas 
QU(' se ~usciw.ram. m:u·ehou o St•uado nwi:; 
•'!li hnrroon!a com o a.rt. 25 do Actn Addic!o. 
na!, .,, por eon&~;uinte devia. o projecto du 
Senado sr:r prPI'Brido ao da C:~.m:1.1·n dns Depn-

~ito e•xorbitar d;, ;;nus at.tribuir,ões: o Acto t:Hlos. 
t,<JàiC:ona.l lhes deu a faculda-de do vdar•·:.n 
na guard~ da Constituic;fw etn suas Pro\"in_ 

e: ia.;: logo. os legisladores as suppuzeram tão 
(·apaz,•;; de zelar :1. Constituição como a meb
ma Assmnblí!:l Gemi. S" algumas ,\ss;ombléas 
t.o1m rrrado, deve-se Hupp!lr iss<> r,ffeito do 
tirocinio do systemn. e não vnnt:nl!c dPl!hr
l;,'l.d:t ele r.--rir a Coustitui~ão; mais um pouco 
it;, nmtica. do Acto Addicional. ,, •·!las acer. 
tarflo mr>lhor cm scns trahalho;;. 

Passarei ap;ora a far.cr al;o;lllll:J...~ consirl"
l'ar:<ics sobro o que se disse •'·m cma das s<•,;
~r.es passadas. llm nnhl'<' Srnador. e·ujo;; ta
l•·ntos r força tk ar.~"umcntação mu!to n·~

ilrito. •' com quem muito s;-mpathiso. mPnns 
qu:tndo falia nesta. matcria, apresentou o :tr. 
~:;nrocnto do (Jnc esta interprr~taçfw tinha j;, 
a. seu favor met:tdc elo Corpo Legislativo, isr0 
•'. a a.pprovaçfio da. Camn1·a rtos Srs. Drpn. 
t.'l.r!OR. 

O~:a, Sr. Presidr,mc.>, ·este arp;umcnto mos
tra bem :1. ralta iJ,, outro;; com quP sustente! 
: "t:·t int•·rprt•tar,iio: o nobre Senatlor oallr. 
r.1;1'~~ bP.T'!l que. por mais rcspcit:tvcl qnr. sr•ja 
o voto ela. outra Camara. quando aqui anpa
r<•cc nm projcdo vindo ·d(•lla. o ·Senado o c:on
Hidcra da m<:sma. fórma., como Sr! fõrn inir,i:l.
lb nc.';;t.a Casa: nti :1. nma Commissiío. discute. 
~'~' primeira, segunda c terceira vez. c romíirn 
ll-1.1:1Sa tod<> o Ti~or dn t'enHura: niio st' oiba 

Pa,J•,_•()t'·llll', :-:ii', Fl't.~-sidt·!H,i~. qu•.' ~nos-:.J·~·; 

st:l' dc:;ncc.~·ss~n:a a interpretnç:iio $Obrr· ~tr 

para~rapho. que dlr: nilo tem obscuricl:tdt' a!
~uma. c~ quf~ de sua eX-0CU(jfto nc-nhunt abstlrdt) 
~r. ~1'.~111.'. P qnl!. ·aluda quaudn in<:nn\·rnien
tes ~·· note·m em ~ua pratica. n<io <'• por mr>io 
rlc interpretar,.iio que el!cs devem ser rdlW. 
r.li:tdos, •! sim por uma rdorma ou ••nwnd:< 
que ni"to r:nbe e•m nossas attribu\~õc·s. 

O Sn. r~l~l:m-:n:,\ n<: ~!t:r.r.o: - Sr. P;·,;~:

rlent.c: ··stou persuadido Ql!(• •'Ste artigo ~ .. 
não püdr~ passar por 1naneirn !llgum:t. P rün 

"s:::otados c.·;;t.ão os ar.:;nrnento;; p:ll'a o pt·n
•·ar, qu•· pour:o poderei ac:ct·P~ccntm·. Qt.tc, " 
~lrt[~o (· uma verdadeira l't~lorma. n não UJlli1 

intel'pretac:;fto. pnra n1lm i'~ ~~,·id<mw: ·e ,, qu~~ 

:1.inda. maiR me, r,onvencn desta. verdad.• {, n 
R:Jencio c•m que sr ronscr\'am. ha muito. o;; 
de(<;I.JSOrf'S UU :t.l'ligo tal qunJ Se~ acha. g;;ti· 
silcneio. Sr. Prc;;idenlL~. aprcsr,ntn. um \"ast.•l 

r·ampo df' cnnkct.ur:ts. 
Quando m~ recordo rlo> :ug;um•mtos rlo:· 

mnmhros rcspcit:avr:is desta Casa, comhatP.nd<' 
o m:tigo: quando considero a. mrça. rios a r
~umr.ntos nor •!lles apresentado~. ,, quand<> 
vi'jn Qll<' :t. t.orlos e~ses ar!:nmentos ,. :1 to1ln• 
ros<::ts l':tZÕ<'S ~·· reS!lOJllle {'Oll1 n silencio, n~o 
iJ',•sso de-ixar rlP. pr:rsuarllr-me que esse ~il••n. 
r:lo ,-. [ilho Lia e:onvl<:e;ão das vrmladi'S (]UP. Pt: 
r• todos o:. mai~. nohr"':~ St'IJ:n!ores qu~.· (1 on~~ 
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bat.,mos o projecto t<en1os enunciado. Um no· . o Bruzil se acha :unear,atlo de r..,bt•lliües em 
h:-p ~~·nn.Uor. que dignu.mE:nw ~~xcrc(~ e:a.rgoH : ~Jlgnuws Provincias; ü ag;ora. quando os ne .. 
•"l"''fld<>s do l~t.auu, ouvio hok combõl.tidos j ~ociuo financeiros amea~~lli uma imminente 
H\ll~ ar~;umento:l, e aos!m 11ll'l!lllu s!• conHcrva i banc:anota; é agora. quando dc•vt:mos reunir 
oilencioso: l<Jmquanto ll<· re1'utav:~n1 O!l :trgu- i '' ehamar os Brazilcims :t pre;;tarem um per
rnr:nt.os do nobr·~ Senador, \'i.o tOUill.r aponta.- j idto rl'speito, uma obedienciu a.bsoluut ás 

m"ntüS, c· por isso <•oncebi :1. e~pF>I'Illl<;<1 qu~ 1 no:;sa..~ instituições " ii lei l'undamcntal do 
toorroboruria. de now1 a~ razõeH pnr dle <•x- i J.:swdo: ugora é IJUl' havcuw~ de dar o ter, 
pt•n<lida~. ,. quQ <;onn•nc~:rb. ao~ seus eontra, j J•ivel r.xemplo de, eom a c:tp~, de interpreta
rios qut.' P:-<.~m il·r~spoudiveis os argumentos : <:iio. ras)lal'!uo;; 2. Constltui~ão do Estado e 
qut· t:llt• tinha apresentado. :Ma~ vãs esperan- / en~inar aos DI~.tzlleiros com o nos!'o exemplo 
<:as! ... O si! eu do contiuiia. ; a piô~.1· a lei fundamt•ntal?: 

,·\.caso J>Osso dul'idar por nm momr..nro : Qu" rerrin:l:; :•rgumentos hão de tirar 
da~ brilhante;; qua!idad~ dt:~tf' nobn• Sena- i <k~:;e nosso proeediw~nto os desordeiros anar
do!·~ ('rdo qu+.· tem sido sempre um pa.triow. ! "hisw~! - Vós, nos podem dizer ell<'s (« eu 
cl'i8till<'t<l, qne ama a.' !nstitui~ões <1"' s-.u Paiz. I supponha que o dirão), niio respeimis a Con
lc cor..:a pc,dürP.I P<'rouadir.mt• qu<~ t·s~· silen- i ':itui<;fw, ,,;tai:; z,,mbando dc.l!:J. e d<' nós, po!s 
do t'· filho d::. indiftc•nnça pelos negneios da ! 1tii.r• c·;Lando :•utorisados para a reformar, a 
J;>atrla '! .!\ft+l. <'11<' eonstantemente rem mo~- j e~ ta i> l'Pl'ormando. com a capa de intcrprda
trado quanto :w ·~nlerel!sa JH•lo h~m <lo seu 

1 

r,iir.; •' nti.s tlcvemo~ resistiJ· ao C[Ut· é feito 
Pai?.! Portn.nto o ::;r·11 :.;i1i•neio oa.ra m!m (• eotnn~ a Constituição! - Esta. scrü a lingua. 
inf·o:uprehensivel. I ;;,··1\1 ti•· qul' ;;~ Hf'r\'irãn. 

'li;ste artigo ~··. no meu modo d·· pen~ar. ,' A~-;om .. xaminNuos quo.J deve. >tor o com, 
l;·vu c:omsigo a todas as Provlncias do Im- ponam<'ntl• tio~ verdadeiros ami;::<JS ela ::1-lo
lh'rio a eonfusãQ +' a dt>Sordt•m, ]l<>rque ;~sta uardli~ Con8thucional Rleprc:scnr.ntiv::. Quan, 

~.Jc:nnha-da !ntcrpreta~i'Lo nüo í: senfw nma vt•r. 
<luddra refariU11. O me•• nobr•· 10olle;p1 e ami
.~,). qu(~ acaba ele ·emnbar.er Pst€· arti~o, já ci. 
ro11 a upinific• ele um !!lustr.• membm da Cnsa. 
o ~r. :Wfarquez dt• Paranagt1f1, o qual. apt:uas 
~,~ ~~r>r~senton o al'r.igo ora 1:1n disl~ussüo. de
t·l:lron (}tH~ n}}p tJr::t. Hffia Vlrrdadt~i!"U. ·refor~1.. 

" que h•wi:~ d,· votar TWI:~ sua rf'kic:fw e J!Cla 
dt• algum outro; r, que, Hc, pcm·~ntnra. r·lles 
p:~ssassem. cllE· r~jeita.rla n proje-cto. <.orno 
an~c·ntatorio dn f'onstitui~iio -do Estado. 

S.•, JX>is. não Ke tr•m :itll~ado dignos da 
!'•~~posta .1rl,'1.Illlrntos n.r>r•>s<'lttados por a!,guns 
rlo;; mr•mbras dt>Ab rasa, estt.· rtrgurnento do 
nr>br,• "onadoJ· mere,·erf!. Sl•r colllllderado da 
mo•sma manPira '! Crl•io qur. não. Posto QU('. 
tnclo;; t<•nhumos i~ttnl'S direitos na Cn~n. com
tudu ninguPm pôd~ ne~;u· IL prdt•renc!a quP 

di:'\'<~!H 1>'1' oK argumentos de membros du. 
r~aHtl. qu,• por um:, lon;:n série dE> empregas 

publit:o.s 1t1m moôt1~1do <·onsl.nntcmonte o seu 
:unor uo Pniz. " que Jlc'lo excrclclo desses 
r·rnpr•li:Llt• publico~ dt•Y!'nJ rouhece.r mc•lbor o 
1]11<' póàr: Hcr util ou noci;·o :to Paiz. 

l+: fJtle dl'llberu~fio poder-[! Jll'l\S0D tr.'Dlên t.c 

I'Hll,~ll' mai~ maleH ao Paiv. do <llH• a ntlop~ão 
~~~~~~ff· ;\rt.igo 1'01 dist~US.~iln. r~· ngur:1. flW.\llflo 

tln pn~s,· a n•forma. hão dr· elles vto!' t·orn in
Uiife!·, .. nt:a um procedirnento tfLo ,•:?r.~uulalm;o? 

Jo~n ufio (J cn:io. antes creio qut.~ clk~. th'::l~·m

Jh•nhautin o,; dt!l'(•rf'~ do sa~rndo .inrnru(,nto 

CJU:~ C..:er!!..m. dcvern procurut\ por r.odos m; 
mc·iu,: "· s•·1: alt·ant·l·, qu~ s,• mu.l!o;::r~ um at, 
ii·or:HJ,·, qat.• i.iliiiOS ma.l.:s d(1\'t"' py·oduzir, ~\lém 

tl11 ;•scand~·do qllt' lc•r:lt'{L f!Om~i.::::o. 

gst.a in!.t·rJll'(•ta(:~o t'Olll ida n(l ru·U~o :!'1 

:;ugg-t~rt·, ah:.m dE· ou!.rus I:az(,._•:; pa.ru SL·r dl1S
pre-lada. :1. c1P CJIH· vai <":aun:.tJ· grand,~ (•onfu
sfio n:!s l'roriudns. At/• aqu! JHO!(l qn;• se col, 
!igi:l. tlH Cunsrituic:i•o r· dn Acto Addicional, 
dXhniallJ 11:-; ''lllPI'l'f..!;ados prnvinciaes, llivitlidofl 
1:!ii ~··I'H.t·:=; 1\ PI'O\'inciat~~: os :.;;.~ra.e~ furam de
finido;; " e:;pecifil'aclos com os seus nomcH 
no Acto Addieional. O S<•nado purmittirii. que 
;·J~ l1·i:1 o :n·tiJ!O ~~darivo. O At~to Addicional 
lliJl'l':tlldo •·xplic·lt.amr·nt,~ qnn•:~ sii.o o~ ~m

pt·~~:udo.' ~cr:tcH, ~e expritnt· desta mant•ira. 
f U• 1. 01·a. ..~p.:e! fie:tndo o ,\l.'t.n Addiciou:•l 
f!!t:Jt·:o: ~:\(1 o:' l'InpJ·cgadn.~..; ~l'rae.s. elaro fiea, 
j)l~la ''Xl't·ru~~tw, cpw toclor; O!-i outrm; são f\m
P1"t•g:Hios munit'lpar;; r proviucia~s. 

~fa~ o :n·ti!:'Cl t1a int.••rprrraçi'it' , .... 111 para 
<.':I:Tilit•ll1' al~uma cJuvirl:t que haja ni~to? N~o: 

1Í1Hin qur llo art. ~" llilO (·Stt'.i:t \Jt·m definido 
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:-:.r.~sl!o ti c I 7 d c :-;e tem bro 

·qna.Ps sfi.o os ,•mpregado:; ;.;erad;, municipa{•s Co:no no J•elat.ur· o cln Com mi:-;~.:":~' :irlbt·~; 

c provinci:J.:s. comtudo, no relatorio da. C<>m- H. pres.,nte questão appare-ceu rsr.a noya cs
.missüo que rrdi . .;Io este artig-o st: crê:L uma pec!e de .. mpregados, dando-se.lbf·s :lttribni
tcrceira espc·cic de empr<~gados, quo sfto aquel- ções t;<'rae~ ·~ provinciae~ conjunctamente, ll:t· 
h-s empregados gl~raes que podem accumular rece que neste estado a ·interprdaçiio do Acto 
as attribui~õs gerat·s " prO\'inciacs, mas uiio Addicional deveria tambt·m declarar .explid
ae declara qt.me8 clles são. I~ niio se dt!cla. tamente qua.,s sfto estes empreg-ados DJixtoo 
rando. o que h:L de acontecer? 1~ que precisfu• que exercem conjnnetament<! umas e ontnts 
ler.·mos dt•. fazer logo uma nova int.,rprcta· attribuições. 
';iio da. intt~rpr,•t:H::i.o7 E s;·r(, t·t~:l\'t•lJil·:l"....· l'iHt' 

andami'nto? Creio que não . 
Parec<~-me, Sr. Prrsidente. qu.; nós vamos 

camlnh:lndo tlc nvo!uçfto em revolu~rw, por
lrue reformar :t Cons.tituiçfto do Estado. sen1 
ser pelos tr~mit.;s marcados nt•lla. natla (· 

O Sn. C.\H~Imw ur-: C.UIJ'os: --- .\qui <'i<tli. 

(apontando para a. interpr.:t:lçiio) ... 
O Sn. Fl·:t:m:ut\ 1>1·: :lb:u.o: - :\51l o yl!jo 

a!J i. O nobr•· Senador, quando ~· !lw dhw· 
que era. claro. respondeu que o Governo Gr;

ral assim niio o entendia. rJntão s<· lhe apre. 
1m•nos do ~tw uma. rt~Yoluc;fto, porque nõs não sf'nton uma provisiio elo TlwRnnro, diri,;ida 
ttmlos attribnições <I•' r•~l:orm~r a. Constitui- ii Th·~souraria da Provincia do Mnrnnhüo, •'.lll 
~iio 'por uma IL'i ordinaria, r> w•ra <L r<'l'orma CJU•· o Ministro da Frtzc:nda di~in positiva. 
nos falt.:L a r.sp<•cin! missão. :\iuguem qnr mente que nc•nhum c.mprr~"ll.do ;;üral podia 
tenha o menor senso commum s•· podcrfi. per. exercer con.iunetamrntr> attribniçõrs pro\'iu-
suai!ir que isto .-. interpretaGilo, quanto mais 
qu•• em todas a.s ProviJJcias do lmperio i'Xi~

tmn mn i tos Brazilf'!ros que sabem b::m qna.•s 
~ão as r•:gras da interpretaç:io insinuadas por 
uma boa Jt;•rmeneuti•~a; r não s~r:1 facil. sei 
]lOTqUL' II<ÍS O QUf'rl'tnOS, Qll"' I·~J!c.,; SI' pPrHU:t· 
dam qur• i~to <· nmn. interpretaçüo. 

Dcsgraçadnment" vn.mos caminhando paro 
a destruiGilo do ActoAddicional! Contém, por
v~ntura, ••st~: projecto uma 8incera, clara e 
Vt•!'<latJtoira :ntr·rpr~:tar.ão? Não. Este proj<:cto 
í) romo nnu ••spo:~cir, tlt: la!JY<'Í:ltho para em 
mar:mhar as Província:~ " a,; Asscmbléas 
Provineiacs. r taJy,)z servir(t unieamente para 
:;s c~omprometter. Di:::o talvc·z para ns 1'0111-

promc'tter porque noto eertn. desn.ffei<;ão r 
aborrecimento e•mtra a.~ A.>s~?mbléns Proviu. 
cia<!ll. Talw.~ provenha da opinião em que 
alp;uem ••stá de' que o Acto Atldicionnl ii nu!lo 
dü sna origem, on. ao menos, em algumn. d(l 
.:uas partes; mas j(!. :t~ui tenho dito que, se• 
r. foi n:l sua origem. os netos snbscqu•·nte;; o 
l .. ;;:<lif':•ram. O Acro Adtl:cional é tanto Con-

ciaes. Se se qu,•r s!nccramc:nt1~ umiL interpre~ 

tação r!xcquivr-t r> qn" não traga conflict.os. 
pe<lcm a boa fé e a t'ranquc~a que se cspeci
tiqtw nominallnemt· quae,; sfto ~:~te.~ empr••. 
p;ado:; mixtos ela mesma ftírma que o ii'~ 11 

.\cto ,\ildic:ionnl sobrt~ o~ empregados ;~era• ". 
O 1nais ~~ (JUC:rf·r a eonfusã.o em todas a.s Pro~ 
Ylncias, f• rp11~rr.r presentt~~LJ" 4LOS nosso...;; 4'.t)lt

cidaeHios c:om uma eousa qu., nír:> m<"smos 
não nos entc:ndrmo;; aqui na (~asa. enmo ~c· 

r:st:í. observando! 
V. F.x., Sr. Presidente. tem obse1·vadn 

qua.o:s s:io as raz•ies qu~: se Ll:m :tprcscnta!lo 
na tlisc:uggão, ·~ sr.ja-m<.• licito outra. n~ cit.:u· 
uma antori<l:ul<! que j(t aqui im·oqu<"i .. m .. u
t·a ~~·:;~ào. ,. () a d11 G-o\·i·t·uo. 

Um mcmb1·o <!esta ('.1.~a. c,.w .; hoi•· :líi. 
nistro da Fazenda. <'ln rtiseussr1o 1mblka. 
cli~sc, \'allan<lo do art. 1". que era desll.,ccssa. 
rio P. que iria levur a. ~"!onfusfLO {1..-c;;; Pr'o,·~ncia:; . 
A Isto nfto sr respondeu ~enfto com o siJ,~n

cio. Um outro no!Jr,. Senador, C'JUC di;;nam~·u

t.o• st•rvia nn. pnst:t tl:l Jusr.ir,a, tambem dis~·' 
~t.itukiio !ln .~~statlo eomo a primitiva Const.i- em sessão publica. que no seu entendP.r esta 
lnirão. ·1ntcrprctaGã.o r,ra il~:soee .. ssn.rla; c. ~endo dt'.<;

!\'fto adlo. port:~nt.o, prtHknt.· que nos nec .. ~sarin. eomo ·~lk rlissc. eu tcnhn ·dir~ito 

l·•r•ú·"mos de> nullldades do Aeto .-\ddicional a jn!gal-:1 P•'l'niclosu e eausadora d.:: ma.lc~â . 
.P<YrQUt• ··:'.>e passo nos levar:a ao ''""ame da porqu" o ~m·po r-egislath·o nii.o deve J'a1.{'1' 
ori~em da. Constituição e d~ sua lt~~alida.dr; 

::.ntt$ :U'ho que p~entemc-nte ~~ nm. <!,:-rer de 
todo !::lrazi!C'iro r~i>Pit~r a Constitui~ão do 
l~~st~.(lo. 

aer.os sf>m ser para um bem t:onhecido. Para 
QUC', pois. a.JJprovar tste :trti,;o? Citarei a 

I c;~lnifw ~e outro membro do a.ctunl Gablneb·. 
qu•• (• o ;;r. R.~.miro, hojr• ili~o ·MhJi~t1·o <l:t 

I
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Justiça, qu,· ~::n<to m·•·mhl'n ela Canmra. dos pre;::;u.d()s rias Thesour:trias que não exer<):l.m 
lJie'put:tdos, \'OLOtt r:oa-t.t·~. a itlt(fl1'1ret.tGão. l attr:·lntic:<ir:s pt•orinciaes. qu:mdo aqui na Côr
Qn:!ndo m11:1 pnrt<· d() Corpo Lt·~~slativo nesta I t.c prnlic:J n GovPrno o contrario, como st~ 
C:.~:t mostra o ab<;urdo clt"St.P JlNil'cto; quau- i prova. pelo t'acr.o citado pelo nobre R~nador a 
do n:; ar.~rmt~nros que Sf~ :tpr·n~entam não ~fLo f que m0 l'Priro. sobre a mesa. do consulad(J 

r•·.,;pon~lido,; pm· ttWIH:irn twnhunut, ainda : nnrll' !ta, sPgounrlo nos disse r.lk empr.:gudos 
m;,m10 ílOt' arpwllr:s qn;: roma.m aprmtamo·n- Í qtli:. i.'xt·eitam ao mesmo t••mpo attrihnir,õe~; 
t(~. p. par•f·t·c· qnr~ a. ra~:-to r~t.;;i da. pane do~ i ;.:{·r·:lc·;..; •. pl'O\'Íiltiar.H. 

que r·omhat<:m n p:·ojeeto. : ,\.' rislct., po 1s. do qtt•~ ••n tenho expr·ncli-
l'm noht·•· S.·n:tdor. Sr. Pt'•'Sido•ttt<'. di.,sr~ i rl<l, p:tt·,.er:.mr: ~'Virl<'nr.emen~o demonstrado 

CJlK dlr: n:io :.iuh:t mai~ animo p~ra. pi'Opôr i qtt•· nrh; pr•·t"isamos :t especificação que pro
a.diurnent.ns. pm·qnf~ a Ca:-m r.inlw-m~ tejl1itrulo I pcm}l;,, ~~·~rii eonvt·nif""ntc iixnr uma regra para .. 
torios; tn~:-5. w·rm:rr:1-mt~ n nobre Spnador / :-:c·n·i!· d:·. ~wt·:Tl:l." 1.:1 nr_o ao Go~·erno Geral como 
fTUC! ]ht• (fig-a. qw~ nw par.~ct~ll eontraclietorin I :lo:; l'rt·:-'li1(1 \1W:-)! erc-;to [1\h' ::;tm. Port!l.nto. me 
c~ornsig-o mt~ll.1o Quandn isto avanf:ou. porrpl!· p:IJTt·t· qnt· n:io ~~ pn~sivr!l passar o m·r.i~n em 

~nt1-.rifWnlt·ntt~ bavi~l. rlito qnc a Crnm r.inh:t / di~l:n~:.;:in: •· rpwndo tenha tle passar ch·n~rcí 
dr.mo:lstr:Hf,, qn .. f[urria. ~"' ;·Lilium''tHn, pot'fJili' ! il' :1o 1\1í•nn~ mais [·laro. ~n::itr sentido, pn!~. 
0~ \'ot:t~HP:-; ··:n !':tvor do :Hl!::ltlli'11to lll1•: c·ahio [mHJHlú um J'r.qw:rimento para que o artig-n do 

t•stav~nn na. ,··ai=:l ~ ~~; J>Ol' uma !':nalidaclP nfro 1 :n·ojc~r·ro ::;íd!J 1'1\m(\r.t.ido íÍ. Co-mmis~ão, par:" 

!-:~ a<·hal':llll na :::;ala no :n!t.O da n~t~tr;iio. Por. ! !hp :·azt·:· •'s1·:1. ~~xplic:n~fio ~~ lhr dar novn 1'•~
tanto, PU p_sp .. ro qllf.! o Jl()bl'l~ SPníl!]or. Si! .iul- i daN:iio. 
~ar eon\'(•nlPnt.•· al~lllll o1J!"rn adi:lmf"lnto, n j 
propnr;'J :i. l'O!l~iriPl':ll;;io tJ~ c·:l~:l. I 

Qnanro a mim :1g-nra nH: . .;:nn ron apJ"h:H'll- . 

I~' apoiado t~ t 111tl':t (·nl d~~Cil!'Stio o 

:·H'.C,"Ui!lte J'CClllr'J'ilrl•·nro do ~:·. F'errt.•i

t·a rJ:. Jf"lln: 

f.at· 11111 l'~'fllT!'rÍ!ll!'llto dt~ ad!anwnt(l, porrp10 / "flt"qtH'il·n qtw o artig-o ~n do pl·oj~!cto d(l 

julg-o nt•c.·t~:;:Ji"ir~ CJIH: t""~~t·' art. :!" do lll'O.iC<!IO j' i:li"i·\rpr···tac~4!() :-=c·.ia t•f\tnct:itlo lÍ. Commissão, 
V•>ltp :'t f~om!lli:;s:io. p:tt':L q11•· r:lla r!r·:,lnr;, rx- pnr:t rl,.r:l:tr~r r•xplif.'itnmrntc no mesmo quaes 

I ~ii. o m.; t•mprrgaclP~ ~<·rn.cs que podem excrr.e-t• 
J erl!t.iunc:t.amrntP :Ht.ribniGõe::; g-e1·aes r. provi11-
l d:II'S." 

p1ieit:1~ll\'llt;· qu:tt~~ ~no os PlllJl!'t•:.m!los g-~~rac·:-; 

qllf' pntiPm tumul:tt!vamentt• t'XPreE·r n::; :tttri-
hnit:Õ~"·S ~t·ra;·~ <'nlll ~1:.; JHOYilH·lat·!". :"rrm s'~ 

jnl.:.:ue quo PSSII d<:t:l~rar:fL,, não •' nl.'c!',;saria; I O ~1:. l' \1:;.;~-:wo _~>E C.\'.\rpo~: - Sr. 'Prt•.sL 
P•'lo contrario. 1! tanto tn!Lis nt•cessari:L quan. dr•nu·; lwm qu.: rstr.J:t conv•mctdo rle que estt: 

lo nô;: tl~mo.q visto qtw ~lguns lllo•mbrns do proj•,~tn :em de l'icar adiar!o. l.ndavin oppo. 
Gavr•!'ll<> n:io •'srfio no;; principias rio nobre nho-:nn ao l'~Qtlo'rimento, que importa mn 
&•na.l!ot·. qu,. a.$signou o pa.rr.ePt' ria r.ommis. 1 ,-, .. ~rlad•'il·o :uliam<,nto. r' a mate>ria rio adla.
~flro, enmo l!l<·IIIhl'O rl:t (~asa. sobro :1 intcrprt'- lm••ntn trm .i<í. sirlo bastmtl:t' discutida nl$t.a 
t:u::io: J)a~eet• fJ\11' o nobrt~ ::=:enaJor 8(llJ autor I CaH:l. (I (l:;tci. dt\lllOUiltrado que niio r~ arlmissi
ciP.sg-r::u~adam(•nt1~ d(~llnis o rojr.itnu para YO- V~'l. s~·nhol'P'i, :1. 1'\:prJ·i~·!wla trm ft•ito Vt•1• (}111' 

ta1· r.w.lo qun v'~io ti~ Camnra. dos DP.pnt:tclos. t;:il:ts ,··nnmP:'at:iJ,·s th' p:tr~:·;.; t·lll ttbjre;t.ns r.orn
Jnlgo ·~ti:' artl~o Uo prnjt~dtl p~t·judicial :tos ptl:::OtqS. :-::in, !)nl' vi:t. r!n J'''.!!.l':t, drt'~·!t.HoS:-!s, 1• 

int.f'rPSS('!l do F.st3do, porqUf!, Prn Verdade, 0111- e,t,,s df't't•ito;; que ,;e aeham no A<!to Addirio-
pre.~ado~ ~P.-l~H!g c~xistcm na~ Provincias q111~ 

podr.m ~'XPrcPr conjunctamentP attrlbuic:ões 

t::Prar-s eom as provineia;•s. s<:'m pt•o•:iuizo dos 

nal •' que ti'm darlo lug-ar a. 0stfl intr.rpro!l:J-
1 c~fto: n qJH' ft•Z o art.L.~o (!llt' H1' clisenr~-:· T!';,-

1"on d1• hli.t>TfH"(•I.nr po. 11111 1ll11iio ~-,~n('l'ií·o. d•·u 
tn!·~~·~-s~:-; da lJni:-to nt'm <las PrnYhc~i:!s. E:=~ta nm:1 1wrg-ra ~er:1I. porQtH~ cliz: - A faen1d:hi(' 

'Pl'lliica nind:L tr~~ cnm~ig-o a l'ltnt:tg'rm rln rlf' rr~m· r snpp1·imir ·~mprep;os muuleipaes r~ 
N~onomia. E' tanto nmis ••onnmiPntr• qur isto pro,·inriaro;, t'lf.'. (L '•). 1;;.;1:í JHl~t.a. a t'r'g'l'a 
~e declart•, quanto nó~ vemos QIL<' a este TI$. qn•\ roj)a n VPZ que houvrr emprrgauos esta
liCito exist.' 11m1t pprfeita nnarchin no Go. brlr•·ldo8 por lt•is p;t'ra!':'l parn Sf~ <lr.cupar<·m 
V••rno! Eu não possn d•,•lx:tr ri•· rJizpr· filie> d!• 11bjectos <:>;nr:w.~. sobrf' os qna.•s não po. 
~xistp :t.na:-chh no GO\'f.rno. quando Y<:>io o de!l! leg-i-sbr a.~ Assr:;mbléas ProYindaes. I'S

G<Jvi•rno Grrnl mMdal' ,, rlrterminar am• •'nt- . t""' nft<t ,:-.o prO"PTbment•' provincia!.'s: pu!' 
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t!Xt.•mplo. a reo):lcit.o de .fuizc:; lle Direito, sup
t•c;nhamo~ que n:t. Provincia ha quatro .Jui
zt~ <!•· Uirr:ho; a Ali.~emb!éa Provincial faz 
uma ltOVa divisi10 de t.~rreno, crêa uma nova 
.,omarcll., ~ré:1 t.<1nlb••m nm novo .Tniz de Di
i·.~ito pn.~a c. .. :::tu t:r•m~·!',.. .. :.a. mas nüo \)tlcl:· a!•t ra1· 
iü' ~• ttrihuic;õt·.,; que (·]}~ j~1 tt:•m por leis ge. 
r:lf·5: h;rn p:irt~ee-lllt· tf10 claro ton!o a luz 
;r11~r~dün1:a, {: lira toda.s as duvida~ <lê que 
u·~i!~ !~mprt·-~ailo~ não est:·Jo na rt'~g-ra daquel-
lro; ~·Jbr-•·· lJil•' a~ As!'••mhlf•<~s l'roriul'inêli po-

Disse um nübr.:· Senador que eu rue ti.: 
nha conservu.do calado. porque eu tinha me
do dos SL,US argumL·ntos: cu não ouvi senãG 

palavms sonoras. :\fto t"nho medo dos argu
llli•ntc•s do nobre St•rwdor, ;linda (]UC og ns
pr:itc muito; i• tnnto nüo pretendia oonset·
\':i.l'.IliL· c:H!i.l.(lO, que tOlDl'i apont;llllt..•ntos, e só 
e~pl•r:,va qne ma.is algum outro nobr11 ~na.dor 
f;illa~.ic. J•ar;, r.ntfLO rc~pondcr: l'nli'!m, U!to 
nãc, l'l':t t.t•r lH'Otestado na <:aBa. qu" nfto fal
l;q'!a mais ~obr" esta mawria. Portanto, ain
d;, quL· a minha Haudc niio seja muito boa 
]ll'i'St,nlt•llleUtl,, e eu uflo tenha os puln:õc:s tão 
fortt:.,; t·o!uo o;; nobres Senador•·~. para fall:u 
UIIlf.t t.· muitas vczN; ~,bn· a llH!Sllla matt·ria, 
I.'IJJll t :1do niiu fil::n rei c;t.lado. 

,.;1\p!Jil!Ülll:lJ;,> l!l.ll ]l:t!'tJIOllO: O!Jt'<i<)C:<: C!lt: 

;:ai ;i~ h·b.; J'rovint:iat~s'} ~w~ln; as ~ua~ attr1bui
t;t~f·;-: ~ãu l'ilndaõas. nf1o :-;ó n:1:; kis E·~pcci~l.CS 

da::: Pt·dt':~H·!:t.s. eomo lHL~ kis eazwnicas: por. 
ranto :: .. \s;,-.:mbli•n Provincial Jw. d<~ vr~· qu•· !·::1. 1•ob. l"<mcluo nppondO-Ill<' a qlH· YÍL 

J-lfJUl'" di~ r indil. Llc outr~ t·lUPr1~1!:adP~ pro .. 
~·l'i:un,:n:r· J)rovincia. ..... ~ t! munieipue:;, ,_. qut~ 

,,]!:~ porl\'t'f• admitt:r mai;; p:l.rocho!;, Si' lluu

v.·•· nwi:; .f!Di'OChlas cr~adati. ma~ nüo poder{• 
111illi':·! r.!~<·J'<II' as artribnki3i:S flll•· os paro
,.~~o~ :t'!u: p(•}!b Ids en.nunic:a~. Da lllt·sma 

:;ul'i·•-· ::. l't•H-fH'•ir:o dt-SI:H~5 íJUttOR PlU[)f(~g·ndo~. 

!H•l' ~:x•·mplo. :]o~ Juizes di' Diro•ito. f!LH: ~"" 
·~rr·a.rlo;.; por lr•!:; gr~r!H:i' p:na '-~~a·rdtar(!lJ1 ob
:l~·!'los g"t'l'ilt~~. ~'·bN.' o~ qnaf~S :ts As~f·tnblf:·~l.S 

r'rc•\'ln~i~h.:. nf10 podt!lll li.'~gislar. E~Ui '~sLab'.~

lr.:r.itliL :.1 l'í:~gr:-t ger.'l1 pí~k· a.rtip;o. nfw ~:· pr,·
··i~n t1..-;rarmo~ tl,•talhanllo rJH~P~ HÜO c·~1t."s I' 

aqui'~!li.":' f'ln)Jrr·~ado~. por(JlH· porlr'ln :-;~·1· intli.·

·fi 1\ i <lo~. 
i'J a1'!-;,ll:tr•"ll'..!r qlll' a.pr.·~~~\l:ou n llobrt· ~ .... 

lia.th)l' ~~ f!\h:' c~)':l JIJ'd:i80 f:L~t'l' l':iS:l PnUllWra

;·;u, •·sp•.•l'ial. ,. qu,.· " ~'<!ln istro {]:t b':lzcnda 
: inh:: int. .. l'prdadn de:; ta maneira. O nobre 
~l'Ii!Ldor ,-. Jwm r<·riia.do nos Jlrineipio;; l·onstL 
lll<'ion:•l'~. s:tbi: muito llo•n: qup o ~fin·is:.r .. •la 
J•,:ti.PlH1:1 nf\1~ fu}<i.i• fa1.i!l' intc•l'Pl"('Lar,Õl'$: 1o. 

;~í,. !li;,, ;-:.t-· plhiP tlt•duzir nadn dt·~t·· :~r.~tlllH~tl

lii. ~··n!w q111: o illinistr<l ··•·rou: r• cllr· tnnt11 
•'~U.i. JH':l'~~tl~ldiclo qHL· t•rrou. (IIH.• diSS(• fllH: 1ttJttf 

11:1 ('Úf"[t· :.;,· 1't·í'. •• ellllti'Hl:lt.J: ha lUUita ;.!.f!lltP 

lfl11.• ~n.hP qut· o:-:o nnprcg-ndos d~i arn'cada(;iio 
d<: 'mp•lSlo~;. Iiii'' ~•·o pt·rtenec·ntes {, classe llf' 
••tuJH'I'.~ado~ -~··rH.·~-:=. arr·pr·ndaY~llll inlposlo~ <11 .. 

:-.<!,•Lh•·:·o)'. Orii ... :nquauto o, :U"recadadon·~ 

th• Nir•tltC1'l1~· t~ram f'mpr•.:.,c:adoti provinciaP~. a 
A>>H:mlll•::a <la ProYinda ]JOrlia !:tu·r uma rP
>-olnçt<il: •lundo-lh<o:-; r•·~;raJ<, ~r·tn, e•lllltlldo, 
p od ,·.r :tl t •·r :·,I· a~ ii t n·i hu ir·i~PS .!!."Pt'a•·f;. 

q w· ach .. qLJCo nü" ~,. d<•\'"e recorrer a eHs~ pia. 
no d" dt•:.alha.r: por ~<: ter detalhado é que 
ll[;,;,.,.,.a 111 :•~ duvidas [[UI.· tf:m ::tJlllUI'•·'cido, por

fll\1' (· l'I'("Onhec!do i~ID gl~ral que~ ·a f~nuU1éra

t:ilo <1.: Jmrtr•s i:• que quasi n<m!Jll'<' produz 
~1111itas dudi!:t!-0. To<loR os t.'mprf•gadm; gc-r~u·s, 

L·n•:telc::-; p11r J;~i!-= :.!t~ra..:·~ para cx.crcicios ge~ 

ru·-~. ><~>br•· o~ quaes a~ Assembléas Proviu
•·:a<::i "'"' porlL'ILL 1<-.~i~l!tr, fit:am eom as aLtti
bu !c;;H·:-: qu.· tinhtLm par!t. ii. c•xPcuc:âo elas ](I is 
~~·J'rt"~: HOllr•· estes. a. :\.';St•mbléa. Provinc·ial 
:-ic; ])(•d,..t·H lf~:-dP.br. quando muito~ a. respt·ito 
d11 ~~·u Hlllllt~l'll, ou (•nt~o <laudo-lhes att.rihul
•.~cit·:-; qu · lt~·tn idtvr~..·m a:-; que tinham por lPis 
:~v•·u··"· ·.· o fa1·to t.<·m .ifl. mo~t!"atlo que sobre 
i~[O ui1n li(Hk lw.\'t·r "duvida alguma: o Q\11: 

, .. p;·,,],!]),. i'· Iili•' as As~l'mbl<!u.~ ProYincia··~ 
ílll~S<I lll :l.i!l•l'ill' n.~ atlribui~i},.s ~li C i'S!CS e.lll· 

pr•~;.!:LdO:-i ti•n1 eumo ~t)r,u·s, J>ortant<J. PlLT€<'f!

m.• !Jlll· ~•· .. t.c•n1 LJ11Critlo <:a\·ar tllnto na ml\t•·· 
rí:1. qtH· l'•:;;nJta. uma ob:;r,nridnde. nfto drlla, 
~ua~ do l!lh.· rlizem of:' n'obr<~s St.·tutdorN~: n 
qnr· ··ll•·s al·h:nn muito <'lato ,~ o <!UI' assento 
ljlll' {· ohsel\!'t): t• tanto l!-itfl .. nfiO 1: (!lttro, que 
11 rn dos nol.n·•·,: Sen:,tlon·,; qu•· t•'m impugnado 
" art.i;.:o ··sr:\ •·o!n mnit.o rr11;do <illl' :Lq sentcn
•:uo i!ns :Ju 1?.i'P rlr· Dirt•itn venl1am u se!"· .inl
r;:.l<l~'" ..rn algum li:mpo null:>s. pO!"<illl' o Go· 
•'vl'll•• •mt.í'IHh~ q\H' e~1tes ~~mprcgados t:;fto ~c

n••·s. ,. "·' Prorineias <·Ltt<'!Hl•·m QU<.' siio pro .. 
l'in<"i:ts: lt•)'.n. iHio niw i'• coh••n:nl<'. Outro nn
lm· :':rntHinr, qui• tt:llJ t'eito iuterpretaçõea 
muito al(·n.l_ dn lett.ra. <:omo u.quclla a. respt"Ho · 
d:• •·ll'i(:;io c'ln Ht·gl'llt•·. C!lWnllo a. lt~i dt~ia: -

·~.: 

I ,. 
f. 
:.··: ,.· 

~· ! 
,:;. 
.i.' 



:-)c:;súu de 1'7 de Setcm!Jru 

todas as acw.s - ~ o nobre S~nador disse 
que a p;ilavra. - toda;; - dr,vi:t se ent.,nder 
por :ll!;nma.;; - não 1111C'r a;;ora tl<!Sta inter
Pl't~ta.c;:lo que: :ii' saia da l·~ttra. e <li~ que isto 

d·· l.lir •. !iro <façam isto, vêm logo os nob!'€1i S<l
!ia<lores e riizem: - Nilo póde ser, porque 
i>ro r,:·r;:·nrle o Ar'to Addicional. - Creio que, 
:i•'lll "'' tmtar da interpretação 'lo Acto Ad· 

•! t•dorm;~, l·:n <::H<tYa caladü. porque, a !'aliar t!Jei,.u:tl, niio podcrr·mos dar um 1tassa na~ 

n. \'l~rdad.~. nõio d~t~rcr·a fallar mais nestt~ IH~

goeio. por i!;so que, nfto eoncot·damos em prin
cipias. ~ •'11 n~o :il•i cmno 0, por ex••mplo, 111w 
dou . .; -~~OilH'tras, do~ QUa.t!S um chama a uma 

consíL c:irruh, ~~ o outro {:hama a lllC5llitl eousa 

quadra<lo. potkm disputar: em ea.<;OB tae~. o 
TnPlh~~,r .~ <'~.ila:\se: ma.s. en1fim, a.indn o ::lt.~n

limcnto do d1:V•.!r Obrig-a.mc a [alJat• ll<'Sta 
mat~~r:a. para. n~r ~ü J>Oli~O couYoncer ao~ no
hn~s St~nador,•s. 

Por ot·:l. (:ombato "~t:1 l'Spech~ de adia
r.r~,•nto, fJUI-.' .~ c:ontr~t n f1U1! ,:em e~PI'(•:o;:;o da 
Cro.mara. dos Dep:tt;Ldos, " porqu,, eom uws 
'numPrtH_;Üfl:-i ,·irit!mos a. ficar em P .. eorr.s eil·
'~n:n:~tancins. s.r~nhores, S(Jbre ,·stPs ,•mpre~iJ. 

d<1s cr,~ado:-; pnr !1~i .:;era.l, pn.ra exercei' oh~ 
j.·,:to..~ gt·r;"·:-:. a .. ~ .\s5~1Ubl,~as ,Prn\'.!ru:i~;·s ~ :;(, 
rlrxl•'m t.•·:· :tl;;uma ar:çiio qu:mio aó ;;ru': hu
m.·ro. t• rambt:m podem dar-llH~s tLi._trÜ;u:r:,iCs 
qt:~~ n;lo :tltt•l't~m a...::. flUt~ tenham por lei::; ~~·

f":l•!.-1: i~tn m···smo ,: eonfornll:- ;í lin;;uag-rnt 

~nti!!a. Qu:111do nio •) Sr. J.l. Joico VT para. o 
Bi':t.'!.il, a c·:Hla passo SP estabclreiam alvarú~. 

er<'.:(ndo. por ••X•'mplo. um .Juiz ele F'•ira par;L 
Wt.:,,cacú: l', pergunto eu, isto l!ra ILlterar as 
attribu!çõ2s 1111-' tiuham os J1tizes de Fórn? 
N~o, senho.res; era au~rnentar o seu numero. 
'' ;, isto justamente o que podcrii.o fazer as 

triU:-W:l ma1s urg-ente~. 

A;;sento que o denr do lep;islador •! não 
'"' limit:tr :i lelr.t·a da lei, mi.o se import(<Ddn 
clltll n resultado, qualquer qn" seja, aindt~

qn•· a aeçfto tio Gov<:rno haja de parar; Deu~ 
nrJs !'ne disso: o dr.n:r do legislador, qua.ndl} 
tntr.:t •le iuterpretar. ,; ia7.er pnr ~onciliar a.o; 
COll!-;il:l 1}\; mau.~ira C(tiH POEI~l:LID haver mr~lho

)';·s t'c•sultado:<. S.· a lett.ra produz absurdo.,, 
dí~\"t.• t~e:cnrrPr ao espirito e ii. mc·nw õ.e queu1 
(,·z a l .. i: ,., umro a ]Pi.tra do .\e.t.o -~dd!don~! 
prcd m~ ab:m rrlos. qn~~ o:-; nobres Senndorc~ v!m 
rlit•l qlh' r!r.•llr ~e :-wguenl att; monstruosidu. 
~~í·~. ~~~ ;H·:i.:;o ,_~ssas monstruos!dadQS pudt"rf~I ... 
,!;,,:, upa.r•'r-r.-r. r,ombinnndo.se a lr:ttra do ll.r:to 
.-\ddic:ional (~m :-;,~us differentt.•s n:rti~os, com 
:r. Con:;: !rui<:fio pi·imir.iva. ,. t.'Om a. l.•i QUt·~ 

p.l:;,:;ou 1·!J! :tmh:t~: a:-; (':!lll:tl'ii.S p:Ll':t :1. ::ma rc-:-~ 

i'nrm:r. S0l';l !sto ~nhir da~ rr.gmfi dü iltterprr
~:l<~:ln'! Cr1-:-io qu,_• não. po1·qur. a interpl~üt~l~;~io· 

n:ro ,-, ,;;í literal: " Acto Addicional div. qtw 
IVI·~··nc" :'L As~embl"a Gt•ral intrrpretar; ,, os 
nobrrs S<t!naclorc•.:: qaer~'m eoarc.tar esta. fa.
eulrin lté~ I!~ in te:riJrr:tar. diz,:nt!n que :t. int<'1'. 
prd.n.dio tlf.'\'•' ser s6 lit~ral: não posso eun~ 

eor;lat· n!Hto. f' <:oncluo votando <~ontra. o re
!]I!Prim nn to. 

0 Si:. ]~l(t:J:lo:u:,, llt·: Jlf;r.r.n: - Sr. Pt"<·'iii·· 
Ao:;.o;f·mbhíns ProYi·ncia.E:;: ellas cream uma d·:·nt''; p:!lo que acabo de ouvir ao nobr~ So··· 

N~ito p..'lra t'Sta nova Comarca: mas o .Tuiz 
de Direito hn. dt' exercitar as :ttt.r!bni~ii<'s que 
11ãn t>5tabe:lecidas por leis ger:t('S. 

Ora. •~u tenho insistido ainda neste a.s. 
IHimpto (comquanto reconheça que os nobres 

nador fllte lll•' pr.~ccd0u. ainda. tuais conveneL 
tln l'irptr··! tl:r. !H~e:.'.~;sicln.ctc 1],~ voltar o art. ~" 

:i Comruissã.:>, par:1. fnz-0r n. dr.clara<:ão qut~ t•H 

exijo. Antes, porém, rlc entrar na demonatrn. 
~:io tU:-;to qut.• ava.nço, cu1npre-n1t~ d(~clarar a_,, 
nobt'•' :::enador ;L quem muito rt:!spelto. P <l 

;:.,nworros satisfazem o st~u desejo que este 11ucm consagro venerar)ão e particular ami
n.:t.o s<:jr, a.diado. porque ellc realmente ~st{, zadc. que uuuca m~ persuadi que o nobrt· S•·
;odia.do), porque t>nten!lo que, a -não ser ad- nuclot· tivi~ssc meclo de eombatcr os meus :1r. 

mif.T.ida. •'.Sta doutrina, nii.n podrrrmos mar- gnnH•ntr.s. romo rl!<• outendru: sn dns minh:ts 
t•.h:tr liC•m no resto da s•:ssiio, quando se dis- proposiçiics isto se ll6clr collip;lr. desd•· jri 
<'urircm a.l~mas medidas quo silo exigidas der,lnro que tal r,ousa não n~lo ft minha ima. 
l>;•lo clamor publico; então se dirá que taes r~ln:u:iio; mas ou snpponlto quC', quando ral
,, t.aes mr!l!dllil vão de encontro ao Acto Ad. lei, '·'xprlmi-mc de uma mandr?. l]IW não ,,. 
didon::!. Porqué, por .-xemplo. a Provincia 1111• podia u:ttrlbuit· isto, porquo l'ntiio apadri
da Ilahia .r-0cln.ma que sr·j:un os proc•~~sos fei- n:ll'i.mc com autor-ida<lo de outros membro;; 
tos delrt.a ,~ ;lo.quella sorte, indo a .<\Jlsemb!G.a un r·asa.; então .!'<!Conheci as luze~ ao nohl'<' 
G•'-:-al ãar u:ma JINI'ridencir. para qtw o.~ Jul~ Srna<lor. ,. Róment<> lnm<>ntr,i que (•ile me n~" 
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t.i\'t•s;;e illuotrallo tom o<.'US raciol:inio,; e ar. todo ellL•J ,; i~l:l' uma t'dúrrua re;·olu~i<iUll.. 

~um<•ntos; qu<:lll as;;im pensa de certo não Iria. para haver maiH um lllt,:o de )latronato: 
~t\ppó~ tcmcrari:tm~Ilte que o nobre Senador 1 o~ pa1·oehos ~ão ernp:·•·gadm; h'<,r.t.r.s e provin
üns~<· lllCdo c\<- responder aos meus argu- J t:iaes. mas as l'rovinciaH hüo d·! rar.<·t· todos 
m~ntos; ,~n eonheç.(, a (l~stancía. QUl' ha d~t J oo ~tetas le!-:iShLti\'os que ):;fw e(IUC~rtH~nt,~s ~!i 
minha á ;;IHl íuto•Jlig(·ncia. I parochias. Jll'O\'Ill' a suH1.eilt:to,tlo doH pn.rocho.q, 

Qnnuto ;í força uos lllllmücs. eu l';dlo i lan•:ar impuHtos para ter c~n~ IIH!io:;. " enr.::.O 
uaturalmPnt.l'. eum o solu de \'O~ que a. na- 1 ~fw emprc•gatio:.-i provinciae:;; qnant.o, J}Oreln, 

tnn·l.a Ule dt·u; '' ;tU un-,;mo aollre s. .. uador j :1.~1 proviménto, l'icam <:.IllPrt!~ado.~ ;;-er;t.eH. e 
'li H: aealm O•' :<lle;:ar a~ sua~ en r.,rmitl:tclt:s eu ; ta mo isto ? a,;~iw que. r·rn uma da.s !l<•.<;.o;•}•,l' 

t.~nbo ~>U\'ido, em a!;:uma~ oee:tsiõ.,s, ergul·r ) a.nwriot·l-s. quarHlo ~~· tmt<•U di.i ucilidud,_. ou 
t>astalti.e " vu~. o qu•· nwito ~''timo. porque/ •nuti!idad<' d<• vro.iect". eu <lis~·· <·nt.fl<J que 
d!e :tnnun .. i:t quasi ~elllpt'l· n·rdacks qm: lnilo \"Ota\':< )l{)r ~.sta intl'rprctaçáo. QUI' niio 
apr;·(·~{l, · PXpli(':lva qua~s t.~l'~1m ns •.•mprt.·~nd(};o; g~raefJ 

O nolJl't: St·nadol' dis~:·H~ tJllt· da t•Xl!f.!JH:i'o ) P provinciat~~, e QUI' os parochoo .uf1o t"·ra.nl 

-.u:t.rc·:\d'\ no an. ~" b.,m daro i'it:ara qua"~ i alli eont.·mpla<los; c um düH nobres ::\!.'lli.ido· 
t•l'alil os ••mpregados provincia""· '' quaes os , n~:; def,~nsor.,:; do JJroit;cto. aqucJl., quf' m:.i:4 
~\~np:'t'.l!;il.dOti g-1~rat\s; cntfto 1UC:ltdunou t•nt.rr ~a Jh\itn tem tomado que dle pa.s.~~ cout ::k~us 
t'"::"i.~•·:-: t.•mprl'~ados os p~Lroch<ls, e disse que m; ; pontos t' virg-ulas. aquellt· quP, quando !lrti!li:J·
l>:<.rol~lw;; n:io podiam ser considerados uni- J 1 ro. o mandou. b<·~un<lo consta. pôr t'ID ,._,e
t·.aw<·nt.:· C:lllJll'e);ados pro;·indacs, J>Orqu•• ti. : t:tlf;fu> na:; Provincii'Js, ti-i:tH~ daquel!l.' lado: -
nliitl\t "" obedecer tamb~m :is disposi<:üc;; ea- :~fio .. mpt·t!gados ~erat•.\1 -c a~or;t o nobrr
u,•!li<·il~ l' disciplina da ]~rej~t. Por P~tt"· arti· .' ~t·naclor diz q\11· J>·do art. :!" a~ A.s~emblóaR 
:!,ü ::·· t~J·1.'io PU qut• o~ parocllo:; são ct~·~st~~::- i l'rt~\'itH·iaPR ,·. qu .. podcln legi:;Iar sobre ef. 

"JJlp:·":"ado:' d1.· qnem n:io SI! sabe se s:io :.:•:- I í••N: <· ou 11iw ,: iN1.o uma eonfusli<>? 
·t:H·H <>ll JH'OYinc!a(·,;. , 0> .luir.t·~ d(• Direito estii<> nú C:l.\jo: 11.1 

o St:. l'.\11.\l·:ll<f> )li·: ('.\.\!1'11.": - S:io r!lll- ,: .\S:'!.':Jli>lt'·as 1'1'0\'Í!Wi:~{lS hão d•' }r:gislal' sobr·~ 

pr•·g:uJo;; ruixlos. j '' nu:JJ('l'" dt:sH·s .Juiz<·::;, ,. tar:1b.:m l!Obrf' o 
n 8J:. FJ-:HI:I-:Ik:\ III·: l-lr:u.o: - Jl:· bto 'Pil.~:t.llktl(O do~ !:H:IJS ordc~nados. p:I-T~l o Qll~ 

lll"~~no qu1· l•lt deHl:.io Q\H.· sl'ja t!Xplicitanlênte i i111porào 11:1~ PJ·r,vin('ia~; rn:Ls ~1. uomt~~u;tt.o ~''1·fl 

dt·d::ra.do p,·!a (~ntnmissüo. porqu{•, .~t~ nfto. r.::•. jdo Go'-r(•\'H'J GPri!l umas \'t!Zel-i, ,, outra!-~ elo~ 

~ul1:mi eonl'uofto na:; Assemb!f:as Provinciues, / l'r•·slcl•·nli·~. eonform.,• a~ Q(:cnrrenc:ias'!! 
a,; q::af.'~ aetualm<•ntf-' C!;tiw lt.'~i,;Jando sobre i O "I:. ('.\l:~t-:illll !>E C.uu•os: - Sfto dll 
a (•rc:n;fw cl\· nov~t.!-i Ilarochia.~. sobre or(.h•na .. Í Govf·rno Gr.'-ral. JHll'tlUi• is~o t:st:i lHI· Con~ti~ 

lh1!-; l'n con~l'lli~ qllt) :-it: dfl.o ao.:l paroc:hos, so- { I.I!Ít.;Üt1, {· 11 mais (· abnso: t• <!U~t-ndo ii$-\ Pro
hr·· os mrio~ <I .. h:tV<·t· r,•ndal' ]l:t.ra l"St.L>:; pa- j v:nd::~ uiw pagarem. pa~ue o Governo Ge
~~~m<~nt{l~. f{c.; c·. t·Htrt~tan1o. pt~lo art. 2u pa- j t•:tl. 
l'P<·(· C\IH' !-ifto t:on::;!Uer~tcio!-i r.omo (·n1pre~ados J O 81:. FEIU:J·:uu 111-: Mt·aJ.ú: Püi:; u6!-1 
~~~~·at'b .. 1:1 nfw t'al!o no qiH.· di1. rt•spt•ito á ! ll:t \'t·mo:-; dt.· faze1· uma interpr~:.\ttll.;iiO para. 
di...:ciufin~ ,. tu·• dL.-rwsir·õ,·s elos cHnont·::; !~ das j ik!x;n· i~ro l'Ill um jog-.o eour.inu(' ::H··w Hi· de
t·onsl itUit;Õd-i U;<:h·~iastitaS g-era.Jmr.ntP l'l'Ct'~ i t·idi!' rlr~>ci.s~trUCOtt~ (!Uülll h:t clf.' Tll.IUit~f.l" (t 

h1rl:!s. qlft' I"~.·gulaw i! dh('lpJina <la lgreja. por. l </IH·w lw {lP pag-ar a e>st.es t~mr)rt~~:-t.dns'?! 1!-it.o 
qu,• n!lu li':1:.:tJlliJ~ a.~'Jl'il dt·str. objpcto; per- j C· \'(~rtladt~lt·am,·nt.•· um pJ·ojf·Ct.o pn.rJl t!!H:.apar 

t:uut.ara sÚilll·nt.r, ;w nobi'<· >=euador ~e o~ )l~- ; pat.ronaJns. O Govcmo nom1:ia uquJ Illll .Jui7. 
, I 

r<lc~hot; ~i"to JHll"iUlll:nt.•· r•mprt~~ados ;:;c~ra ... ~~. 1 clr· "Dirt•ito. r• !!lH.·r.tit' (}Ur. ns A~c..;t•mbH~a.s Pl":l-
n ~J-:. C.\T::·H:IItll n~: C.\~fl't)s: - sno gérltt~~ i \'iln·l:\1'\:j latlCf1lll impo~t.os pnra o P~lg'~lllll~nlo 

t• pronnt:li.H~ t.Iuulwm. , d,··:--it.t• l•lllJ}rí~g:a.do! Or~1. s1mhore!i. ,_•ada vr-:-1. mo 
O S1:. I•'I·:r:In:u:A ut: :l>lt·:u.o: - Se í• assim. I P•·t'Hlwdo maio de qu<' t.·~r;, projecto tem tm .. 

qual ,·, :t !':tZftn ptw qul· s•· não ueclara isto i nwuoos iuc:onvPnlt•Jlti>.S, " niio v:d scn~o pro
lli<'S!Ilfl, s.· n:Iu di;;eutC''! Creio, Sr. Pre:~idente. 1 duzi1· uwh·.~: Jll']O mc·no..,, quando apptlil'')l,-cr 

qu•· u qn<· "'-' cruel' ~:om esle pro.i~cto (r; é Jlre- j <o;t•· ,i<,~o dt· qtWill h:L d" pa~-:at· " et,"'F'Il ~':l

t·i;;alll•'·nl" n cpt<' Pll Pnt.<·lHÜ• tll·~eoberto <'lll , Jl!",•gado~ IHtH 1-'r•.wín•:iu~. ell•·s l'lr.aJ~i<> por 
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n1uitos annos sem serem pagos. Já na minha 
Província estão em atrazo os pagamentos dos 
empregados publlcos c alguns que querem ser 
pagos, para sat!sfazerem as necessidades da 
vida, fazem transacções com os pagadores e 
descontam os seus ordenados com grande re
bate. 

Ora. se isto já acontece, o que nilo acon. 
tcccr:t se ficar por se saber quem deve pr.
gar a est~s empregados? Até que a Assembléa 
Geral venha no conhecimento de que as Pro
víncias não os querem pagar, c que se decida 
isto, o que ha de ser desses empregados? Se
nhores. a falta de prompto pagamento aos 
c·mpregados pu blicos ~ justamente um dos 
males a que nós devemos attender: ha um 
proverbio antigo que d!z: - Quando a ne
cessidade bate CL porta. salta pela janclla a 
virtude. - E eu creio que, se a necessidade 
nfLo bateu já fL porta, ao n1cnos jil está com 
uma mão levantada sobre o ferrolho, e não 
sei quacs se:rrLO as conscquenclas quando as 
nccessidatles se aggravarem. 

Julgo que, tendo o Acto Addicional jus. 
tam ênte des!gnado quaes eram os emprega
dos geraes, nt,nhuma duv!da pódc provir des
se acto senão aquellas que acint.emcntc, se 
têm fJUCrido enxergar: que du\'ida ha que 
sl'tn o.mprrga dos :;eraes só os declarados no 
Acto Adc!icional, c que todos os outros que 
estão fóra da regra são provineiacs e munl
cipacs. A duv!da que t~m havido ~ iustamen
t~ o Go1·crno Geral quL•rcr chamar a s! a fa. 
culdatle de fnzrr todas as nomca~õcs, querer 
offcrrccr aos Brazileiros este grande com
modo de um Juiz de Direito, de um parocho 
de um escrivão, por exemplo, das extrcmlda
<!tos de :IIatto Grosso ou do Parú, vir á Côrte 

11ara a Província, a l]IJal terá unicamente as 
atr.ribuiçGes de marcar os seus ordenados c 
de lan~ar impostos para se lhes fazer os pa
gamentos: rrsultnr(L disto algum bt•m a "Lnião 
ou no Brazi 1 r:m gernl? Xão vejo outro se 
não nqu.:lle que pôde resultar de quem esti
ver no Gow·rno poder despachar a seus afL 
lhados. 

Paz, do Juiz de Orphãos e de Juiz Municipal 
buscar o seu provimento á Côrte, que é jus
tamente o que ha de acontecer pela regra 
quo se estabelece neste artigo 2", porque diz 
elle: - A faculdade do crear c supprlmir 
empregos munlclpaes e pro\'inciaes, etc. (Lê). 
Estes empregados todos são empregados crea. 
dos por le!s gcrar::s: ergo, tem que vir buscar 
(L Côrte os seus provimentos; e será Isto con. 
:;ervar os laços da união? Julgo que ~ o con· 
trarlo, porque tacs empregados, pouco a pouco 
se hüo de ir enfadando com tão longas via
gens, nas quaes farão grandes dcspczas; mas, 
quando Isto se queira fazer, faça-se com fran
queza, declare.se quacs são os empregados 
gcraes sobre os quaes as Asscmbléas Provin
daes não podem legislar, dando-lhes attri. 
buições; e declare-se quaes são aquelles que 
podem exercer coniunctamente attribui~ões 
~c;racs c provinclacs. :l!as não se quer nada 
disto, qucr.se uma reforma arbitraria e con· 
fusa, com a qual não posso concordar de ma. 
nr;ira alguma, c muito menos pelas razões que 
õ•' têm apresentado. 

O nobre Senador a quem me refiro •tam
b•m disse que o argumento que eu trouxe da 
dr-terminaçfto do !\finistro da Fazenda não 
·ra argumento valioso, porque, quando o 1Ii
nistro da Fazenda determinasse cousas injus
tas, era cllc responsavel pelos seus actos, c 
111e se accusassc ao Zvllnistro. 

Ora. o nobre Senador sabe muito bem 
1nanto G prudente que se não use facilmen'l() 
:l~sta arma dn. responsabilidade, q11e é mais 
nnra illudir do que para outra cousa; pois, 
"' nós fossl'mos n. accusar os ~IInistros cada 
\'rz que ellcs Yiolum a lei, que grandes moti. 
\'OS niio havcrin. para se tentarem, nl'to tligo 
uma, mas 1nnitns ncensn«]õcs? 

Eu não refiro cousas inventadas nu mi. 
nhn. imaginaçfLO, mas factos que se acham 
cons!gnados nos papeis que circulam c que se 
têm remcttitlo fL Casa: nós vemos que se con
cedeu cm 1837 um credito ao ~IInistro da Fa
zenda. applicado para certos c dctcrmlnados 
fins, com n. rigorosa obrigaçüo de dar contas 
no com'e~o da scssiio seguinte; c o :\Iinistro 

O Governo tem negocias de alta consldc- deu contas desse credito, apezar de se exigir? 
rnr,ão com que se occupar: se cllc desempe- :\ilo; \'ümos mais o Q.ovemo legislando c im
nhassc todas as suas attribuições, não lhe pondo penas afflict!Yns c infamantes; c a As. 
l'alt.n.rin. qnc fnz2r; niio 6 neccssario que por scm!Jl~n. G·o•rnl tentou alguma. accusn~ão, como 
''"C.' :1rtigo ,·:nhn até um rsc·r!Yiio de .Juiz de ota1wz dc\·cri:t tentar? Xão; t•azõt•s polltlcns 

12 
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obstam a isso: vemos essa celebre portaria I po<l.lamos d·ebeHar aos n<Jssos adversarias; 
. que mandava surrar homens cm nome de Sua mas o nobre Senador achou o contrario! Eu 
Majestade o Imperador; vemos estabelecimen- peço que remeta na representação, e veja 
tos pios dlstrahldos dos fins para que forum que os buh !anos, a·pon tando as lc!s de que o 
inst!tuldos e appllcados a outros; e o (]{)rpo Corpo Legislativo se devia occupar de prefe
Legislatlvo procedeu a alguma accusação a rcncia, não fallou na interpretaçfto do Acto 
tal .respeito? Nfto; c eu creio que bem obrou, Addlcional: tratando elles de attender aos 
porque estaríamos até agora nos tramites remedias convenientes, não haviam de se es
dessa accusação; e quando e lia prosegulsse, quecer deste, se como tal o declarassem. 
viria por ultimo a compaixão, que é proprla n:sse tambem o nobre Senador que um 
de corações brazl!clros, c ficava tudo no dos mesmos que combatia a Interpretação do 
mesmo estado. Acto Addicional reconheceu que nelle exis-

·Portanto, nfto vale o argumento apresen- tiam algumas monstruosidades; mas scguc.se 
tad·o pelo nobre Senador, de que os :\finistros 1 disto que possamos acautelar essas menstruo
têm responsabilidade: é melhor que nós em 1 sidades por via de uma interpretação? Não: 
uma lei expressa c positiva declaremos quaes I então cousas estão na Const!tuiçfto que não 
são os empregados geraes que podem accumu- parecem multo logicas; porém. o multo rcs
lar conjunctamente attribuições geraes e pro· peito que se deve tributar á Constituição do 
vlnciaes, do que 'esperarmos pelo juizo do 1 Estado pede que não lhes toquemos senão 
Governo, que tem sido multo vaclllante, e I pelos tramites marcados na mesma Constitui
cuja cobcrencia a este respeito é não ter co .. ção: se existem monstruos!dades no Acto Ad· 
herenda alguma: elle, por exemplo, reprova dlclonal, obremos com franqueza, procure.se 
na Província do :Maranhão o que approva na que a Constltuir;ão e o Acto Addlcional sejam 
Prov'ncln. do Rio de Janeiro; reprova na Pro- reformados, mas de uma maneira legal, como 
vi nela de ~finas o que está approvando em 6 determinado nella mesmo: encete-se esta 
outras. discussão, talvez eu tenha de votar em mui-

Ora, o nobre Senador, referindo-se á re- tos art'gos com o nobre Senador. 
presentação que foi dirigida ao Corpo Legis· Eu, Sr. Presidente, não vejo grandes ma
latlvo por alguns illustres cidadãos da Pro. les nem bem em que os Juizes de Direito se
vinela da Bahi3., sua Provlncia natal, enxer- jam nomeados na Côrte ou nas Provlnclas; 
gou nella a necessidade da Interpretação do presentemente quero que sejam nomeados pe. 
A<:to Addlclonal. Como são diversos os juizos las Províncias, porque estou persuadido que 
dos homens! Isto é attrlbu'ção das Provincias, segundo o 

Quando eu II essa representação tirei a Acto Addiclonal: o inconveniente unlco que 
conclusão de que esses lllustres bahlanos jul- ha nisto 6 os Srs. :\flnistros nfto terem um 
gavam que o Corpo Legislativo devia, com meio ma's de despacharem lmmedlatamente 
preferencla, occupar-se dos Cod!gos Criminal os bachareis seus amigos. 
c do Processo, e de outras leis de que se faz Respeitemos o que está cscrlpto no Pacto 
menção naquella representação: daqui tirava Fundamental do Estado: a Constituição é a 
eu a conclusão de que os lllustres bahlanos arca dn alliança que unicamente nos póde

1 
não ernm multo affeiçondos a esta interpre- salvar; mas, se dermos o exemplo de menos 
tação ou re·forma do Acto Addlclonal, porque, respeito c acatamento para com ella, ai do 
se o fossem, !aliariam nella. Mas o meu no. Braz'l. e talvez ai de nós. Eu creio que sem 
bre amigo achou na representação a neccssl- a Constituição c o Throno do Sr. D. Pedro II 
dade desta reforma; e tanto Isto é assim quo est.'í garantido na mesma Constituição, 
como cu digo, que aqui um dia, antes de co- não podemos ter liberdade nem ordem; c não 
meçar a sessão, numa c1>nversa particular, fi- nos illudamos com aquelles qut', talvez por 
camos contentes com a leitura da represen· motivos de desuffe!ções clt' partidos, são pou
tação, porque vlnmos nella a tnc!ta reprova. co affectos no Acto Addlclonal. Quando as
ção de estarmos gastando tanto tempo na dis-, sim me exprimo, não avanço uma proposição 
cussão da lnterpretnçiiO do Acto Addlcional, qnn não possa ser demonstrada: o nobre Se

-e jl•lgamos que Isto era uma arma com quo . nndor. como eu, tem ouvido nesta Casa de· 
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clarar.se que o Acto Addiclonal é nullo; que, merece o de desharmonia de systcma: reco
sempre que houver occas!ão de se fazer esta nheço ·isso, mas estâ estabelecido na Consti
declaraçfto, ella se ha de fazer; c cu não tuição. Ora, porque este artigo rp:e se preten
ccnsuro aos que assim obram, porque são de reformar a titulo de !nte•·pretação não 
francos, eu respeito sempre a franqueza que está em harmonia com os pr!ncipios, convirá 
me indica nobreza d'alma. Se, pois, isto tem que vamos reformato sem )>Odcrcs para isso? 
acontecido, c o nobre Senador o tem ouvido, Parece que não. 
veja o perigo cm que está o Acto Add!cional, O que se quer fazer por meio desta ln
muito principalmente se a todo o momento terpretação escapada? Suppõe-se que o artigo 
fór clle alterado sem o menor respeito; mas do Acto Add!c!onal est(L escuro, e vai-se ex
eu espero que isto não acontecerá, nós temos plicar, mas, a Interpretação é porventura. 
adoptado o Acto Add!c!onal, jurámos a Con- mais clara que o artigo? Eu entendo que ê 
stitulçfto do Estado, da qual elle faz parte, I mals escura. :-i o artigo não se faz ·d!st!ncção 
c todos nós o havemos de defender dos seus alguma de empregados geraes; d!z.se sómen
inimigos: creio que clle passará ás futuras te: - Todos os empregados que existem nas 
gerações para fazer a felicidade do Braz!l. Provlnc!as são empregados provinc!aes, ex-

O Sr.. VEnGt:EJitO: - Sr. Presidente; o cepto taes: - Póde aqui haver alguma du
espirit.o de laconismo tem reduzido este ar- vida? Creio que não,. mas quer-se explicar 
tigo 2" a uma formula tal que nfto satisfaz este artigo: então, se se quer explicações, com 
completamente os fins que se desejam. En- razão se apresenta este requerimento; quer
tendo que as Asscmbléas Provinc!acs não po- se explicar uma cousa clara, então dê.se mais 
dcm ai tcrar as leis que tenham objecto ge. clareza. 
ral: por exemplo, não podem ai tem r a ordem Disse o nobJ:e Senador que as especifi
do processo, e cu creio que todas as Assem- cações sempre cauE~m duvidas. Eu tambem 
bléas Provinclaes têm respeitado !sto; não approvava, mas a generalidade do que as es
mc consta que alguma tenha alterado a or- pec!ficações: quando se enumeram cousas, es
dem do processo, c se ha alguma lei provin- capa alguma, e a generalidade comprehende 
ela! qu<: o tenha feito, peço ardentemente que 1 todas; mas agora que o nobre Senador acha 
clla seja apres~ntada, e vamos revogai-a. !\Ias, duvida na generalidade deve querer a espe
suppõe.se, finge-se uma hrpothese que eu cificação: eu e os que s.~ oppõ~ a cst:t re· 
creio que não existe (ao menos não é conhc- forma nfLo achamos duvida neste artigo do 
cida por m1m), de que as Assembléas Pro- Acto Addic!onal, e não se! mesmo como haja 
vinciacs tenham intervindo nisto; pOJ:ém, se I quem possa ter duvidas nisto. O artigo diz 
se ha de legislar para aclarear esta supposta (lê). A exc<:pção fica na regra em contrario: 
duvida, dizendo-se: - As Assembléas Pro- por exemplo, os ·que niio forem Desembarga. 
vinciacs não podem alterar as leis que tenham dores, 6 visto que são empregados provin
effcito geral; - se se ha de firmar este ciaes; mas esta generalidade que est{L tão 
principio (que firmado remove todos os ln. clara. nfLo agrada, é disso que o artigo é es
conwnientes). não é isto que se faz, e só se curo. Pois então que remcd!o ha de se tirar 
procura um pretexto para se estabelecer ou- esta supposta . bscur!dade? E' a espec!fica
tra cousa, e vai-se cntfto tratar de magistra- çfLO. 
dns pro\·ind:l<'3 e magistrados gemes, o que Portanto, eu julgo que aquelles senhores 
nfLO o4'fer0c•• complicação alguma, porque po- q~10 acham duvidas no Acto Add!clon:al, e 
<!cm os Juize-s de D!réito ser ao mesmo tem querem explicações, devem querer a espccifi. 
po emprr.;:ndm; provinc!at:'S ,. executores de caç~o; porém querer tirar uma generalidade 
leis ;:craes. com outra generalidade, é nilo adiantar nada. 

Eu co-nr•'dn que seja um máo systema dar Finge-se que ha uma duvida no artigo do 
a um pode!' n attribui~ão de crcar esses em- Acto Add!cinnal, o finge-se muito de propo
prcgos " rim· n outro poder a attr!bu!çfLo de sito, pois que o .trecho nfto offereco duvida. 
alterar certas attrlbu!çõcs de que ellc cstft alguma. 
incumbido; isto nfLo mt• parece systemat!co, O Sn. C.\ItXEIRO DE CA)IPOS: - Offcreco 
e ,,. não merece o nome de monstn10sidndc, n lcttra. 
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O Sn. VmtGl!En:o: - A !ettro. é o pensa- : 
menta do legislador. Nfto será conforme ao : 
systema que o nobre Senador tenha conce. ' 
bido, o que cu me.smo tenho concebido; mas, ! 

por não ser conforme ao systema que qual- ! 

quer tenha concebido, segue-se dahi que seja ! 

escuro? !~rito se segue: é um systema que me i 
nfto agrada, mas G um syotema que o Acto i 
Addicional adoptou; o Acto Add!cional m!s- ; 
turou os poderes provinciaes c geracs, niio 
me U!;rada esta mistura, mas clla está 
feita ... 

O Sn. CAitXEIIto DE c.n!l'os; - Porém, 
pódc-sc conc!liar ... 

O Sr. Prcsiclcntc d(t para orucm 
do dia a 1" discussfto dos projecto~ 

do Senado, deste anno, A K e A L, 
propondo medidas para o restabele
cimento da ordt•m e tranquil!idade 
publica, c depois trabalhos de Com
missões. 

Levanta-se a scssfto ás duas horas 
da ta1:dc. 

96' SESS,\.0. El\I 18 DE SETEl\lBRO 

0 SR. VERGl:EIRO: - !Irão se pôde ~enão DE 1839 
pelo meio da reforma. (llpoiados). Ha mu!. : 
tas cousas no Acto Addiclonal que nfto me . Expediente. -.DiSC!~,SSÜIJ do projecto ac lei 
agraua:m: Si chegarmos ao ponto de tratar-se J estabelecendo mccliclas salvad.oras 

da reforma do Acto Addicionul cu hei de vo-
ta r por al~uma reforma, mesmo neste artigo; 
mas estamos nós neste caso? 

No que cu não posso convir de modo al
gum é que se ponham duvidas onde não as 
ha, c que se façam exp!icttções ainda mais 
duvidosas: porém, acompanhando aos nobres 
Senadores quD t0m supposto esta duvida, on
de a nfto ha, c que querem uma exp!icaçii.o, 
t•ntão digo cu que esta exp!icnçfto seja mais 1 
clara que a duvida, e nfto seja peor que ella. ! 
::\'ão se satisfazem com a generalidade, entfto I 
abandonem a general!dadc, c •·amos ás espc. 
cif!caçõcs. 

·Sou, portanto, obrigado a sustentar o I 
requerimento para que o negocio vá {t Com
n:issfto, c ella cspccificadamente diga quaes I 
sao os empregados geracs e provincíaes. Já 

1 

deu a hora, e cu tenho de responder á qua- ! · 
dratura do circulo, e outras cousas mais que I 
se trouxe para a discussfto; c, não querendo 
tomar agora tempo ao Senado. reaorvo-me 
para outra occasifto. 

Vem 1i mesa c é apoiado este re
querimento: 

Reuaido numero sufficientc de Srs. 
Smaclorcs u brc-se a sessão; e, lida a 
uc: a d:1. anterior, 6 apprnvada. 

O Sr. l' Secretario I~ um officio do 
1" Secretario da Camara dos Srs. 
Deputados, participando que o Re
g~n te, cm nome do Imperador, sane. 
cionou a resoluçfto que declara no 
gozo dos direitos de cidadão brazi
leiro o padre .Tosé ,\ntonio Caldas: 
Fica o Senado !ntcirado. 

Onlmn do rlia 

Entra cm 1' discussfto o projecto de 
lei do Senado, A K, deste anno, es
tabelecendo medidas para o resta
IJeh•cendo medidas para o restabele
cimento da ordem e tranqu!llidadc 
publica. 

"Requeiro que o art. 2" do projecto de o i'r•. FF.Iiltl·'lll.·\ '·! s " • . . nt -' ~C!.l~o: - r. Prcs!. 
interpretação seja ~emett!do fL Comm!ssuo, i d(·nte; pedi a palnna para expcndcr algumas 
p~ra declarar explicitamente no mesmo quaes J das razões que me induzem a Yotar contra a 
sao. os empregados ~erae: que podl'ro exercer adop~fto do projeNo CJUC se discute, 0 qual 
c?nJunctamentc. attr1buiç~ ~eracs e prov!n.j me parece quc, em lugar de produzir 08 cf
Ciacs. - 1-'rrrCJra. de Mel/o." ) fc•ltos qu•• seus dignos autores tiveram em 

Dada a hora fica n discussão 1 1·ista. pelo contrario ir(t aggravar al!!da ma i' 
adiada. :os r.L~ks que ora. aff!ig,~m o Brnzll. 
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E' verdade, Sr. Presidente, que algumas bro. Digo desgraçado, porque estou intima
reformas precisamos fazer nos nossos Codi- mente convencido de que nesse dia os ma. 
gos do Processo c Criminal, e em algumas les c.tne já. sentiamos, occasionados por uma 
outras leis; mas tambem me persuado que oppo&ição desregrada, adquiriram incrementil, 
taes re·formas deviam ter a iniciativa no Go- apparecendo entfLO outros muitos males que 
verno que, administrando o Paiz, melhor co- ,SS<' fatal di:L nus t.!''lUX.,, os n.u~"' ai!Jd~. 

nhecimento devia ter de quaes são os incon. hoje sentimos, c Deus sabe até quando o~ 

venientcs c obstaculos que se oppõem ao res
tabelecimento da paz, c quaes sfLo as medidas 
adequadas p:tra o conseguirmos. ~Ias, qual 
tem sido o procedimento do Governo a este 
respe!to? Tem se conservado silencioso, nada 
nos tem dito sobre o estado em que se acha 
o Pa;iz. 

'Cm nobre membro da Camara, aterrado 
com as noticias que chegaram do :Maranhão, 
como elle mesmo confessou em uma das s~s

sõcs passadas, fez uma indicação para que se 
nomeasse uma Commissão que fosse encarre
gada de apresentar medidas salvadoras. Eu 
não censuro, antes louvo o procedimento do 
nobre autor da indica~ão, comquanto cu quan
do elle a apresentou não me achando tfLO pos
suido como ellc desse terror panico, votasse 
contra a nomeação de t;~l Commissão e cx
pmdesse entfLo o meu modo de pensar a este 
respeito, que era que taes medidas deviam 
partir do Governo; e ainda hoje persisto 
nesta mesma idéa. 

Sr. Presidente; os males do Braz!l datam 
de bastante tempo, c tlim sido occasionados 
por diversas circumstancias, mas li inncgavel 
que uma época houve em que elles se prin
cipiaram a aggravar ma!s f! mais, até chegar
mos ao estado cm que ·ora nos achamos. 

No meu modo de entender nossos males 
principiaram a aggravar-se extremamente do 
anno de 18SG cm diante, quando uma opposi
çfLo exagerada principiou a host!lisar o Go
ve.rnu Geral de uma maneira horrivcl, dese
jando-lhe todos os meios para b<:m poder ad
ministrar o Paiz, fazendo até cahir leis an. 
nuacs dctcrminudus pela ConstituiçiLO, sem 
as quaes a administração nfLO podia marchar; 
tacs foram as I e' s de fixação do forças de 
terra e mar, que nessa êpoca, pela primeira 
vez. cnhiram na Camara dos Srs. Deputados: 
foram estes os meios com que a opposição 
anterior a de 19 de Setembro de 1837 ence
tou a sua carreira. Essa suppos!çiLo, prose
guindo <1m seus esforços, conseguia o seu f.im 
nesse fim nesse desgraçado dia 19 de Setem-

continuaremos a sentir. 
Essa passada opposir,ão, essa. patriotic:!. 

~pposição (como entfto se chamava a si mes
ma) que nessa época se a.pcHierou do Gover
no, qual fol o srstema de adminlstraçfto que 
"llliio adoptou? Xós todos o sabemos e creio 
que o Braz!l todo o não ignora. Ella proce
dt•u na administração cm contradicção com 
todos os pr.incipios que tinha emlttJ.do e sus
~entado com afflnco; ~:xigio concessões ex. 
traordinnrins, esquecida da linguagem que 
até entfLO tinha empregado, pois que era ella 
quem diúa il administração a quem succedcu 
<JLW com fé nas instituições, com as leis 
actuacs, com os r0cursos que o Governo ti
nha. tanto na legislação como nas finan~as, 

·•lla dcYia perder o receio de que os m~les 

prog;rcd issem. 
Parece que essa opposiçii.o, tomando conta 

da administrnçfLo, devia, com esses mesmos re
cursos. nfto ter receio de que os males pro
o;rcdissem. PorEm, qual foi o seu procedimen
to? Contradictoria com os seus principies, 
immediatamentc assim que empolg-ou o poder, 
o que é que ella fez? Em primeiro lugar, 
apresêntou de si a triste id~a de que o seu 
princ'pal pensamento era o seu interesse in. 
dividual, o que se demonstrou por esse acto 
\'Crgonhoso quando na primeira s~ssão da Ca
mara Tempornria fez passar uma resolução 
~ue se achava ndiada por manejos dessa mes
ma administraçfLO, quando opposiçfLO; r<~solu

~fLO qu,l concedia aos :.VIinistros do Estado 
uma gr:ttificaçfLo de dons contos ü quatrocen
tos mil réis; resoluçfLo que essa oppos!çii.o ti. 
n!Ja combatido como ·desnecessaria, a qual 
nflo se devia adoptar emquanto se nfto déssc 
nma nom orr.;anisação ás Secretarias de Es
tado; c aquelles que assim procederam nflo 
podem por certo deixar de ser taxados de 
homens de pouco pejo, ele contradictorios c 
r!e m!scraveiA ambiciosos. 

e qual foi ch•pois o comportanw:Jto <hoss~ 

"nrgm" GnhinL'te? Tor:Jnu como no~n:a dn 
sua ~dminist.raç[LO alguns principies qtw dcs-
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de então foram combatidos como preJuúiciaes os males cada vez iam augmentando, c nfLo 
ao Paiz, princlpi0s taes como o systema de estando ao facto da marcha dos negocios po
tcrror, as leis excepcionaes, um arbltrlo ·es. llticos, nem dos acontecimentos que tinham 
pantoso; c tudo isto se pôz cm pratica pelo tido ·lugar desde 19 de Setembro, não tivesse 
mc:o das transll<!ções que se tem espalhado I feito o exame circumspecto de todas as cír. 
!)or todo o ImpL•r!o, com grave preju!zo da cumstanc!as que foram tendo luga~, porque. 
moral:dade publica. E qual foi a marcha des- se tivesse feito, de certo reconheceria que 
sa. administração, a quem todas as concessões não era com leis de terror, coarctando as !l
foram feitas, e até mesmo além do que ella herdades garantidas no nosso Codigo Fun
podio? De então p;mt cá todos os males se damental, que se poderia restabelecer a or
foram aggravando, apezar de a tal adminís. dem, como a experiencia Unha mostrado, 
tração serem concedidas todas as leis ·de ar- mas s!m com a moderação c com a fiel exe
bitrio, força ·e dinheiro; o estado da Prov!n- cução das leis, abjurando.se o systema da 
c:ia do Rlio Grande do Sul, que j{L então se corrlJpção, do terror c das malditas trans
achava rcbellada (1nas que havia bem fun. acções, que desgraçadamente se tem propaga
dadas t'speran0as de que com mais alguma do por todo o Imper!o. 
model·açfto voltasse, como era de desejar, c Os factos mcstram que taes medidas que 
como ct1 espero que ainda um dia volte ú foram ·postas cm pratica pela administração 
unifLO do !mperio), aggravou-se muito mais, tle 19 de Setembro, c que se acham conti· 
os ne.goclos se tornaram mais desesperados, nuadas nesse projecto, bcn1 longe de reme
symptomas de novas rcbclliões appareceram diarem os nossos males, nos têm posto no 
em outros pontos do Imperio: c uma prova desgraçado estado em que nos achamos, o 
do que avanço é o que aconteceu na Provln. qual é certamente muito pcnr, como n!nguem 
cia do Maranhão, cujos acontecimentos de- poderá negar, do que o anterior fL época cm 
ram <:ausa ii indicação da qua-l resultou o pro- que a adm!nistrnçüo de 19 de Setembro de 
jecto que ora se apresenta em discussrro. 1837 tomou cont<t da direcção dos negocias 

Vem conjunr.tam•·nte para a discussão publicos. 
outro projecto de um digno membro desta A' vista, pois, do qut' tenho dito. como 
Casa... poderei votar pelo projecto que se acha em 

UMA voz: - ~fto estfL na Casa. discussfto? Eu creio, Sr. Presidente, que o 
O Sn. FmmiclllA JJE MEL LO: - :VIas este não devo fazer, e tan tó n1cnos quando l'lle 

projectn faz .parte das medidas que se pre. teve uma origem como a que já demonstrei, 
tendem tomar, e JlOI' ·isso posso fallar nellc. e veio de um membro desta Casa que se 

Vo7.I·:s: - Pãde, púde. achava. possui do ele terror panico, como o 
O S!t. FmmEIR!I. me MELr.o: - Esse nobre mesmo nobre Senador confessou. 

P 1·irtuoso cid!Ldão, no dia 19 de Setembro, Se este projecto tivesse sido apresentado 
voluntaria c espont:~nut.mente entregou a pelo Governo; ee e!lc nos dissesse franca. 
seus adversarios o lente da direcçfto da não mente que precisava destas mr.·d!das; se elle 
do Estado, rl'colheu-sc a,J interior de sua nos f!zesse uma exposição franca do estado 
Província, creio qttc wrdadeira e não fingi. em que se acha o Paiz, dos Inconvenientes 
damcr.te c>njoado dos nr.gocios publicas, aban- que têm encontrado na administração publ!
donou a politica; nem <:om os seus mais par· ca e dos meios que precisa para os remediar; 
t!culu.rc~ amigos queria conversar a respeito então attendendo a semelhante cxpos!çfto fcl
r.lo.-lla, nem mesmo o Vt'!' <:artas ncss'' sentido; ta pelos :Vrinistros, taiVL'Z quo em algumas 
,,, algucm o queria ·~hamar para o campo dessas medidas cu pudesse convir; mas, nfLo 
cld!a, procurava a isso subtrahlr.sc, desvinn- 11art!ndo taes medidas da admin!straçfto, não 
elo a conv.:rsa para outl\>s objectos partícula- sabendo nós se clla as julsa nccessar!as c 
rr.•s qur: niio tinham reln•:fio alguma com a indlspcnsaveis, como approvnl-as? O actual 
politica. Gabinete é composto de cll!adftos brazll•:lros 

Orn. (: natural qu•· r.st<· cidadfLo des!ntc- que me merccL•m r~spe!to, tanto pelo seu ca
r••f'.!Jrtdr), assim a]•artado dos negocias publi· ractcr como pelos antecedentes de sua v!dn. 
~os, vonrlo que tuun se· tinha aggrn.vado, que publlca; não lhl'.l posso, porém, Pl"cstar J!i a 

.··, 

.:; 
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minha confiança pelos seus actos como MI. 
n!stros, porque não se dignaram ainda ln
formar-nos de qual é o pensamento com que 
pretendtm administrar o Pa!z, c até não se 
dignaram dar resposta a uma !nterpellação 
feita por alguns membros da Casa sobre a 
sua solidariedade. 

Eu deseJo, pois, quB os nobres ;\Iinistros 
apresentem as suas propostas, que declarem 
o seu pensamento, que nos indiquem as me
didas que porventura julgam necessar!as para 
o restabelecimento da ordem publica. 

Eu, Sr. Presidente, attr!buo todos os ma
les ao Gab'nete de 19 de Setembro, Gabinete 
que (como em outra occasião já disse c agora 
o repito) creio que terá de ser amaldiçoado 
pelas gerações futuras; e, ainda que por ora 
alguns possam estar de boa, persuadidos de 
que elle bem servia ao Paiz, eu penso o con. 

substituídos por um só artigo, o qual fosse 
concebido nestt•s termos: - Fica suspensa ou 
ann!qu'lada a Constituição do Jmper!o, c res. 
tabelec!do o Gov~rno Absoluto; - lato nie 
parecia mais franco e não nos !ncommodar!a 
tanto como nos h a de incommodar a disciis
são deste projecto, que nenhumas vantagens 
e, pelo contrario, tantas desgraças ha de tra
zer para o Pa!z. 

Tendo dado as razões do meu voto, pro
cm·arei fallar 1>oucus vezes nL"St:l. materia; 
mas artigos ha que me fazem arrepiar os ca
bellos, e não poderei deixar de os combater 
quando vierem fL discussão: por exemplo, 
aquelle que priva os Braz!leiros do gozo de 
um:1 attribu!çfLo que .Jhes foi garantida peJa 
Constituição do Impcr!o, qual é o juizo dos 
jurados. Que prúcurassemos, Sr. Presidente, 
modificar c r<'stringir as qualificações dos 

traria, c digo que todos os males que ora sof- jurados, nisso conviria cu; mas, quercr.se at
fremos foram mais aggravados desde essa tribu!r todos os males dos julgamentos aos 
época; é comtudo !ndubitavel que parte do jurados e esquecrr-nos do que anteriormente 
systema desse Gabinete ainda existe e va! se passava com estes julgamentos, 6 o que eu 
progredindo: e qual scr{L a razfLo? Eu não a acho multo injusto, aWm de !nconstit.ucional, 
posso bem conceber. Se examinar a conducta porque é certamente uma inconstituclonali
dos actua~s )i!nlstros anteriormente á sua dade privar os Braz!leiros de uma garantia 
~ntrada para o Gabinete, eu não acho senão que está consagrada na Const!tu!~ão e da 
motivos de esperan~as, entretanto que por qual elles se acham de posse. Ainda voto 
seus actos como Ministros parece que estão contra os projectos para que não passem á 
ligados a rsse pensamento anterior que, no segunda discussão, porque os julgo perigo
meu modo de entender, tem sido inteiramente sos, impoll!ticos " anti.constituclonaes. 
contrario á prosperidade do Brazil. Parece, O sn. l\L\RQUEZ DE PAILA!i"Am;.{: - Sr. Pre. 
Sr. Presidente, que ha uma especie de cabeça ! sidente; eu de certo não desejo nem nunca 
de Medusa que torna !mmoYels os Ministros! 1 desejarei concorrer para que o Brazll soffra 
Observo que um Gabinete se retirou ha pouco novas perturbações; e se porventura as dis
da scenn c outro entrou; mas o pensamento posições apresentadas pt'la Com m-issão podem 
parece ·que é o mesmo em qnas! todos os para isso contribuir, desd·~ j{L retirarei o meu 
actos; cre.!o que h a, como j(L disse, uma es- voto do projr.cto; mas cu persuado-me que 
pcc!c de cabeça de :O.fedusa que petrifica os não se poderfL d<!UlOnstrar que este projecto 
~ln!stros, c os lnhnbilita para. rl!es pratica- tende a esse fim. O que se teve em vista não 
rem aquelles actos que eram de esperar do foi mais do que procurar-se os mC'ios de des. 
seu caracter c antecedentes. j truir as causas dos males quo assolam o 

Por todas estas razões, ·voto contra os j Palz, e nã.o de nenhum modo concorrer pm·a 
deus projectos, como prcjucl!c!aes ao Brazil, que elles augmentem: creio que não posso 
e julgo que clles hão dP aggravar multo mn!s J ser suspeito de taes desejos ter, quando não 
os nossos males. 1 ha multas dias acabe! de negar o meu voto 

Não serei mais extenso, o qu" qu!z foi a essa chamada Interpretação do Acto Addi. 
expl!c!tamente declarar o meu voto contra os clonai, porque não queria que com clla fos
dous projectos, os quaes julgo attcntator!os semos concorrer para desgostar ns Provin
das !'herdades publ!cas e promotores dr. des- elas. 
graças para ·O Palz; taJyez que melhor ser la, Em consequencla de um requerimento de 
seria mnle franco que tncs projectos fossem ; um nobre Senador que hoje se acha nomeado 
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Ministro de Estado, o Senado resolveu que 
se nomeasse uma Commissão Espc.cfal para o 
fim de apn·scntar medidas exccpcionaes, por
·!J.Ue as ord!narias existem nas leis; e para o 
desompl·nho deste fim a Commissão consultou 
:as Ieglslacões de algumas Nações que se pre
zam de ter Governos livres, como os Estados 
Unidos, e tirou ·da lei marcial desse Paiz, as. 
sim como de outras que têm passado na As
sembléa Geral nos annos de 3G a 37, aqucllns 
·ciisposlr,õcs que julgou applicaveis ús actuaes 
cireumstancias do Paiz. 

Neste <'Stado não póde o projecto deixar 
de ser votado cm primeira discussfto, por isso 
que o Senado já reconheceu a necessidade 
deli~: passe, portanto, á segunda d ;scussão, c 
nclla, Sf• se C'ntender que algumas das medi
das que elle contém podem concorrer para 
augmentar as desordens publicas. eu serei o 
'llrimciro a ,·otar contra ellas e cm favor da
ftncllas que preencham o fim que desejamos. 
Pedi a palavra unicamente para rh·clarar que 
jámais concorre.rei para rtue o Brazil soffra 
novas perturbações. 

O Sn. Vmwr:r.mo: - );'unca me vi em uma 
colllsiio til.o forte, para fallar ou deixar d<' 
fali ar sobre o projecto em discussão! De um 
lado, tenho 1:m muita consideraçito o honra
do membro que requereu a nomeação da Com. 
missiio de Segurança Publica, que offereceu 
<> projecto que se d!scute; e em tal importan
cia pôde ser ha\·ido 0.>tc sct~viço, que poucos 
dias depois foi nomeado Ministro de Estado. 
Tenho Igualmente em muita consideração os 
conhecimentos de jurisprudencia, tanto deste 
illustre Senador como rlo illustre .relator da 
Commlssiio; não metto em conta nesta occa
sião a consideração c estima que tributo ao 
outro mr,mbro da Commissfto, muito respeita
vel por suas I uzes c patriotismo, porque, não 
sendo da proflssfto e reconhecendo ellc, como 
cu .reconheço, a necessidade de n.lgumas me
didas, era natural aceitar aquellas que dous 
tiio distlnctos jurlsconsultos lhe apresentas. 
sem, ao menos emquanto ft sua fôrma. 

Ha ainda mais em favo1: dos trabalhos da 
Commlssão o convencimento em que todos 
estiLo. em t:hese geral, de que as nossas leis 
crimin:ws necesgitam de correcções; c quan
do predomina uma idén tal, todn a idéa de 
eonccção que se apresenta nos parece aclopta
vc,J: assim nos assemcllJamos ao doente que, 

deitado para um lttdo, sentindo-se lncommo· 
dado, vira.se para o outro, procurando alli
,·io, ainda que pcore. Vendo, porém, por ou
tro lado que o projecto é lnefficaz para o fim 
desejado, c que contraria o nosso systcma 
criminal c a ConsEtuição, sou obrigado a ex
pôr: as minhas reflexões a respeito. 

Eu esperava que o nobre relator da Com
missão nos descrevesse o estado politico do 
Paiz, para motirar as med'das apresentadas; 
porém, um silencio o.bsolu to guardou a esse 
respeito, c ao projecto não prec2dcu relatorio 
algum, nada se apres(mta que fundamente as 
medidas. 

As medidas que se apresentam podem ser 
consideradas divididas em duna partes, no 
que toca ft parte pena.! c no que toca ft parte 
do processo. Na parte ]>ena!, a Commissão 
estabelece como principio uma dcflnicão de 
rebellifto. E que definição é esta? Enumera 
uns poucos de art!gos do Codlgo que classi
ficam certos delictos; e, posto que alguns 
del!es dellcs possam ser commcttidos por um 
só individuo, qualiflca.os em rebelllão, quan
do todo o mundo reconhece que r~bellião quer 
dizer crime de multidfto, e não de um só. E 
serft passivei que a Constitulçfto quizesse a 
suspensão de garantias pc•lo crime de um in
dividuo? Bastaria só este absurdo pura se 
rcjC'\tar o principio, e, portanto, as consc
quenclas que delle se derivam. 

Xão deixarei a{JUI de lamentar que se te
nha arguido tanto o nosso Codigo Penal, creio 
que pela moda de se dizer mal das nossas 
cousas, moda herdada da Nar.fto de que des
cendemos: mas parece-me que todo aqnelle 
que ·ler, entender c meilitnr um pouco o nosso 
Codlgo Penal, será forçado a fazer os elogios 
de que clle é digno, de que os escriptorcs es
trangeiros o têm achado digno: 6 uma obra 
de que o Corpo Legislativo se deve gloriar. 
Ellc é o primeiro Codlgo Penal que existe 
na época actual; mas, ••ntrctnnto, por infe!l. 
cidade, somos nós os que queremos desacre
ditar uma obra qne nos Mt gloria. Ora, esses 
elogios que se lhe fazem, seguramente não 
são desmentidos nestes art!gos que se querem 
alterar. Algu,.m neste mundo jit concebeu que 
se trate como rPbcllifio o crime de um só in· 
dlvitlno? Crrlnmcnte qnc nlngncm: c, entre. 
tanto, é o que Rl' vê no projecto. 



--------------------- ---------
D c1·ime de l'ebt•lliii<l. ~l!!lhol'~l:!. ~IÍ '" eon

sid•;,•ado tal quando é um êl'im~ eommettido 
por um ;(randc numcr~. ~ é noslm que St· 

deíln•· no Codigo; roas. quan~o os rur.co~ 1Jtle 
r;-,~.,m os objecto~ ciN;se r:rim~ s5o r:omn:dti
dos p0r um individuo Clll por indivíduos <rue 
nfio ehc~:tm :.w num-.:ro qnr o Codih·o exige 
par<t CJU<' h<tja rebi>!lliiu. t·ntiio ('ssr, delic1o 
r.em onn·o uo~11P, ma::~ a C'omn1í!:'Hiio r411i~: qw~ 

l(tdo::; o!-i cr~m,.s vsr(~<:if.ltuclas nos :.1rtigo~ a 
qur: ,,. l'cfer.-• o art. .l" do projecto. (<:r.llora 
<:onun••ttirlos JlOI' um ;;ri individuo. sujam eon
siclr·t·acios (·0!11CJ c:.ri11H' rt~~ i'~i1r.IHiio. Qnt! l"t:l'

ri\,,.is enn~N[IF:nc:Üi!; r!aqu! 11;i'u rC':;nJwm'? O 
Hirf~llr:ldo l.'fJntra o f\.·:g,·nt(: 1'01' um ~ü htdL 
ddu11. a pro\·ocar:ão de .t!"ikiTa. pot· u:n ).llnis
;; 1 ~)l! :tn~ Gl'!lL·J·::IJ. cp.w!ifk-n-~e Cl'iU'i' de ,.,.~ 

}J('!lhlo: ·~. J>onunto. n·m lu;nu· a sn:;pensi"1o 

!:.!is :n; (·on:::cqut·tu:iH=- d:· uma drfi11Ü;ÜO 
iÜn ahsnrd~t r· hl~ldmi~:::d\'f~!: .T:í ni'io ~·~ poc.ler:i 
rlizer rtll<' n<io H·' P)(i;;·e uma ~rande Pl'o,·or:c
•;:to pa!'a·· cplt· :;p n·rifiqn~ o erim.t· rk J'rhet. 
li:ifl. O Codig-u ?xig·(.· Y!ntt· mi! pe::-;so:t~: se se 
.itil;;i.! qnr> t~ muito. r~xijc-:-st' nu:no.s, mas nu 
11~(1 c·rt-io íltlt· ~c-ja multo, j)OI'Cllll' 11fio 8r. en

;;o:.;ram dn!r .. mí: pc~~oaH f~m ~~·ma~: r•nnsi .. 
d•'l':HH' llnl~l tlll Jlla is })0\'0LI.(;Ô(I.S f!llP (•umpl'l.•. 

lk.tltill!ll dnrf.' miJ lW:;soa;:;: mas. mesmo estr· 
uumeJ'O, que ;;u:;to pód<· c a u~ar, pa J':t Que se 
•·:"itabc·lf·(:a o prin~jpio ~a susnensão cl~~ ga
l'HIHim.;"! 'P•)l'GtlltO. J):\1'(·(·~-mt• C{tlC a f.'O!llnli~

:OO:Úi"l tl;~o ~P diris:do lwm. o1h~nHlo pat·;t o oh,i!•. 
~·:r• do c·rl:"!l,·. ~etu ;ltrf.~lld~·t· :10 nlllll!'l'L'l. t'U1~ 

I,AI'6l l~r·h:~l\;t~:;(· O fllh· i'·:it:Í (•OIH-dp;ll:Hin 110 

... ,on:~·o. 
() l]!l(• é {lU•' tliz O j)l'O~jt:l·lt"l 110 Sí'ltl r.\1'1. ]"'.' 

... · Qualqnr·r !lo~ c•!'ill!í!:-i PRpr.('ifit:trlos no~ itl'
U.~us fiS. ilf,, S~. S7. ~fi. ftl i· !l:.!. do Cod:~~·o 

Prim~lfi~l. C'OUslilth~ ,., erime rlt' rt•bi;lli,!o: ~~ 

l'ic::. JHJI'tnuto. rlc.·l·o;;adn o ~n·t. ]1(1 elo mesmo 
('nrJig·o. - H~puJ·•--s,, Clil•' mtJilos cl~Sli>S er!
.rut"·s POdPnl ~t.'l' IY!ll.nrlo::; pol' nmH sli pes~oa. 

f) fiJ'lip;o ôR il'ill:l dos c·r!mt•:< (>On!Ta :1 •.·xis. 
l••uroia. polilie3 do lillJlt•rill. rie. :Gn cligo C[llr 

u:iu :=.il'.itlllt ;.:;T:~n·s ~~!üi~8 el'imt·:::. ~:in muH.o 
;:T;n·,,~. ,. <:OJuo !nu; o l'o<lig·o os l'ulmina: 
IIWS l\[Íil rlllCklll ;;r1· f•onside!':tdOH <!l'Íllli'S àr• 
l't!h••lJifio, ~nundn Jll'nii<·ndos P<l1' uma sci p%
\iOfi, •. 

E' !1~- opin::io d•· to-
t.iD:I. e~~C'.:;pto na da Commissão. 

O art. 69 do Codigo, a que s" refere <> 

u rl. I·· do projecto, trata da provocaci\jj de 
;:uel'l'a eHtrangdra ao IDII><:rio. SuppollhaUJo3 
qu•· qualqtJel' individuo (!sro pódt• S<<r com. 
mE"ttido po:· nm individuo) prOVfXJUe a uma. 
Xnçfio H t.!l.·r.larac;~lo ele g-nci.·ra: J}OdP~ft ser 
isrr, !IIli crime ele rPbelliilo'? De certo JÚ<l: 
])ü_;;,•, porwnto, ;ís cou~aH o nem<" que têm. 
::;,. c~te:< c·r!IIH:::; Qlll' f,Ht:io clescriptos nos Co

di;;·o;; nH)nc:!onadoH t~m 110 Codigo uma pena. 
pequ•'ll:l. ~l!~Vr.-St:> u PPlla, rua:; não se diga 
r!flu~Jio qu~~ niin Li, não :;e alllalgalllf~li.l cou.3aB 
que s:iq ctistilletas: ::;e :1s penas são branda~ 

n.~;:,!Ta,~,·m-s(•: ~~ (:sr:1 a raziio por qu~~ impt! .. 
gno o prf)jel~to, s•-:.!11 nol.iH' ~j:O aH .p-enas Sii.o 

g!'HVP.'t ou hrnnda:::, do qu·.~ a r·omm.is~ào pê .. 
di~ o(·c·up:ti'·S·· ::;:;m de:war.m·t~l' ú:'i crimr~s; ~~. 

p::r<-t•·-!llr.· qnn n;io Jn<·d!ton un qu<-, está es
tall<'lt-cido no Cod!;;o. porque. S<' mcdit.as~e. 

n~o h;,,·J:t dP e:1hir no ab::;m·do di' eonside1·ar 
q;tf· UlPf-! c:rim(~s. ailHin quando indir!clu:u•fi, 
er,nsr.ir.nis::;t)nt r. erime rlt· .rebelliiio. 

Oi·n. senrlo l'lcioso o prineipio C[ll•:• o pro
j'~(·to t!SL"b;·Jc~Ct', se;.ah•.sc que~ \"ieiMHls ~iio :-:~• 

cliSJIO:iif,.tit·s qur.~ dos M.:us prinr:ipios SI' se4 

gu<~lll. r POI' i~so e!Jas ni\r, podem ser aclmit.
r.idrts. s,• a Commissüo quel'Ü1. tOl'l'ig-ir ~Llgu

ma ddíni~fio do Codiso, não era c·st;<. seg-u
rnnií!tHe a clt· C')tltl cit· dC-ria occupa.r, m~IH bt!tu 
pc!'tO enc:OJa.J·~Jr!;J our.ra definic;ão fJUC podi:1. 
''íliiVIrlaJ· :l ~ua arr.rnc::io. ~· a dr.finic::~o de se. 
diciio. pnrqn•·. n:io se cl;mdo o llU!llero de 
pesso:1s con~ig·nada~ u<> Codi~;o. não ~st:í e3·· 
tahr•ipr:!d:l pr.·~1a <'Ontr~l. aqu-ellc dc!ir:to. t·lu 
ai~1ms t·aso~. o qut~ uão acont.t·í~e no::~ deli
do::; or·tl f.'lPvacios {J l't•bellião; f.· (•Rta nUla 
r~!l::·l flllU St' LllltOlltl':l no ('od!go: mas ~I Cllm
missfiO niin st) qniz {]:-li' ao exam~· dn. p:..1·to 
<.!lh~ J.JI'<''ci~a\'~1 alg-uma altl'l'ar:tLo, ~· foi oc
<'IJp:J:·_s,. cl:lqu.-·lla p:n·t•• •'lll ~11.:· n<in 0l':J. ne
r·r·~:-::~tri:: :-tlll)l'HC;,~c' nJ.~·Jim:l. 

.\ !•Ult'a p::n\' d" Pl'tl.i!·••itl II':U:i dn Pl\l

f·!'·i-':-;o: ~· l'IJlllO ~~ lll!!' !'JI~I QIWT' (}IJt! ~(1 f:t(~H O 

Jll'Of'~'~.õ:L"J? :\('l.'llllJ\lJ:~ /1 juJ'is(li(•f;iio t!r• Jniz 11~~ 

Dirt·itn 1'0:1, :1 d,· ('lit'ft· dt· Polit•ÜJ, p;ll'it. :-., 

fnr~J~:H~rto ri!! d:lp:l. l·~u n;."w s~·i u f!llt' qllt'~· 

i:-:to rli;~,~!": ·1·~:-~1;1\'a Jlt~I'Sllildiilo qtlt• o Ch,'f{· 
d~· Ptll!l:iil n:io l inllil lll;ti::; flllt' a iH:1::ia Hd-

n :Í!;, ~~ll·;l.l.u i.: MYr .. rus: -- l::i~t' (-; n:t op:- m1nisir:d.i\'a. :~~11 ~·~:p .. ·t·v qtll•, cnwudo u unht·~· 

•.rriíio dt• r.atiu 1:N. :·l·lni,)!' !i:~ C't.Humi~~íit! f:llhn·. n1r• l'i·WI:lrf':;:J. :1. 

I ~ ', 



este rehpt:ito. Eu julto que r~[!.c J!{:de étdrnittir 
-t~uvida. qae o Juizo dv·.~. JuraCol:= ~· uma grt
nntia eoustitucional; ~ se '' ; .. wmo "' qu•· 
:l (~on-stituh;fw vale p~t.ra Ul':li:~. ~·ou~:~~ .-:.· n:to 
para. outras'! 

O Sn. ~!Ei~LO 10: ~!AT'I'O~: -- 1hÜr· ~~:r.to 

para mi:n como para o nobre s .. nador. 
O Sn. Vl:!lGt:~:mo: - ,\ Constituic;âo ;;a

'·"nt·.' " Juizo dos Jurados na ;·órma. {}os Co 
.iJigos, ".! r.r_•nào os Codigos determinado 
.,·s~:!. fúnnn. co:11o {· (!Ut? Sê ;J=:.~Ut:m prh·ar o:=; 
t~idadãos hrazll,_·iro~ d~~sa ga:·,~nt.in? 

O Sn. :\.JF:r.r.o 1·: ~;,1-rr<;.,: - O Corpo L;•. 
gi~la.tivo p6d~~ :~aze:· :~~ :!lrc·r,~·~ü~Js qnr_. nc·ha.r 
ccn.·,· e !li entes. 

O Sn. \'"EFWt"EJitr,; - -G Corpo Lf;gisi:i.ti·;o! 
Q Carpo Leg.'is!a.tivo ;1Vde privar os cidadãos 
·~raz!IP~rcs de· suas .;n.rantias! .-\rlmittinrlo 
o:~ste principio. tl•m -J Corpo Legislativo a. a.t
·:l'~buir,G·r) df f:iZd' tcc!-::! ::nanto qui:lr.r~ ~.!as 

f;U ufi.o entendo a~sim, cntcntln que: o Corpo 
l~egis1nt~,.~o tem obriga(;;i-~ clr: :iazer t-ifcctiva 
~. Connituir;ãú, ,, Ilhe p«r<·c•• qut- ella. deve 

·s•er !'eligiosam~:nte obsf•rV:tda. Os mesmos 
.::lamal'•3S que se fazem hoje. contra os jura
dos s\lo aqur.11ea que i;i' j'azia.m antiganJ-.~nte 

. ··ontr.a. os magisi.ra.dos, ·~ não ~~ preciso :nuita 
:;J .. mo:·!~ para rer isso em lembrança; a dlf· 
:ercn~a C}Ue hn, ~~ que em outro tempo ficava 
<:sse julgam,·nto ::J~is caro, e hoje fica mais 
barato. ~Tas. porque, ;t~m havido muita im. 
]lunldade nos jurados, dcvemGs acabar com 
··sta garantia constitucional? Creio que :Jilo; 
o que nós tlcn:JJos fazer é corrigir os vicias 
de sua organisaçilo. melhorar •'ssa instltul
çiio. •' não saltar por cima della. Senhores. eu 
estou pPrsuadido de que todos os grandes sal
tos siin P•'rigosos, por serem dados contra a 
or1k111 da. natur.,za: mas, entreta.nr.o, que se 
d ir. qup os jnrad•JS t~m aprcsP.ntado impuni
dad••, n:i,J ~e pr·nt::Jra remediar os defeitos do 
~na r,n~nni~nt~íio. f'}ut~r~se ir para. o antigo. 

O qnr, •" rn.,:;TnG~do é esta espcc!e d·~ dra. 
111:1 pam a form~ç~n rlo trlbnn~l ~ue tr:n de 
julp;a1· os r(ono pronunr-indos prlos .Tuiz?s dr. 
Dirr;i!o .. Chef,, d<> Paliei~; <'Str tribunal ha 
ti•• s•'J' eomposro rle 7 Drsr.mlmr~ndorrs tira. 
dos ;1 ~orte prlo Governn. rlentr0 os mt>mhros 
dn~ n.·laçõ•·;; elo Imperio. nfio •·ntrnnrlo no 
HOTleio ns da. RE>lnção rln. Provfncia onde o 
crime !'<ir r:ommt>ttido. Tr.m-sr• obsen·ndG r 
lllf'SlllO l'r('Onheddo ~nanto o en.st!g-o :1pro-

. ~·t:ita quand{l l: mais proxinw ao delicto. ~las 
i com quc •·mbaraç(}S s.• não vai fazer este jul-
1 garucnto '! E' necellsa.rio u sor~teamento dos 
I memb~o~ :Ll" fii:lações do Imperio, d(}S qual's 
i algun;, pvdir: .. o dispensa da nomração, outro, 
i all~;;arfi.o Jliui•·:Hia~. o que far1í, ou com qu.:: 

I '') diffictlll.i: " orgar.lisaçüo do tribunal, cm 
com que muito tard" ell·· ;·en!J~. a installar. 

I s:; ê, alr;m dioto. ainda se d{! outro inconve. 
mente, o -.-~zio qu~ .:ss.~s Desembarga{}ore..; 
deixam nas Relaçõfs, o qu~ causarft mui1" 
demúra. nos j:r!gamr,ntos ordina.rios: portanto, 
ainda accn=-stt~ mais r:SV! transtorno. além dt) 

giande :na.! t!íl. dt_llnOJ'íl na. pnniçifo .l do :;ran
de salto monn!. v!cla.nào .. se a~ ga1·anti~1s cnn· 
stituc:ionaes. pros(:l't~\"t•nrlo.si; oJ Juizo dos .ln. 
!'2dOS. 

Ora, .:it' -~:::·ut b::!sr· qi.lt' i:F: tomn pnrn ,, 

processo é r:tn viciosa. claro <· que nada sr 
póde aprovci~a:· do projecto; ~ quando ain· 

I da uma outra p;·oposir,iio pudesse ser admit· 
tida, estfio t;ic deslocadas, quo não podr;n: 
convir. " por iHSO melhor ;, rejeitar-se o pro. 
jecto. afim tl~ ~ue seja npl"êst•ntado. c qu<' 
traga. o cunho d:t circnmspecç;io e preencha 
o.:; tins quP. .~e tem em v:sta . 

Estou certo das boas im~n~ões dos lhtus 
iiiuou·,•s S~nadores, ~ue sã,, jurisconsultos. 
mas sinto que nada tc·:lham querido tlizer 
sobre a mater!a: um outro illuRtl"e nlt'mbro 
d3 Commissão, e que não é da profissfto, ex. 
p<:ndeu as suas boas intenções a respeito 
deste projecto. e eu t:stou muito certificado 
dellas; porém, tratando-se de um objecto d•· 
jurisprudencia, em negocio rle tfto grand•· 
ponderação, pa1•ecr;-me que apezar daa boas 
intençãt>s dos illustres membros da Commis. 
são. niio deviam subscrever a erros tüo ma
nifr:stos, que põem em iutr\ra desharmonia 
o .. xecll.:ntc systema {lO no~so Codlgo Pt•nal. 
Pn1leri~. fazc:r algumas obs>"!·vaçiiPs sohrr. a 
p:'n:t rl:: morte, pena hoJr r:io eon testada t•m 
g-.•r;tl. ,. muito mais ~U!IlHI" :l[lp!itacla no5 
t:·'m•·H polirir:os; porém, jul;;o.ns rlesl!l-et•ssa
rias. O;; Yicios ~ue :tpon.t•.-i s<io suffit:it·ntrs 
p:~r:1 a r•·j,.:i~<io d0 pJ•ojeeto. !!nnt ra o ~ual 

V O lO. 

O Sn. ~IE1.1.0 I~ :1-1.\'FTo~: ····· Prillt"iJii:ll't•i 
por d•:damr ao nohre Senado1· qu11 o mru il
lihHJ•,. t·o1J,.~:t lliPlllbt•o da CommiHs:io, rom 
!i~ll1 lll ~:.Jií: nfio quiz t'r\partir o eonlwdnJr.nto. 
:!i:-~dn lJl;'~mo o mnis eommnm rlL' jur!spr·u[],n .. 
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('Ífl, t!~Vf' g"l'aUde parte· ll8S't.L' Dl"Qj~·C:tt): nno ~: r 3ÚO QUC· t'ri.i Uli::iWl' a.lt~·i·ar ~.t~utn:Hi dhi~o:d .. 
de fórma alguma e3tranho á~ idéns fll.lf' 1• ções e augnumtar outra.~ rntt:' St' nlw acham 
.;~ acham t·J>Pí'Jldlda~ e. nem ::t~t·it.~lll o qU!: I comp~·:hendi~as no f:l)digo. Crim!nnl. 
11os !h(' offcrecemos. t:onw qu1z llll'nlcur o :'li ao duVIdo que ,, Cnrl :go tenh?. ~ido ob
nobr~ Senador; tr:vc. aliá~. uma parte muito .iect.IJ de r.antoB ~logios como no;; l'••f,'l'in o 
a(:th·a em todo éllt-: e JH•Ul os ol'llS conhPci- nobl't'· s~nado1·. mas dir.lb.e-hd que o "''""' 
r.wntos e HUa9 luzes t:l'::tlll pura ilesr•·~z;\1'-~"- rlero em quasi torJHg a:; sua~ pR-rtcs mu;t l'''n 
quando S!• tr:llava da organisar,ão dr: um pro. sui {!•'nrri.,; é Sl'!ll duvitla I'XC('llc-nte ll~l'n r. 
jr:eto d•· tanw mont.;, r·omo o qu•· •·~;rü r·m lc·mpo em que roi [r:iLO; mas. quando as ch·
ri·isC'ussào. cnmstanclas l'ariam. vari:m1 infallivdnwnte a 

Tamb•·m d!r<:i, agradec~nr.Jo ao nobre- S<:· 
INidi:n quf• ncha o projer:tr• incon~t.ittJCional. 

<:ontrario ao bom scn~o. aoH priudr•!os dt.' jn. 
ri~;prudcnr:ia t:J'iJllinal. chr:io de t•rros palma
t'PS, a.bsurtlos I' todo~ "H outros dl'feltos que 
:u·:1hou de notar. que todos dh·H s" teriam 
~~·'t:tdn c a C:ommissilo t<-J•ia apr.:sent:tdo uma 
nbra digna rio assenso 1· do Jla.ssr do nohl'i' 
:'t·naàOl', ,,. por\·entnrn clle th•eose tido n 
boncladL: eh• apparec,·r ua ('ommissiio. pat·a 
nnlln rflgulnr o:; prinl:iJii·os ;o o :-;y:a(~llUt tJllt' 

~(· dpda segui!'. gt. a isso sr· t.h·P!-!Sf~ JH't•sr.ado. 
~··m duvida niio te1•iamos agora o dissabor de 
i-llt'OI'l'CI'!llOs em todos os anathemas com que 
:waha tle hrintlar tHo henig-nam•·nt•· a Com. 
mi-ssfin ~! :\las sclllPI'•' I h•· direi quf' essre rs
Jl:;nto qu,• acaba de manifeswr pelH- riolaçiio 
CÜt C:onstiiuiçiio, pela orft•HSU de ;.;arantia~ in
di\'ldtl'Hes. ;;i"w e~pantos un·icamênti· ~~~us P 

r·onJpletam•:nt~ imaginarios; porqnr. tiP elk 
"" h·mbrass~ tln dlsposi~fto rio s ;l5 elo nrt. li~ 
Ti.a (:onstitlllç;fl,J. devia tf•l' adYertido cttto' alli 
ac DC!'nlitle em taes e t.:ws casos o snspenclt·J' 
a:-~ g-aruutias. ,. qw· :to Coi'po Lf.'gislarh·o. f· 

illl Corpo Let::iRiath·o só. r<•rtr:nce fnz•·l-o. SP 
1'amhem se rives~r rrt·OI'da(!o do titulo r~ln. 

livn ao Poder .ruuieiario. hnl'in ramb•·m d·· 
l'<•t·orrlar·S•' qur •·sre pocle1· " composto di.' 
.iniz•·.• " jurado~. os quaf:s il'l'~o lug-ar tHl ei
''d r no crimP nos c·asos ,. rwlo• modo qur o~ 

('ncligos -drrerminarem: ,. a~sim drnria ,,.,. 
nrlrrrt.ido q1w a Commios:io, na.; medidas Qu•· 
1-IPI'~"'!Wlltou. l'm ('Ousa a1~um:t offPndrn a 

(~rlllst.irnir_:üo tH'lll os pl'inc:ip!os ri•• rlir•·ir" 
,.,·imtual. 

Quando HL' :HIIOl'i~oll a ,-·ommissüo parn 
JI!'OJlÔl' ll'l.Pdidag IJlll' •p\ldt~~St~lll 1.1 \'ii.HI' t:\ l'tl

fll'inl)r as de;ordf'nR qu•• ti•m h:n-i<in ,. eou. 

r.innarn ,, ha\'t''l' no Jrupcrio, rnnHt:J'v:mdo no 
ltlt•SillO lt'llliJO :1 Ot'rlt?lll t.! /l'Hilqnillidat!P qlh' 
prw l'oJ'fiiiHI ainda f~>Cif.:ll\111 t'1l1 al~:n11:-; pontn~ 

ill'llo•, t'l1/r•nd~l'lllll 11~ llll>lllhl'O" d;t f:nmmi.1-

ler.:islaGfio. ~ os nob!'b senadores sabem mu:-
r.o b1·m qnP toda a legislaçfto <l<·vc s .. ,r uccom. 
modnda ao,; tf,mpo;; rm que dla tem tle J·e-
ger e re~·ular. !~' urn J>rineipio consag-ra<lo ~ 

inalt••ravrl em direito Qlli! qualqut·r legisla .. 
1:<in d1·V•·- HeJ· ad~quacln. :w wmpo. ao lut!HJ', 
:~o~; eostnmt•s r- e~rnr·te1· dos po\·os e a clin:~·· 

;;~;; nntl'as lnrlueucias qu1• 11111 legislador i<U. 
bio t..' eo1·d:11.o nHo f}c.lv·f' lkl'der th.· vista. i" po1· 
isso as llll'Slll:t> 1t•i.1 quP em 1Un i."lllpo emM 
('XL:<cllt-nleS <· JH'O!Jllzialll O~ lllelhOI'PS l'l·~n!

lllt!O~, Plu out.ro;; j:i não porh•m p:·,riuz: :· .- .. 
mr.-smns tJ 1 'H:.;: I' :. :t..::::i:n L!Ut· !l~'·in rtll'Stt d:' 
tlmlpo st· ~"l'll:t/11 indispt·nsn\·Pi::; muita:.: 
muitas aiH~1·ar.õcs llu lt·~islaG;1o de f·ad:! .\· 
(:;io. tfu eadH .Ptdz. 

:::ii'. Prcsitli'nrf': o oh.icr:to rh: qui: a Cm:~
Jllissfio l·~special foi rncarrcgada niio ,-; olJ.ie. 
<·to so·n. P objo•cto df' t•xper:tação puhl it:a: :t;; 

Pt'(J\'incia~. ns CaUlaras, or; JlO\'Ofi. a::. rolha~.; 

puhlit:as, nulo. r.udn pede mrdida~ 'III•' ~a:-
l'l'lll o Hra?.il rio Rstado em q1w s.: aclm: to
ii•" pPtif'lll n reforma das leis p"nae~ ••slaiJe, 
,,_.,.idas no Coili;.;o. POI'qlH! em toda a p:u·H· o 
qu•· s•• obscJ'v:t é n ameu~o rle uma dis~olu 

c;:io gt•t•al: :1 atHu·c.:bht, m~ dt•sot•dens. a fall.:J 
d·· sc--.~lll'~llH.;a itldividual .:· real. o ntlnbnLt~I 

l't'S]lcirn :i, li•is e :\s autot·idades r:on~tlt.n!da:; 

la~em h O .ii• n. ot·dem rlo clia; " se pt'la . ..;n:.t 
p:u·r·· n ntlbl'i• Stmadni· ~ttrl' wmbcm I'I'Í/.U!' 

n j•nnl inuac::io rlP. rmnos malr.•s. c:omo r quiJ 
c·.r-nsHríi. ,. t:io :u:rc·mtlllt"P, il Couuni~sfio, por 
apt't.'!i0ntat· <tiAlllllaR l'P.J'Ol'tllUS ::.to~ ('ndi~os do 
Prot,·s~o P t't·!Juin:tl';' O tlUP QU(\1' :1 Corn!lli!ll~ 

:-;;i.,) ,~ tlllfl t"lf' dt·lic·to.s Ht~jtllll pnuiclo~. P ctnr. :1. 

~MI•· rio P<''l'\'<'l'Hil, do nssas~ino. elo 1'.-\'nllwirl. 
nario, nfio spjn inr·ompa!'a.Yt1llll•·utu SllP~riol' 6. 
dn <·itliHI:in hun(•sro ~ Jlatdl'i.-t'l, ~111·, oht•di•'lll~ 
<~S lt•iR, ll:io '' !'<IJlliZ rf~) í'Oilllll··t"kl' lllll fi(} do=' 
J;l•lllf•llulll!P.fi dr'lic·t.o.s: o qn,• Vfllll/'H; li qn~ I.O· 

Uafi t.~r-;sa~ gal'~nlfi.u.s J)fll' {Jilt• Ut:lln :-;r· lti'OJ>U 

~U!J. QUI• I.OllO.~ ~~~f\t':-:o ~·~h~l~ r• bh·n~~t~t~~ rit· O!hl 
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tnnt.o ::-~-. airzrdt::, s~~:~ o::~s·>!'l!::.=::r:·:·.li;i• prü,-•. :
:osos ,. Ú'!.Vü~:•·~·t:i.s .:os l'r:ru.::s i; a.os m~imino

~:\-;:-::, ~)rj:·i~Ht• p::a~ ~s~-:::; nJo h a. inviolabilidadl1 

di.~ '1~y1r. ~~v e:úH<ifw. qal..ur!n ~~ in·vadem para 
.nos lJl'O!lrios lares o :!.%:~ssinar;!m ·? rouba
j'C!n; nl~ts, qunndo a justi~n. ainda m~smo 

;·:-aca os pê'!"Bi":gue- ,: o~ pune, quer.se que fal
\cnl a~;::anlt~nr. .. : •}Ul SQu ú:.vo:- a::- garantias ,_. a::; 
fornlul3s: a ;;rop!"i(ldade~ ~'!. vida ~ a. honr~ 

-::~o ~una c:::tinh:ra, u~n nonH~ Yfto 11n.rn. os P·-'r
v.:·r:ws; c ao :::1t:"~:t~!1i:O. :J:Hl[!. de n"!cdirlas for
te:-:. pl1rqL;e !lOder!l ::ca.rrcun· m~i3 D"!;.!.l,?.s ~1u~ 

~r.n:::: e :1o m·:ic <~~~ ~al !1c=wrd~n1, .Si:Dhorea, 
~n brn.l a.1gum ~ e.:;pc:o~L:t? C.s rJ)C!dcs. oa 
:1.narchistas e os :l.ssns.~ino:: e:ntra.m t:n~ umr! 
vovoaç;üo, tudo ·:': sE>n, n~~a:!('ln-s·~· de ~.udo o 
1u .. • precisam, pcrtt:n;;~. a quem pt:rr.c-ncer: :u. 
;Jo dia:~tc dcl!es vai de ~ojo, e pobre daquellc 
'rttt: perdeu. QU(-:- ai:1da 2t: d:'l. por bém pagO 

m;:;~ão TWi.'l!üt; iloj,"? projit"-tf: ,·s~,:. :·ll-:7:-;nw. ll'l!"·-

llida.? } •. -::cuse-so- taznb: ... Cl c Corpu l.t·gislativ:; 
quo d!l muitas out~·~s OL.:cn.s:~.:; a V·iH cm~

; cr.~dldo; 1:! ii6 ~.nn.t.as ve?.(-3 t••m dia l)HSS:l{f(J. 

! qt:e· ::nuito ~ qn.: ai!ldit pa~s ... :na::i esta? 
I 

i 1-~u não pr(~ti:·ndl~ nem prt:1 t<"'1Hlo dltl':tl' 

i <~<,;ora n:t disctiS!;~w c anal:;s•· de rada um do" 
I :1;:ti;os, porque iõ:;o é proprio cl:l sc:::;unda. !li;;
J ca;:sf,p, onde o bom sc·:tso do Scn:Ldo c tt forç;; 
I r.!ú~ ílr~·um(·nto::; d,J :10tre Senador, assim 

I corno o:J seus conl.lo::r:imt:ntos ;>rofissionacs nn 

I 
~11a:r:t.·~ :mb:1ii:list:t;~rã.o os soccorros ~·2ccssa-

rir,;; o.:.::, o :nclhora:-nemo deste p~o~cto; e: 

I ~hi -~~t~rf:. ~:llç :• ;iodlida<.le cow que a Com~ 
miosá·J ,;e 1n·,,~,.,;. .·m rl!lopr.;;.r tudo quant<J 
l'liL: di:::.::;cr t! :.L;,:t·~i.:~·lta.:·, um:~ vez que no8 dü 
melhora:nen:os n ar!.!(.~o-:; proprios a conscgui:-
0 fim a qu~~ !~ns p;:·opomc.::;. V-erA cnmo agra
de·c!doa acei:.amo:; os sen;; conArlhos ~::~ clire . 

. :;r~ esca).l~t co1n a. vida.; ~-~la.:; •J Go·.,rr.:rno. quan- cçJt~s. O CJ1k que:-.~:uos uni~'l.mi..~nte é ver sr: 

'lo qnl·l" obsta1· 2 ,·;stl··~~ ~· ou~ros ~etos dc-src- 1.h:.nws rcm·~llio a.os :nak~ que nos opJ•rimcm. 

~.;a;·f!.nti:ls co:H·:t:tuc:ionac--s. - E sr:: cs quer 
::JcrSep;uir ,. PU!lir, têm dt: latilr com trinta 
111!! obstncu1ns; tudo se l!lc !lf-:gl!, t'"' daqui r2 .. 

':.:nita qtH! aquellí·S que; atacam di?' facto a.q 
:,nmnctas individuae:s o constituc!onaé-s, que 
::.lt<·mm a. ordem e a segurança publica, tem 
n:t l'l'::hladc mais .;arantias que um cidadfto 
pi!cif~eo. ~ue aquelle que pugna pela susten
ur;ão da ordc•m publk,. L1nc~.!;e nma vista 
de oihos por r.ndo o Brazil. s,~nhores, e dcs
~r:v:nr1an>'nrt~ 0 Qlk s.:~ r:·ncontra? A desgra
ça. a miBrrla, o incen!lio, a destruição, a viu. 
vez e olrphandade, o luto em!lm por toda a 
parle! E pórle S';r isto jámals o resultado da 
lei obsrrvada, do crime pun!do, da anarchla 
,,,magada. da autoridade obedecida? Não, 
c~rtamcnte; a causa todos a conhecem, e o 
l'f'm: di o poucos desejam appllcal-o. 

Destes principias ê que partlo a Com. 
missão, e, olhando para o clamor g.;ral, c !ln 
r•ntenrleu qu~ alguma cousa devia fazer; seu 
trabalhn foi pensado, e b~m pensado. E nfio 
sr• entt·nda ~ur, rlla apresente cousas lntelra
mPo te nov-as: a. pnrte sobre que o nobre Se
nndor rnz tanta bulha, a suspensão das ga. 
rnntias, :i<i ··m ontrns occaslões tem merecl
lln o assenso do Corpo Legislativo; e se este 
.i<í a t,;:11 por tanta.q vezes sancclonado, por 
.illl.c;nL!1 :ndisp '!l~'w.-.1 ~s drcumstancle.~ que 
1 õ•m ncr·onido. r·oJl!O agrmt accusar-se a Com-

que opnrirue:n a t:tnto!-3 pn.is de fumil!a, a tn.n
t:o.:-s cià:ld:i..f.J:l prt•3:.ante~ hon··2Sto5, perdidos f· 

t:·rra.ntes, q 110 F;··g-ur;-:mon ~e aca.barfto descspc
::tclos, se :1f:.o vire:u rc·!!l<'rlindos tantos ma. 
:r2s, afim d ·:~ con~ mclhor{'5 espe:r.1nças encartn 
pa:·:t o futuro do Bra~il. 

SP. o nobre Senador anda::;se (cowo me p:.t
!'C·Ce quo tem andado) por cliv·~rs~,~: par:cs (]., 
Brazil, (l, r.:ntrando c:":ll Unl~!. (::!.p!t.al •' ·;~Jl~s. 

cncont!'asse -arrastados da indi;;encia r da 
1niaeria, t~ mendigando o dc·s~rac:;ado pã.o. 
::~queiJes qui' outr'ora possuiam ;wbl'jos mi'io.' 
dr. subsistencia. talvez reconhí~Cí!3Se n ner.cs. 
s!dade de N!IDedios. ,. rc.mcrlio~ mais fortes ... 

O Srr. VI:nanmw: - Apoiado; '' rcmedio< 
peço. 

0 Su. CASSL\XO: - Entfto p:mt tjlle QUCl" 

Jogo no prlnclplo drt discussfw anathemat.isnr 
a Commlssão ~ue trabalhou dr tiio boa ,fé? 
Corno d!z que clla ~ue:r retalhar a Constitu!
~ão, acabar com as garantias do cidadão bra .. 

zildro? Se je facto a Comm~ssüo ·~ tal ~ual 
a aprcsrnta o juizo que acabou de formar o 
nobre Senador, a fallar n. verd~dc, é ella um 
comph•xo dt• crimes! E nc-ss~ rn~o deve• s~r 

!nn0nda fóra do selo do Corpo Lq;!,btlvo! 
Vn.lhu-110'\ Drus r:om a. sua mis('ricordla! 

Torl~ <'.Stn. dlan'ilw do nobr<; Senador a. 
q11e sr: r•·duzio? .. 1 propo~içôeH >"agag e drstn
cn.dns, nrnn~nd~~ a r""!-nno •. ~rl par~t cH7.t•r rttH' 
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U-e.':i,P)'t::an·a v jJ~·o."ft::i:iO ·_~n! pl':me:ra discussfw! 
Porque não tez ob;j~~n·:;(;õ:s? 

o SR. VI::;~<irmn.o: - :H~:s o nob!·.: 2ena. 
der não ~~·.spondr,u a cou&a Jh!!ihu!lla. 

O Sn. CJ.~!'lr.~xo: - T:tnt!J:-::·, o noi>r·: Se
-~:!uor n~da disse: achou l:.luiw., diificul!lades 
llO artigo 1\ ~ nfi,o concluio c(mrra. r:ih~ ~úusa 

:r!enhuma; }Jassou paTa a. orclt!!l! ~:c :)rocr-sso, 
t: n~:~..d~ ciiss~::! Quando entra na ~naiyse ae
p:!cb ,, r:x.act::, achará IJU('!ll Iile responda: 
runc:it~~se o2m pri!!c:ipios, e não veni1:-!. c:01:1 ~t:ul! 

íngun1en~v" ~:i.o ~gtroudosos. 

O S~:. '\h:!!ca:rmw: - P:u;a o m-esmo. 
O :-=r:. t::J:-:=SI.\XO: -· Pe-rdoe-m8; :POl' ser 

mais velho nfLO s,· ,;};gu,~ <ilh~ não de,·a. ouvil· 
c.s :nai::3 :noços; :.1s vezes ~~ preciso aprr:nd~~r 

~1•.·!!ns. En peço.lhe dt3.'lculp:1. 
O :1c1J:·c Senado:· limitou-se ao artigo 1'. 

snbr~~ ü crimo dr~ r~~b;:·.lJião: po!s qun.ndo nó:~ 

dll.rn.rmo.> c:·n segunda !liscussüo mostraremos 
-:.:n t•o!.co a tla.ssif.ic!a~i.lo está bem feita. 

Se o nob;-,, Senador cr{, IJIIO o projecto 
ni'cc c!<:v<' pnssar ii 2" discussüo, ann.lyse os ar
t..igo8: deu-se, po~·ve:ltura, a esse trabalho'? 
Não: lirniton-st"~ ao art~go 1", e depoi.s {L fôrma 
t;o procesoo; e p:tr:: cliZd' o que? Que se, 
~.~o:·n. se gritava conira os jurados, cm outro 
tempo se grita-ra contra os magistrados, que, 
se os jurados custa\'am mais barato, dant~;; 

os ma.<;ist!'nclos custavam mais caro, etc. 
Eu est!mn.rri nunca entrar nessa poJe. 

mica; e, qnnndo me vdn. dC!sgraçadamente 
obri~arlo :1. :sso, rrspondr.rei satlstactorinm~n-

t::~: C'Om.tnrlo, pt·~o-Jh,· qne, quando argumcn
::.u· eommig!l, arg-umt:ntc com princip!os e so
hti' nrinc:ipios. P n:1o r:om proposi~õcs vagm; 
r• idéas dr!s~ac::tda~ qur apenas confundr:m c 
nunca. ~~sciari:'·Ct'!H :t "<'rdn,~c. Quanto ft obsr.r. 

l

principios •.·:::t:t.;.r2h.'ddv::; nos Cotli,gos, coruo 
nó~, :.[10 poderú !'nzt:l' umn. alteração Uesta 
onlt~W? Qu<! iwpl!c:mcia pód<' haw:l' t:lll lazer· 

jttlll;t a.::ct11!lui~çfto d.-: jurisd!cçfL{)'? O Cllde cl·: 

Poiieia n~o ,; um:.t autoridade criminal? :-õüo 
podellios. {t :oé!ll~ihan~a do sYStem:t antigo. 
dar-i!11: a frrculdadt' da. l'ormaçilo da culpa·: 

· E:n r.ue ,,_,,;; ac1ui o i·l'!'O? Em diminuir a ju. 
risdic~à') a t:m t' augmcntal-a a. outro? Isrt> 
c:tb.~ nos liilii~es dos poci<:n•s constitucionacs. 

. A isto ~ IJlltJ :;e limitou o !lobr.e Senador, po1·. 
I ·,1.,. .. o..!OJr·~ -,.:· ~l1'1 ;·CJ ·· .•• ;.,..r·· .,ada dlss' i'•'"- . . 1. lJ,, •• ...,,,_. ~~1C..o_ol,., .o.J. L ~ t;, 

I 
O de- que se t:r2.ta é objecto àa. l~xpcctar,tio 

puiJJic:2.. vamos a satisfazel-a: todos estão pe-
1 din!lc l'f'U!t:dio aos m:tlca do Paiz; e, olhnndn 
I ?J3l'3. ::::.::;11, rtl:!!o (nir.: tarr.11>em nüo póde Ucixa!· 
: dr~ t:nrrn.r t:!n :J'' cliscusgf'~o o ·p1·ojecto do Sr. 

l' i!ciiú; ,, cn:Bo: di:cutind~.s.; n_rtigo por ar-
1 :.l~:J. rJ !lClJr~· :--~·n~tttor tara calur os que d~~

i v:~r:1 eahh·, r:- sui:fn!tnil-os-ha ;:ür melhort•R. 
! . ~n.dtt .mai~· dir-ei a ~.~s~~! _respeito: obser\·::
l !';·l. :.;~~·;wni.~~ qu~' a Cünlml.SSHO entt:ndcu dever· 
1 :~~t~3!í~Zt-l' o qr;e o S,:.u:J.do lhe ordenou, em 
l'li·tu<k d..; ~l!n l\:c1uerirnento do nobre Se1.1n. 
do!' (o S;·. Lope~ Gama). Organisou um pro
j,·co li:nita::Jdo-::w ~08 p-ontos do requerimen· 
to. Entcndc:u o nob!'A Senador que :1.:.;; sua~ 

d!sposí~i:ies n:i.o .sfío ~)t·l'!nunenttB, á cx(:l·pcfio 
dt~ un1 artigo. porqur:. tod~s as ,~c·:t.::·s que o:·. 
cidadãos n:'lc a!tc:-arer.:1 a ordem puiJlil'!a, n:1n 
;,c·r{L Iuga.r o !)rojecto que .'3L• o'ffercce: rege ct 
Ctinstitu~rão (1• .~·:·mpro r~?gerá), rege o Co
(li,~;~> do Pro<:t 13HO Criminal. etc. 

Quando houn·~r rebellii1o. eon.spil·ar:lio on 
.:::Pdir::io, t•·r[!. lu~ar este prQjccto, salvo ntt 
~J.i·~igo u:1ir.'''· O ~YBtt·m~ seguido veia Comm!s. 
s:~o foi o r:ep;uintr: Tratando-se dos crinl•)S. 
diz =t Com missão: :itLO e:::~te.=:~. (•steH c catrs; 

nnH:in. ela Constitttidin r~ das lf..liS. ao :uno:· eircum3tanclus aggravante,g ou attt•ntwntL:.~ 
no Pn.iz .. ús inRtitníçlies. t·steja o nobre Se- :::àt'J estas, estas L1 ~\stn.s. - Depo!:;, cstnbto:~If!C'~ 

nadot· ~.:,gqro ,, tlescc.ns:~do que muito fnr~ S'· a. pur.i~ilo. Dc·pois dP tr~t:ll' di;:to o qtl<' rk· 
rwr ,•f;s,~:-: nhjl'etos fizer tanto como r~u, por- 'dn. :'a:~F.-r'! 'rrarar dn. foi'!U['.~f!o d!1 C'nJpn. 
qtli' mais nfto lht• admirto, nem tcvt• razflo .·1 Commissfio pnlo au,• sr disse r111 ili
p:trn !~so; e o llli~lhor 6 pôr sempre de banda v,::r~os jm•JHlPS, p,:-Jo qn,.' Sc 1 ouv!o e do r.srri
t-wmelhn.ntí.· J'órm!t de argumentaçüo. Todos Pto na ouu·a Cnmnra, l'tt:• .. •.'utend,·l, (!:te uu.1 
::unamo~ u Gttnstitulr::1o ,. as liberclad··s pu- !r!bun~l assim or:-;a:Jisado ''•'l'i:t. o :u,'ihol' 
l.!lieas como :tma o nobre Scnndor. para o .iul.c:amcnto 1los réos dt· :lêllll'ihanti•-' 

DiH~•· o uolm• Sünndor: - O que quer crimes: R•' se a.ch~r qu0 n:io ~ •'Bte o me:·• 
•Jiz,·r autoris:tr os Juizes 1le Direito o o Chof•• i mr.J.hoJ·. v.onha. outi'O, ,. u nobre SPna•io:· nt"'· 
ri·· Polida ctunubtivttmente para iormar n lo n.pr.~r.:•nt.:. l'oiR ci·11.>ur:!. o:; rr:tt.'!.lho~ rir" 
··u 1:ta? Qurr dlwr muitos. Poir. quem est.~. j out:·os. ,. u:io h:: 1lt1 otf-"1'':1:~1' um W(•Jb.w fru 
:rttlo!'is:•clo p:1rn l'nzer umn lei. para :llt•·r:1r o;: i c·to d~s suns lnzP~ "'Ul um t'aso l<io llT:!•'lltc? 



.101 se~~e.r: .:l ~ iS de SetcmbrG 

St~ r~ tiio t•ig-irlo c~tl:::or, poJ·r·.J.IO ' d ' .... -~ "" n;lo a. oça :~ • Jlil:!i.lí•lltr- no:s 1'•'5Ultados QUt· dt'Sbl"ucu.d.a.ment~ 

ccnsm·:• com nu•dina~ <;uas, t:<>W ,., ,, .• ,, ,, .. u,. p!~1ci11Zio •·d~· .. ;;ysl<Jma do Ministet•io d;c. 19 
plo'? Sf• t.f'1U .tncio~ (h· n l'a%t"·r "' r:.~·-' :; f;,z, tlt• Srt~~mbro. (.~ua1~r~o ;-, anbrt· iil.ltnr da indi~ 

''•·.i:' ~th· murcha cs~·· amor pat:·:0ti~" I'On1 eaçiio a apn·s~nton [1 Ca.sa. um outro noil:'" 
«Jllt~ ttldos O:l ctias tlOCl (•.''[,··, • r.. . I s 1 • " ., :Hill! a ·,n;u .. ant o, : cnac O!', qup ruz p:~rte ào Gabinet.t' a~tual, 

t.' \'t•ja (\l\l' não CUlU])l't.' Cntll O !:!r'll fl.,\'8:', pi;l'· 
11 COil'"lbCI.t·ll t•st.tl, inr}ica~ãú, LUOS1.l'a.lldo qUI' éio 

tlllt', eOBltJ lhÍ:i toclo~. :.011 r.amb!'1ll 1·i~·ornsa Gn\'t·rno ~~ I'}Uf· dt~vio J)Ul't.ir \'RSa mt•dida, po 1• 

atn~is-~ 1 f:ii.o de c:nntr!Lui:t' r~~~m t.Ucl!• fJilv ptul!.·~· Sl't' o flUe tinha ns darloH pu.r~1 indica 1· u:i 
para. o ht•!lt do ~~~lu.c.lv, cnmprindo ussi!ll o 1.il·· malC.!:; !.' o l't.•m;·'dio pur:., C"lll'Ul-os: qut•, rlo 

\."eJ• eúnstit.ndona.l, lle qu,• todo ~"• r.idacliio tlt··::· C:Diltt~~n·iu, ·:;,·t·i:t iazt"·l' um~1 aei't· e<·nsut•a. ao 
1·nntl'ih11:·r f•Onl !-'t'11S havl·rP;.; a filrnr dn 1 1~:i·l Co\'t'l'1ln. " t.a!vr~r. chamar soht't• 0 CtHj)t> L1~
!Hdt>. I ~isinr.i\'o IJI11:t rt·spr•nsabi].idadt• Qlli' niio nn.:i 

1-<~utendt•u, p11is. a Cnmmis:;f11, ;· 1 pr 1 ·~··:lial' j' th~\·b rabt·t·. 
c•:;w~ medida::; n:~:; acr.uat~::; c•irt·unn.ane:a:;... Oi'a. Pllt:io l:ill~t.t~n1.•·i t·~ta opinift,, :q.>J• 1 ·;,~·n· 
Lc .. lllhl't">·l1lt• Ul:d~. 1.) r~:·imr~ püdt· ~:-; 1 ·r entunl\~t- I tõ.~cla !klt• ~wnw! P (!ignn ·:Vlinistt•n d~t ft1a,c.:.:n
tilin ptw mi!itart'l':i, ou p!lt" 1wi~:tno::;, ~" l'tn ~l1~1. ~~ vntci f~om ~~1!~. Como perlunnt·c~ ~üé 
·eBd~l 11111 rlmi <·.HROR a ('OllllJI.i!iS.ÜtJ c-~staiH:i:·:..·.t:tl ho.i<• nu lllt.~smn modo dl' J)t'l\S~u·, não .iUll!uJ·i 

n HVII JH"inc:ip:n . ..\ c.,mmi::;sfw 1'1·~ o qllt' püt.k: h.·n""! clt·sr.t• JH'o.ic-ct.c.t, a]H:~al~ da r.onsidt·raQfifl r-m 
, •. ,,. fWIH minha partt-. eomn nüo ~lcan<;o mui- que u=·nho ~~~ S~"Us antol't:.s, t• ~~om P::OJ>••tdali. 

rn I' dl'f-IC,in aCOJilJ)anllat· a!-i nolnbilirtac.it~H IJ:.tl'a dadt· o il!n.strr. roln.tot· da Commi!ir;rw. 
rlelJnx ann~ndt•J' alg;·nnw t:OH:iil. ,. pol' !:i::iO ql\t:' 1·~11 tliS~w. Sr. PJ"i•Sidcntr, t! o l"t·pittl, que 
tanto insisto p~la ro~d.invaçft., fln 110h!'t• ::;,.. dcs~T<H;ad~tm•·nti· parte do SJ'st<.·tn« ria ~dmi-
u~dor. A C'ommi~:;éio Pll<·onl.rnu no pl't\i~·(·io 

do Sr .. F'rijó muiro bnas c·oHS:cs .... 

O SI:. CoS'I'.\ FEitt:I·:JJ:.\ ; •.•.. P,•ssimns, Vt·.io Ptl. 

O S.:. C.\~fo;L\.\'o; -- l'11i::; t'U \"•·.io <·uu~as 

boa ::.o. ~fin t".lhc o nnh1'1• St•JHtclirl' ~{) para 11 

iacl(l m(to. l•:ulfim. Sr. Prt·~drlt·nt.~·. " nos:w 
obt·ig:H:.ã" ''stri cle!";f"Jllpt•nlwda: o I\t)SSo lh'B

,.;anH•ttt,· (· I'Ste: He n ma-ioria do ~t'lliH.to jnl
.~ar qu,· t·Stl' nubalhu nãu Sí'l'\'t~. w~jt•itt•-Hí~. 

f:t('a-St• ot!lro. ~ada mi.t.:s dii'i'i, t' Yt·nha :tgn

l"il o podt:!!' dn :nnnclo c~ontl':t mim. (III•· t'\1 

pl'~t!llf:t.lo um l'ig'(lt'OI"it• silPncio ... 

O S1:. l'l:t:r.t:T<II:n: ...... ,\poiaclo. 

uistra.~;ii.ll rlt• Hl clt• s~·tt•mh:·n POllt.i!lÚit cb 

Hlt·sma fÜl'Uia: ,. !lt'lll os attlta(•:-; memhl'o::; ,i o 

(Jabint!U· t.t=-m dado moth·o~ para pen~a.1· d•-: 
ontra ll1:.tnt·iJ·a. .-\ig-uns J)J•ine~lliu~ ndopt.aclo:-1 
pt•la. ildtu!llist.I'H(~Ü .. p:t!-'!iiHI:t ~upponhn Clllt· fn·· 

ram abandonados. mas outros ~onLinua.!ll a. 
])l't'fiidir ao ~y~t.t~llla d1• :\'linist.erio :H~tunl. 

Pt·l:l id~a qu.• i'Dl'lll(l doH ar.t.uat·S Ministro:.;_ 

niio .iul~" qlh.' :-;ig:nu o ~~·st.Pnl:l da eol':'upç:i.{l 
:tdurHntla pt"~la administl'ar;rw nntr~pas::;ad:t; pr.· 

l't~lll. HO 111ais, part~c:t· flllt· a íH:Iu:tl ·<"amin11JI. 

<lt.•'!-ig't'iiGiHb Tllí~11f.!· cln lllt'iilno tlt(}dfl. 

O 11nhr•• r"lmor lia Commis,;üo no,; eitou u;; 
(· . ...:t·lt1}JIIIs r.Jit Ft·:ntt..:a t· dn!=i l~st.adus U n-idns nm 

C'i:-c:n:n:-;t:mdaH, rwgundo t·lli:.", id,·nlit·HH: ma:;, 

P•·t·mina-mr• qnt• lh•· diga qnt• "lll• " qn.· de
Vt•t'~it ·pt·nv:ll' l'l'a qtH' o Hrnzil ~~· :u:lw noH; ou.·~-

111:1,; t·il'<'ll.lllHlallt·ia,; liOK J•:Ht.Uct<.•S lJuidOo (• d:1. 
l•',·anr::t, q11:1llclo s" tomaram I'H~as nwdidw~ 

nuqtlPllt."H pai;.w~. u flll•· ufin lhl• st·1·fi fa-c:il dt~

utnnstr:~ r. 

r;r~ sc• ::tc~:t11H~las!-4P!ll o~ mn!rH qllilltdn r:\!.1 

Jl'\JlflHl'~c·enào. rnuilt1 :->e porit~ria. t·on~t·~ulr: 

1llr-t~ f. 11 flliP ;:;r' nico fu~; .\bandO!H!-rif: O :-!)'~ · 

lfolll(l cJn lü1TI11', !IOnll•lPI\1-~t· !'lllPI'I'~HrlO!i h~1·· 

br:is ,. prohog ,. c•H t·onflo Hlllilo !la intlole 
do~ Brazill.'iros [Jill'a n ntr-!hor:tllll'nlo do 

f) ~1:, fo'I<HJ:I·:II:.\ 111: ::\fl.:1.1.o: · ··· :\:i.11 pl'l'

\t·lltli. Sr. l'rt·:~d:lt•nt,•. ar.u·ihuir Jll:i:.. int,·tH:rlt•!"-i 

i\·OH IUL'lllbl'OS fia C4llUlllÍ~~fio: !H• lo c·nnt l':l do, 
Juil\'t•i ni"to st·, o sr.u patriotismo. (·tfllln o dn 

illn~u\~ :n11o1' d;t !ndir·:tt;fto~ qtH' (t•Z appai'l'f•:•t' 

n proj,_•<"l.u t'IH fli~!·Hs.;;íitt, (.:l.]iúirtr/n'i). (':,m· 

qU:IJliO :nui1o t't•SlJt•i!t· nt~H nobl't?R mcmbr1,:-; 
da ('n:nnds:;f,". twm pol' i:-;~o 111•' ll!Hi!in lignl' 
.li~t·írnmr-nh"' aoi-i !;f•!l~ fWnsanwnto:->. ( .. t,,,.;~~
r!o.d. Sr. Pn·;;id~lllt·, qt.w.ndu pri:tc:ipir·i a fal· 
liiJ· };obt·,· t'Filt· pt·o.it•ero. 1 h·t· pnl' -1'im prinPi
p:d t·nmhnt,t· mu sysrr.•ma qHi· mt· p:ll't·C:t· yjl' 

l:l)JHw:-::t•nrlu nl'll-t.~. qt\t' .;. n ,wnsamc•nt.n dH nd
minist r;u:ilo til' ·1~ do• Si•tcmbrn. Xiio l'••ndo 
t•tl. nol~. ~f.·nün a ·nun1i1:c~tac:ão dt~s~ .. JuN;lllt) no;.;:w r·slnrlo netual. 
lll'!li;:\Ulf'lllo, de c·c'l't.o d•·v,.ria •·•>ltlbal.i't' ,. ·1'<" :1>1 ,,. mostron. S1· • .PJ•.c•:;!rli•Hl<·. 

,h,i1:u· as otwdi!la~ !ll'nllf<~lak. firmndrJ prim+ , rlo>n a.rt.i·:::o~ 1l1•;;te Jll'•>.h·to uii.n '(lÔrlH 

Q\HI lli~l 

p:J~>1:or. e 
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é aquo:-11..: qur, ;>riva os cid<L:lios brazileiros 
<le uma garantia con::;agrada na Constituição, 
a qual é sr:rcm julgados por .iurados. Parece. 
me que o nobre Senador que me precedeu 
1;uppõe qthe aqndles que se oppõem ao pro
jecto níio querl'm que se tomem med!Ua.s, e 
medidas reclamadas por rodo o Brazil. Pela 
minha parte muito desejo qu•; .e tomem P.i

~as medidas, nfi.o as que esriio n~:St•: proje
;,·,o, porque SU:Jponllo qu.; g:anharia.mo5 até 
~~ru tcmJJ.O, ::;e 2Sjl"l;ra.c;~~m<w. que o Governu 
nos apr.:sentasse u:.1a propo~w. a este res
pei:o; ;wr~m nunca ;e alcan~ará este fim com 
a discu~~i!o de um proj·:Cto que é inadmie;sL 

1 t:Onl s:.dbol'l!!-- (~irtU!l~Ht.Li..nd~:.s s~;ja.m ns qnali
i ficado~ parh :: .. al ma..:;i~tri:aura. 

! Se IHJ:· :1aYer dcf,~!tos ·.~m uma instituii ção ds·w·mo, acabar cnm. ••Ila. •·!ltão devcmoõ 
aca:b?.r cor:1 'udo. poJ'C{th: n~nhuma dellas t&m 
o cunho d:. p·::rfr:içào, t jámais alguma llouw 
.. m que ni!o s·~ commettesse algum abuso. 

O mt·ti :'i:11, sr . .Prt!Sidente, toi satis1'a.zer 
5. illustrc• C.:ommi!<Siio. fazendo-lhe ver que. 
quando combati o p;•ojecto, n:lo attribui má.s 
i:neLções aos m.:mbros della. Conheço os seus 
t~d·:·:Jto:-:., mas permlttam qu~~ ,·~u não os repu. 
1.·: ~!lfa1li·vc:!s; ,~ s~~ pres,~ntementf~ emitti a~ 

minha~ bumi1ões reflexões, é por n1e parecer 
VPl na liln.io:· par!.C:' Lli~ ::!eus artigos. e que comfJ ~:. um nobre Senador nec,~ssnrio ouYir :1~ 

sõ:n~nt·· ~Jóde prouuzir ::::JUitos males. Ha o)Ji:Jiíi".~ u;' todos. 
queh:as ;:;eralmentc contra 05 juradGS! B.~m (i Sl!. LoPt:.~ GA)tA: -- Sr. Presidente: 
disso: G n0bre Se-nador (o Sr. Vergueiro) ' posto qu0 ·•u muito respeite os talentos do 
:1\to: ;sso ~ moda <io wmpo, porque me lembro nobr~ Senador IJU•~ me pr~cedeu, •l reconh~ça 
qlJ,l o?m t~mpos nftfl muito remotos •?ta moda. 
çt·!tar r:ont.ra os magistrados. 

O SH. O!.t\'El!:A: - Com llonrvsas .:x
et:"pl]ões. 

o S~:. Fr:r.n.E!P.A nr: :\;!F:u.o;; - Eu fa!Jo em 
~hese gernl t: t·econlH;t}o .;-J.sas honro.~as ex .. 
ccpções; mas o nobr<' Scna'C!or uão pódl• que
"<'cl' uma cxcepç;io privaiiva para a classe dos 
magistrados, desconhecendo tambem as hon
I'osas excepr,ões de jurados tüo respeitaveis 
como ~iio negociantes, lavradores e outros 
que• mr.recem a mesma. consirleração, muitos 
dos qu:ws têm tanta honra como os mais 
honrados magistrados. Porém. é facto que 
nt·ssa época era moda il<'clamar contra os m::. 
gistrados. a quem s.• attriiJuia. então todo~ 

os maks da. sociedade. At.é mr recordo agora 
de uma telelm• cot'I'<'SPotHlenda que, appare
Cl'ndo inJprcss:r. t\·z muiw bulha. P quo sr 

I 

as .~:las boas lnt.t:nr;Õt:::. Uíi.ú ~~~~~!-!'-,· todavia. 
!kixar de combate:· a ido'a !Jll<ê f;>z do proje
cw e:11 discussão. 

Xito loi possuído d~ u;.; mero ten·or pa
n!c:·J. porém sim u,~ 1nui 5érhta apprehensõ(~s. 

Q!ll n:!d.3. indig-nas dto um i:'t<Prt=aentante dti. 
Xai;ão, que t~a fui lt~rado a aprc;sentar o re
querimento qu.o deu Juga.r ao projecto que 
nos occupa. 

Sr. PrPsidentt•, pat'ece-ma quê o:m não de. 
via S<!l' taxaé.o de nímia. tilnidez. por isso que 
vi com hot•rol' o e~t:rd.1 calamitoso da nossa 
Patri:r. Quando al~umas de nossas Provincias 
ard· 1m na ~uerr:t. eh·il. quando os assassinos 
,. latlrÕ<'S assal<am :1.3 vida;; e propriedades 
·:los cidltrhios paci ficü5, nüo creio qtto' seja 
ct'nsuravc-1 quem recl~ma prov!à,.ncias para 
r.:medinr mnles dP tanta. ma.~·nitude. Se nes
t.'s So'ntimcntos nfto cOI'I't•spondi á conflanç:r 

attr!buio :t. uma nlla 1lCJ'.S011rt!l••m: nt•ssa cor. qnc •'lll mim depositaram os meus consrituiu
t•~spondrnr•ia s~ dizia Qtt•·. <'lll quanto não s0 res. ~,, o nH·u z~lo foi cnlp~I'Cl. o SPnadro fo' 
enfOt·~:ass_r ttm .h"ra, nad:r tontaria caminho. I mrn Pllmplicr. por')nr·, ~br~~~nt!o ns min!tn' 
fi a .JUStiça seria S(·!11Jlrc posr.t'l'.~ada. T!'OUX!' ich~a::. nom··~1u n r.omm!s~:i.n .1uc .lpl't'::Jentou 
isto para mnHtrar a morl:r rl:tH é)lo<"ns... S<· rosrr• pro.J·•t:tn: mno 1<11 o'sprro filio.' n. NaG:Io 

' muitos rlo~ .iurarioo rt<nt npr·e:>cntarln julg-a- 1 t'nr:: jnst.i~n. n !'Mi· :tétn do Scnnrln: hont·:r 
lllL'lllOR C!ll•' dcseonsolam aos ama.ntes dn ins. ! J.!J,• S<'jn frit:t P•·lo ~•'n proc,•t!i!ll•'lll!l nn ncei
l!tuic;ilo. outro,; 1ln qut~ nfit) P.Stii.o neste r.nso./ tru;fio 1h1 meu i"t'QlH'!~inknto. 
Tsto. Sr. Pri·sid•·nte, nfin '' pt·ll·ativo elos .iu. ; Sr. Presidr•nte; nfio foi com premedita. 
nulos: no;; Clltlt'oH ju!gaml·lltO~ factos appn-/ ~iio Qll<' eu apr•·sentei este r<'<l\\Cl'imento: ru 
reccm qtte (• Tl'iste recordar. e que convirfl ! o fiz ao pfo do nobre 6ena.dor qu~ fnz Pll.Tte 
nfw esp<•ciffear. O que convinha é que se ' rla Commlssão. A~ noticias do.s d<'Piorave!s 
visse o meio rli• ,•gcolhar melhores eldad;io.< ~contfclmentos do Maranhflo me asRustnrnm 
para jurados. Para quo• os mnfs inHtruldoR •• e m~ ~onstt>rnnrnm p~·ofuud:uueute: os ~ri-



I CHi 
-· ---·- -·--·· ·--·-· -- --------- .. --------- --------------------··· ---------- --· ... ···-- ------ ... ·-·-· ..... ------ -- -·-
;u,; cta~ \'iet:m:;:; do tlll"l>l" r.,,·o!udom•-rio que : cuncneia com " erimt d<· l'cbclliào. Toda a 
(V::l'PC'''l'i.ltll em Cn x·i.1~ :-~ t•nl r:11n:1s otnra,s ! qtw.sr.Ho ~tl reduz a rlec:dir se t~fiectívamento 

po,·oar:õt.$ rio .\1aranhüo. L'S <:lamor1~s da.s ~ wnstitue c:r!uw de rebellião tentar direcb.
\'Jm·~,s e riu;; orphãos ni;o podiam clrixar de i menti.• dcst.l1ronls:n· o Imperante, impedlt: a 
r<n:nmover-m<·. porrp:l' <'li deseonhN;o t•ssa I'Ouni~o ela Assembh;a Geral. dm·rlbar a Con
nobre~u de oemim,.·nil>.' <!lh' a!;:un;; uobres >tituir:i'tu, l!tc.: crimes ~sses r:specif!cndos uo 
Se.natlor~s ~u~rem qut· ncis tenhan:os. fJ:tl'll l'odi!::O. c: pnniuos pela mesma peua qut• ten1 
r:outcmpla:· com iactirtercnça ~~:; ~·:tlam:d:1rl··' o r·rimr: elutmad" rt•bellifto. 
cto Paiz. Fi?. o requm·imemo. J)i!l':1 :h,i:u d:- Or:t, qu;· ht?. o Cod-igo Criminal? Depo18 
?.1.'1', ii•; 1'0]ll:nt• .. : ,, póde I·Star "' r:o o :tobr·· 1 tle 1.<-r r:onsid1,rado cada unt dest~s actoa, 
:l<·Barlor qw• ~m nad<t contriiln;ol ~-~t·: p:!soil / romo rriJJl•.' de l't'belliilo. porque• lhe;; impõe 
JlHI'(L flllt-! (·ll fo~~(· c:hamado éltJ :Vlinisrt~rio: 1 ;1 liJt~::;m;t pl~nH. dt~clctra quP l'ehf·llião t~ o cr.t-

' 1'll per;o ;!O n'•b;·,· S<·naàoJ' Qllt· rr·f!icla qn<· i me rpH: :;ó p<idf' wr lu:,:ar quando coucorram 
se t'"llP fHldP st·1' tl·,iui::;n•n t'\1 tamht·:n r, pos:;o J rinté mil ou mais pt~s:;oas. para perpt~trarew 
,l.t•J'. 1 :\l3Ul1i nn alp:uns dos f'J'imt·,:.: mt·n<:ionados nos 

.Sr. 1-'!'Csictentt.:.: eu não esperava que na I artigo~ GS. ti8, cte. 
primeira discussão d~ste proj~cto se tratasse VP.ia o nobre Senador se o Codigo niio é 
j:í. d:l doutrina dos seus tlit'ferentes artigos, absurtlo lH:Ssa classificação de crimes? O 
e que lõ!c pretendesse mostrar que nelle não Codi.<;ll n5o impõe, maior pena ao crime d" 
R~ obS(.'l'Vam ns regras e principias de ju- n;b~llião rlo ~utt rw d<· ti·nta1· dii~ectamentc 
l'iSJll'Udencin. c• os dictamcs do bom senso; !! por factos destruir a Constituiç;io Pollt!ca 
entendia qm• este examP, artigo por artigo, ilo ~stndo on a 1'ómm do Governo cstabeJ.,. 
s···ria objecto da sep;uodn discu,;s:io; pensava ciLlll. em c:aso do: cllnsunur.se o Cl.'ime. (Lê.) 
qtF· ll nobre Senador. wndo que a Casa. tinha 
r~conlJL·eir!ll a ncc:rssirtad<, elo projecto, reser. 
\-".al'ia ~li:i sua:-: oh.iecçõt~~ parH a segunda ·dis
t·ll:;~<:in. n:1 q:w! lhe .-, dado discutir cada nn1 
dos al'tigos e sulJstituil-os pelas suas idéas; 
i'in:tlmtmtr.•. f'i:PP.l'H.Ya que hnje mesmo, posto 
o J)!'Oje('("Q r:m P cliseussão, passaSHt· illlll1t? .. 
di:llar:.H·ni•·· :í ~;:: m~1s o qnf~ ,.t~jo 4} qut.~ foi 
lD~o ~ssaHnclo. r, por ~ue modo'? Dizf'ltdo-se 
:liiP rlou:; dn~~ memhrns rJa Comm::;~i1o l.inha~·n 

pn~.-.::indido dt· rodos os principio::; ,) ·r~~gJ~a~ 

lit· .inri~:·prtul~uci:~ (:riminal. t· at•~ do bom 
,.,,.lhill, na n 1';;1 ili:"H(;~o do pro,iect o: proposL 
eiio l'i<l.:< CJIW. nGo ;;endo rlemonstrada. pa-

~L! o tnr~rr. el'imiuo:;r~ fi, .. qi!P t.l'!.tt:ln.l ... 

ses ~rt1~:os (• o m<•smo que rcbell!ão; pois 
qu" a clli!s ;;1~ rderr, o artigo 110; e s~ al! 

p~na;; slio as mesmas, qual o mot.ivo por -que 
o>~sr:s cl'imes niio constituem rebellliío. 

Xos artii;'OS 68. 69, Sr;, etc:.. do Codigo 
n:í0 s~ cxig•• numero de pessoas, " no a.rtl
go 110 SI' detérmina o numr•ro de p~ssoas 1.> 

i :npôi!->r· a mesma PPllH! l':n o :i o queria oc
~upar.me d-est.P objecto. qno pert.enco ti. 2• 
di~c·nssiin; mas. l'orr;oso .foi rl'sponder ao uo
hl'" !õh::Jador: entretanto. p<>11~o mais direi 
~obre· essr• t.opieo do S1•n dlscur~o. 

l'í~C:t• (IIli' ~() j(•llàl' a rlt~SaCred!t.Ul' O prOjecto J!1i0, ~~· ,.J~:I ~~i pôd,• !ir."1' J)t~I'Jit"! l':tdit pnr Yintr~ 

para L·on:-:p~·llh :: i'illa rrjei~fio. Bi-\pcro, eom- mi! JlP:O::~na~·! Qut• ":;;·dhH1ta l.(·mo~ lllhi, nó~ 

111do. QU<' tal n:io arontec::1: o '>euado ha de ~lHO n~n sabrmos rl1· que numr·rn dr: almas 
C!!lt'l't,l' ondt· a:~ rnz~jc!== CJ!H· o~ nobl't•R SPna.. s0 c·nmpõr a maiur JMl'IE~ da!-l povonçõf\s? 

·1lü1't'R h~m ·JJ:lra r·o~11hatrr r:adH llTII r!o.~; :ll'r!- Q:Jnn<!o l:f·m lug-:n· t:u·H eomlUOGÕr.s poli.tir.aq 
g~l::i ÚO jJl'O.it<:lP. .a~ f:ll11ili~IS fo.~·Pnl. 1'011('01'1'1~ ·m!liOJ' llllllli~I'O r]~ 

Sr. P1·r.r::idenrn: r·(ln~o nm nobn· Senador l'r•liP!rlr·;.;, c·~·· mo :1ronkc·r·n n:1 T4n.p:mw: 1 ~ q11 , .. 111 
~P ean:;ou em musti'ar o~ abu:=;os qne resulta. I ,·ai t·ont:J·:· :~~ pp:;;:nas t'lllP !ti estiv·Pralll? 
•::un àa. C'lassif!car,fin dn -c·t·iml· de rehelliiio, i Di~~·· n nnhl'€· S1·lt:1rlor que o uosso Cn· 
nfín n~sst) rl"ixaJ' pas:-i:l1" s1w~ proposi(;Õe::; :"·H·m 1 rlig-t) tf•11J sido rlo.~l;1do po1· P!H~I'ipto.1 ·r.·~ r.!-1:-
:1:-' t't.~lJ:I~.<·J'. Xo pro,if•l'!n dC'flnio ... :·H.• o rr~UH~ rln 
l'•·h~llii:o. dt'l'O~:turltH<r o arti;::·o 110 do Co
d i~~~ r~ri!u':t n 1. f: ~ub~t il.11 i 'I rlo-o por nutro~ 
at·tigos tln mt·!;mn roclig-o, a qu~~ C9f.iP. nh'R1llO 

:n·i h·,n 1111 >~ l'Cd'r.l'l:. O pro:io'c:to con~ii!t•rou 

t.rnn,q,,,irns. c·omn um:1 ohra fll'ÍUla: S1'. Pt'''· 
Hiilc'ntf': o .nns:.-o C1Jrlig·n f .. t·iminal ~·· 11 ma 
mnntn. i!P l'Ptalhos ... 

\'rm:': - :lfnut.a. dt• J'<'l.alhos!! 
O Sr.. Lni'I-~S G.\.1!.~: -·- Sim. ma.nt:t. d~ r·;·-
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Sess5.o de 18 de Setembro iOi 

ratln. do Codigo Franccz; os nossos legisla
liorcs. ~0l'l'inrJo-se dos jurisconsultos írance. 
z:·s l/li<' fi:wt·:tm nlgumas obscryaçúes e ccn
~.:t;ras (t C:aHoii'icaç<io dos crimes politicas, ex
trem:mun em o nosso Codigo n. tentativa de 
euns]>irar;:io da conspirar,fto efft_.ctun.tla, c re
conil "ecram qu~ estes dous crimt·s nfto de. 
Yiam ter :L mesma pena: eis aqui o fJUe fizc
r~.J!l os nc,ssos legisladores; copiaram mera
lt!Ul te as It>gi.slaf;ücs dos paizcs cstranl1os. 

Eu bem sei que estas consicl:~raGõ~s clc
-.·~Tiam SPr i'c:tas na ~a disc:ussflo, ne1n eu 
rinha JH'c:p:ll·acio parn. cstn. arguml'ntação; 
1nw; do posso clc:ixar de mostrar ao nobre 
Sr!ii:trlor fjU;: t•Sti.Í e;ompictamenle enganarlo nh 
irJ(,a que tr:m cln. l'Xcellc·ncia do nosso Cocligo, 
pois d:t cl:tss:ticar;:1o rios crimes ele rcllcllião 
"'' coll!;;e qac é trabalho que não faz muita 
honra a seus autores, como jft ·Jllostrc1; isto 
~~ fnlll\i.' com franqueza. 

Sr. l'r,·sidcnte; o crime de rcbelliüo, 
<:on;u nús o ckiini:nos ac:tualmuH" c neste 
PT\i.iect.o eonsist.t~ ni~to: cada un1 <los artigos 
a que ~;c refere o arligo 110 do Coc!igo Cri
JHinal não J.li'esuppüe a rcunWo daqucllc nu. 
ntcro de pL'ssons para commcttcr e.s.se.s crimes, 
cJll<~ ~5o t:"lo gmvcs f!llC a ,\ssembléa Geral 
I iJ,·,; cku o nome ele rebolliflO; mas, quando 
o erinltJ ,; contra u:u Juiz de Direito on um 
J'r,,.,lrlcntc, chama-se seelir;ão: nüo hn. outra 
c!! i'fcrença. Se o nohre Senador se déssc ao 
estudo r,•gula;· elo Cocligo, vcria C!UC cstn. 6 
a maneir:1 ele qualificar c dist!nguir este cri
nt<· .. c que os n.utnros do projecto nii.o siio t:lo 
inferiores ao nob:·t:• ·'cnador. como clle pa-
1'tcc· IH'Cstnn:r, nuando chc.;a a taxar o pro· 
;iccto de contrm·io ii:~ regras do bon1 senso. 

A' vista, pois. do exame fJUC fiz dos cL 
t.aclos artigos do Coui.~o " cl:l nccessielack de 
comlll:chencicl-o;; num:t uaica clisposir,:'LO, jul
:i"<l que· o nobre Sdt:lclor ha ele reconhecer que 
f"<im iajmto ~m lançar mna esp,•cic ele J:tbéo 
( rn:r· n:1o possa clw.ma:·-lltc ele ot:cro modo) 
sobre ma~·isu·:tdos Que, depois ele maduro 
e:;an:e. pt·opuz•'rnm a enwnda t!e uma das 
dis]lClBi!::ie::; lll:1i8 l:npt.'l:i'cit:ts do nosso Codigo 
Penal. :\':'lo jnlp;ue. nor0m. o nobre) Sl'i1ador 
(lue cl:tmos a nor.sa opiniüo por infal!ln•I: o 
mai~ n:·ofundo examr. não Jlúdc :is wzcs pre
munir co:tL:·a o erro. quando se trata ele as. 
snmpl:os cksla ort!cm. fJUt• bem poclcm cha
lllal'-3<' .1 lll<'l:t[llt)'sica politica, malcri:t con-

u·onrsa, m:tlcr~lt sol!re a rjual lta muitas 
opiniões pró c contra. Se o nobre Senador 
se dignasse combater nossa opiniíto, fundado 
llt'Stcs principias, nós nüo pocleri::tmos quei
xn.r.nos dr.llc; mas. dizer que postergámos 
até as simples regras do bom senso, é faltar 
üs con,·cnicnc;ns parlamentares. 

Tr:ttemos da matcria com aquclle sangue 
i'l'io que é ncccssa::io; procuremos fazer bem 
ao Paiz, csp••rcmos a segunda discussão, para 
cxnn1inar cada llill elos artigos do projecto. 

Tenho mostrado no nobre .Senador qtiC 
oo principias qu.~ me guiaram neste projecto, 
~ mostrarei ainda C)IW mn nobre Scnaclor se 
cngaaon complcLnment<) quando disse que a 
crcação de alçadas era contraria ÍL Constitui
do do Estado. nue exige que os julgamentos 
~<'iam feitos pel~s jurados: o nobre Senador 
niio te\'C p;·cscnte :::. Constituição quando aYau
(;ou tal proposir;ão; c You ler a Constituiçüo. 
(Lê): ;, O Poder Judiciaria G independente, 
'c sr:l) composto de jui~cs c jurados, os quacs 
terão lugar assim no civel como no crime nos 
casos ... " --:\'ate bem o nobre Senador ... -
.. :.\"os casos .c pelo modo que o Codigo deter
minar." 

l,ogo, comp<"tc ao lcgislaclor marcar ''" 
casos e:n que ha de ha\'cr jurados. :llas, per
~unto, o Cocl!go é a Constit.ui~fLo? Nós nã') 
fiz,•moi1 o Cnüi.~·o? St• nos compct•· marcrn· 
c;; r·ascs, cl~1·o G que, CXC'rcit<mdo css~ nttrl. 
huiçiio, estamos dentro da lei. 

Agora, I't'Sta demonstrar a raz;ie : . .:r..~

\"cnicncia elo prokcto a bem elos mesmos re. 
hcltlcs, cll'sses facciosos que, na actual ordem 
llc cousas. têm ele ser julgados por seus pro· 
prios inimigos: se o nobre Scn::tdor tiYesso 
tal desgra~a. quereria os seus venceilores por 
.~Cil:i jui:::os? Vpj:!m-;:;e os ~nalcs que t.êm pro. 
vindo th• nüo ter a Assembléa Gcrn.l tomado 
mcdic!:ts promptas act•rcn. do Pnrf<, dando este 
<iescnido 1ugnr n. fnzt>rcm os Pl'1siondros n. 
bordo dr. um IHtYio 4 ou 5 mmos sem serem 
.iulpdos. sendo c\!l'to que ellcs nüo clcscjnm 
tt·r por julzrs homens que têm affrontas a 
Yingnr. 

Por conscqucncia. a Commissito até nisto 
foi muito hnm::t:ln.; ::tttcndcu (t sorte dos mes
mos rebeldes. confion o seu julgamento a mn
gislrnclos muito iudt•]leiHlentes, porque eu 
)lCHSO que. s~gunc!o a nossa fórllla ele Go;ocr· 
no. um :n:1r;:,trntlo é mnito inrlell·~\\tl<•ntr. cn. 

H 
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lretnnto r]tll' sob os Governos absolutos a es
pada de Damoclcs pende sobre a cabeça dos 
mar;ist.r:ulos, porque a. sua sorte pôrlc ser nm
tlatl::t por um simples capricho rio ;\Tonarcha; 
eutrc nós, nflO s" d:"L esse receio, o magis
trarlo ~lJll'L'SCll La todas as garantias. En mes
mo jít rc~;isli ao pod 2r, j(t fui suspenso, :.u. 
;ir.-il,~i-Jnc :L tud•', antc•s do que a dar uma 
:;,•niçnç;a contra indivíduos que foram pelo 
]Jor!er con,idcr::tclos como réos. Lembrando cs
lt~ faeto, Sr. Presiden t.c, a ningucm pretendo 
r.:e;·in:inar: m:1s apenas digo que cu c meus 
r:ollt•,c:as 1 inha:tws cntc:tdido a lei de um mo. 
rlo muito d!1·crso. e fomos victimas de uma 
accns:lr;:i.o iafuntl::tda: o Supremo Tribunal de 

risconsultos de Frnnçn, .c veja as censuras 
que faz~m ao Codi~o Frnnc<'Z nesta. JHII'l~. 

A' Yi~ta do Qli<.'. acabo (]C expcnder, pa. 
recl'·lnC. Sr. Prcsidcn te. que o projl'Cto nrto 
]Júdn (Jooixar lic pa~sar Íl 2" diseu~siin. 

O S1:. Co:"''.\ Ji'~-:J:I:EJI:.\: - Silo S!:i a ra
ziio iiOJ' qn0. o uohrc Senado;· que ac::ila d•• 
i'\!llar (o Sr. LOJh'S Gamil) l1i~O as~i~ll!!ii c~_it.·: 

Jii'ojccl.o; parrec-lll•• que sendo ··llc m~:mhro 

da acwal adminisJ.rar;iio, dercr!a. quanto :tn
tl•s, c~om seu~ collegas a qu,'m ]l\'l'Lt'Jlt!~ ina 
formnr~1~1c ac(·rea rlrts cire1111hil.it1H~!a~ llo .nra
zil; drVCJ'n. digo, Ji<·rlir mcdirlas rlc salrar:fw 
publica; mas querei' o ~!inisl.o'rio to:·Jwr-:;,, 
pupillo da .\ssPmliJ(~a Gcrnl. nlio (• 11111 rl ·;;r:rr.:-

.Tustir::L :.2\"c bastante indepcntlcncia para dito para cllc'! Qn•· qner rl!z< l' r:;;l.ar•·IIJ oH .\li. 
llOS absu1YC1'. n!gi.l'oS CJ.1:ui;H:;. ('•J!il ~o~.: iJL'~! 1_;o,,; {'i'~iZ;iLi·rS? :'t!!:, 

Sr. Prcsicl<·ntc; por este latlo o projecto 
lia tlc ser sustentado rictoriosanwntc. Rcpro
\'on·s·.' a applir:~r:lio <l:t ]wna rlc morte nos 
t:J.';os em que <' pro;i•·cto a comminou: con
cordo em ~uc su far:a uso della rn.r:ssimas vc
i:cs; nws o]lSL'l'\"O que toclos t•s paizcs bem 
eonstiluirlo5 a adoptaram; os que J.lor algum 
l.c'lllJlO a r•xcluiram. pnnco depois rc•conhecc. 
j'am a necessidade de :Hiopt~l·a novamente. 
O ;w)Jre Senador ,•ntcnrlen que esta p"na se
ria taln·z imJ.lOSta pelo pro.icelo a todos o~: 

r r~ os. se~n cxc\~pcfw; mn.s ní'io 0 a~sim: nntc 
r:rnc o projr.e~.o !;í' refere ao Cocli60 para a gra
dunr:fio das penas corrC'spon<lr.ntc!; fts cir
~umstnnc:ns ngg-1·arantcs elo dclicto . .:\ehn. o 
n .. 1Jr,• Senador qut• o rcbeltlc que conunctte o 
cr!mc de ltomic:idio pótlc dci::ar tle ser pro. 
cc:;saclo 1101· css~ criJnc'! ou que os cnbccn.s 
tios rr:hc1rlr•s ~tw atll•ntarcm conl!T, a homa 
cl:1s falllilics porlt·r;io alegar que uno csl:amm 
JlJ',~Sc·nLcs, r1nr. n;io assistíran1 a S1'111Clhantcs 
c;·imu;? X:io hãn d•• ser punidos por ~llcs? 

En as~:;im o julg-o: nno terão a pe:na ultima; 
para is:~o tcmo.::i afl dos gTáos médios c mi
H ÍlliO!~. 

Co:n o qn•• lenho dito não pcns<• o nobre 
Sn~:HloJ: que r;•jeito o Cotligo Crim:nal; t•llc 
,; Urarlo cl:~. !t·;;-i~ln~lio ele paizc·s muito mais 
aeli:1ntaclos que o no;;sn: ]lorlmno, nfto dig-o 
qr,c o Coelig-o niio ]lreslc para nada; t"m mui
tr•s clr•i'l'ilos r,ue• tê·m sido notados nesses Co
tli.~;oo elnnelc 1.ÍI':J :1 sua origem. A dcflnicflO 
tk l.cnwtira não "sl:"1 boa: foi copiada ipsis 
Hruio~ elo Cocli::;o Franccz. Consulte o uolm.• 
ficn:ulor as obras ele Bavoux c de outros ju-

s~· o Br:1zil P::iti't nas r:irr.un1si:tnei:ts 1'111 qw~ 

os nobres S~"nllllort·s :1r:alnm dL' rcp:·,•.:jt·Hlal·o, 
cnmn é (jllr n;, tlll'nlhl'O;; r!:1 :lrlJr:!nisti';H:Ctfr dnl'~ 

1111•!11 a S:l:llllo Stdi.~•'! 

tJ S1:. Loi'E!i C:.\);,\: - Ho,i<' me;mo o Go
rcrno nnrescnt:t nma proposta :1. rcspl'it.o. nn 
CaJ~l!U'a i.t·:l;po:·:t~·i:t. 

o Sr:. c. FEI!J:i:rí!.\: - ('qmo (~ fjllC o s(\~ 

nado qu<:;· cano;,:!:· c:om .. ~;ta rcsponsahil!tla
de? Como qu,·n~m marchar csll's ~!inist.J·os'? 

J·:n creio que ::cria prnrlcnte dar tempo, afim 
de que os :IIin i::u·o:; ac:ol'ili'm e nos nnliam 
informar sobre o •·s:.aelo do Drazil, c inrl'
cm·-nos o rcm .. r.lio ela salntçlio Jlllhlica. Or:1. 
têm feito isto os :l!il1istros? :\tio: qunl foi a 
ori.~cm deste Jll'ojectn? Cm nob1:c s"narlni' 
a::sust.ou-mo <'om a Lomada ek Caxias c f, ·;: 

um rcqnCi'i!lll.'lll.o. elonrlc s•· orip;inou este pro. 
i•·cto. Sr. Prcsielcn i. e. se r:ü:·a. nm nobre S:•
nador que eslins;;r r:m m•·nor contar:tn com 
a a<lminislr:tr:lio. com raz:io pmlcri:L aclmi
J'ar-s•~ ele qtJe foss:, tomaria a cidade ele C.'<C

xi~t~;, c:dndc f}ue niiíJ tinha tropas. que.• niitJ 
ththil. fonifiea~õr~i. hi!.O motirnu n. nppari(;i10 
rll'Stc projceto. Quallllo a Ballia toda t•::i<'l'f' 
cm arm:ts nlio llom·e nm :l!inistro que Sé !cm. 
IJI·assc d•· um projeelo tal; só a. tomaria tlr. 
Caxias dPn occas!iio a. t.at\s medidas. 

S1·. Pr<'sidcnlc; n;io /'oram dons elos no
bres SPnadorcs. ant.or<:s clcstc proj,~eto, rpJC~ 
nos piut;u·am o Drazil com beiJas CÜJ'•:S. quan
do se ll'nton da nosposta tl Falia do Throno? 
Que sol.n·r"·clo de lllais? Quem é que uão cs
ln\·a a espera lia tomada de Caxias'! Eu creio 
que todos qn:mtos ~;ahiam as circnmslancias 

.... 
,, 

.. : 

t· .. 
'(· 

; 
I 
r.-, 
I 
i 
; 
r 

i 
r 
' 



,, 
"~! 
.'l 

! 
' :'i 

·.~ 
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lle Caxias <:spcravam por esse funesto acon
tcdmento, bc:m como pela tomada da Lagu. 
na. Que culpa temos nós de CJUc r.s ~íinistros 

qnc aqui \'C<·m. aprcsenéem ao Corpo Legis
btiro p!!Julas douradas, que nüo t!igam fran- I 
r::cllllol<i.e qual ú o c~o:ado <'lll que se acha o 
nrazil'? 

Qg SR8. Lor•Es G.\:.!A 1: C.\%1.\:\o:-Quan. 
elo se tirou a cópia. 

O Su. c. Fwr:En:.\ - Ora, <·n creio qn,! a 
Commissf<o o que deYi:t fazer era :t)JO!llar os 
males princ!p::ws do Drazil, ::t eau~;a t\cll<·s o 
o remedia que re:lnova essa cc.~!Z:t; 1nas, o 11Ue 
fez? Apresentou-nos e:sso projecto (10), ele 
forma qth' tor1o~..; ,,~1 J';~·!:;; ~;.·~·~) _;:1~. ·. , ·'· .· 

litarmente. E' o mesmo CJliC: di::.·r: - êi:ilo 

haja jurados; uus com::trt~s q!.lt' cstlvc~rt.·1Ll 

soce;:;adas, porém, que tenham tropas. esta
rflo todas ns pt:ssoas snjcitas a h:is ~niEr.arL·:), 

s:,rão julgados m!litanneme: c, JlO•krii. br.<l 
vingar? 

Os }!inistros dormem (torno a dizei-o), 
n:-u, r.l·lll ap:·r:sr:n\ado propo;;t:as par:L a salra
~no <ln Hrazil, querem que o Corpo Lt•gisla. 
ti r o ;;eh sru mc·utor r: dê providencias, a 
dt·'i]l('iLo r! o dcoeretlilo lia :ttlmin:stra~fto, por
qu •. · Pu r:rc·io que is:o nada m:1is faz que U.es
H('l'rrlitar .,,; m.~mill'OB tio ~!inist:erio, porque 
ci::hi s.· púdc: •:nll!gir que cllcs ni<o olham 
JIHr:: o Paiz. :Jfto attr:ntkm :"1s fma~ eircums
tanr.ía:i. 

Eu r·:Jt••ntlo CJUC nito pollemos tomar me
rHdas alguma~. Sl11ll f!UC venlHll1l propostas 
]wlos ~r!nb~r""· Quando o o[fic!a! :lrariatll 
foi :lt~~pccl:r.~e de mim cm minha casa, rc
e.·ou r:llr, h1:m l'S:l<' acontecimento d:t Lagu
~~~l. l: nr·sRl~ t!lt·:::mo Uia Yt'io a noticia dn to
m~lí.l:-t d!..'~r-:~t poru~H~~w: ponJnto qnmn não cs
J1i:r;n·;t (;~j!C1 ac:ntltl'tillH'Jtto, l.lr:m como o tlc 
(':::-:!:!s'! l~.::t.t:~~; ~co;ttt~dmí~ntos foran1 (h·vidos 
;í. ine:nr!a dos honwns dt•sldxado~ c imprcvi
l!t:nu~i-i .. \g-m·a se JH'L'lL':Hlc rl.!medíar o n1a.l 

Eu creio que as causas dos no;;;;o;; mnk; 
siío duas: muclanr;a dt• sysrcmn.s " r!;:!ir:os do 
Gonrno. P<·rgutarcl ao nobre S.·n~<ll11' por·
quc não deu re:neclio contra ac]IF'ilc;; hol'tlcns 
que concorreram arm~clos coni !':t os poros. 
praticando mil arbitr:11':cdarl,:s, pis~nrlo a 
ConstitniGiio aos pés, no ~Iar~nhf:o? Xo<o B•• 

Yio Ql.!t' estes hon1cns for:tm pr•·m~:Hlos po!o 
Governo, t"lJ11 \"'2Z de serem e:tst i:.!:adns? .L~t s·~ 

conllCecn elas cansas que l],•!':\111 !nnr.i·:o n. 
nm:t rcpn•spntnr:iío rlc Alcanl:Ha. sohrr. uma 
qu .. b:a que :tqui veio. c qnc 101 r"me:tticl:l 
para qur. o Gol·,·rno r]~ssc ruccli~l:ts ttqlwllas 
autoridades? .HL o r:obre :\Iin';;rro rlari:t a!. 

fln!' !!!t·io desl.t' projecw. guma ·providencia, ou t.~Sl:lt'ú dormin,lo (t c~i .. 

Quando s11 trar.ou ela Resposta ;, Fall:t do l p::ra de que haja suspcnsiio tle ~arantbs, o 
Tllrouo, Oii m::mbros d<'~ta Com.missüo, ou .pe.l q1w os. :no:~nl~ensc~ sr.jam iulg~d:s Jh;lo .• p~
lo m·~nos um clclles. nao CJll<'l'l:t qne se tal- cl..::r mtl!tat' 1om::tta qtw o nolJ1•) ~Ln:,tJo 
Ia;;:"' ::ct:n·a tlo infeliz <•stado em CJU<' o Brn- me Informasse. 
zi! 'e :tr:ha1·a, porque. disse dh•, isto ocria 
au'm::r os rlesonkiros; Jloncns clins têm 1llC
r!i~Hlo. c apparect· est\· nrojcct.o! ~ 

Fcnnnna-se se nossas circ:nmslancias 
n:1o s:io m.:·lntu:ol!cas. Digo que ~âo; 1nas este 
l•l'O.iN·to l'C1lllt'dri: .. c:;te:5 males? Esrn. é a 
r[l:,·>:t t,o, e as mN!iclas llo ]lrokcto podem ser 
(~fl!H:i~hidas c~m U1r.s termos, conkr tacs id0as, 
qn."l ll:~n J)!l5S:llll Ht1l" :uln!itticlas sem scren1 
mni!.o c mni~.o P!lll'ndadas na 2·~ discussão: 
po:·t.:mt.n. l'amos l"r.:r se o prokcto l'm si pr•~-

E' neccssa~·io que o Pd\"O se pcr:mn.da que 
o Gorcrno qn,•r observar a Constilui~üo. qnc 
<!UCl" castigar aqnl'l!cs homcn;; que qn,·hran
tan1 a Cnnstituir!ilo; os desm·d~·iros scn·r.n1-s~ 

desta arma, tire.se ell:l da. nóJ dos anarc:hiG
tas. O fJllt.~ vc·jo, pois. ~ CJ1Jt•· r.s1t~s ltn!llt'ns 1'1-
Zl'l'rtHl passar ~ lei 'lo~ PrPrt~:ro~~. qnr. fizc' .. 
rn.m rtuc se nonlNts:.:t'!n !ll!litc:s d.n~; qlk N:
tavam indigitados romf') as:~~s~~:~1o~; (1r. um 
dog cidaclftos mais p~·t,lJJ:I <1:~ P!·tn·:nci~l: um 
dcstt'S maiores dt'Sorrl:•:ros tinll:t c-m torno 

L'nclh"l '~;;rr. !'im: para is:: o, clC\'Cl110s olhar ge- elo si uma cohortc de a~~~-~~;iHo:=:. o~ qu:11 1 :-:i 

r:ii!11<'1W' p:l!·n. ••li<'. tirnram a vid:L a onr.ro ritl:!tl:lo prnhn, ln-
.T;l o nobl'CJ St·:t:ulnr ntostron rrnc os ii.. vrador rico; c clcpoi:- flllt' :tconL::e,u? Zom~ 

lnsn···s lllt•mhros d:t Conunbsi1o transtorna-! b:1rau1, porque. tlL']lois ri<• presos, tli?.i:lm: -
ra:n ns illt!as pcticlon~trins. dando definições Niio fu! cu, foi fula:w qnt· ~lt~ilHSl·l~lOH. 

CJllt' noto se ad1am cm crimi:Jalista al:;um. Os clesortl":ros enrranclo cm C:1xias, rxi
l·:u nico Rei porque os nobres lllL'Illbros tl::t g-iram que lhes foss,•m r!ntreg;ncs C•:rt:os Intli
C'omlnlss~o l'Xl·hnr:nn os artigos 85 e SG. vlduos; designaram out:rO~i como SUSJH•iros ,, 
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ilccretaram a sua prisiio: daqui nasceu que Comm!ssfLO; mas, creio que este projecto aze
muitos receiaram virem a ser victimas, e I ila nossos males; irrita-os mai:: se pas.sar 

· p · · to con•o !'St'i neto é senao uma :uma uniram-se com os dcsortll-iros par::t nngar n o r OJCC · · • • • . 
morte dnquelle cidadão; até a mulher deste que se v ::ti dar nos anarchlst~s. 

· · Di"oe se nu·· as ppnas sao brandas. Sr. cidadão me r.scrcveu uma carta, Pintantlo-me "~ - ·• ·" '" _ ._ 
1 l"'co'Jdelt't•· C\\ C\'t• 1n nue IlHO lt::t 11\Ul" O JC-SC\1 ,•stado doloroso, perguntattdo.me se po- · • ·- '· • - "' 

l . ' 'll t 1\l (' O"l'l'\\0 SC\'CrO do que <'lll d''l vir a Côrte pedir justir;a: respondi--lhe t tene1a c. t ' • ' _ · 
·• · l' . · t .. . \1'1' b•·anclo· este é conformr. Íl razao; aquclle, que cuidasse dn snn cas:t. , ]JOI\0.\l uJ.l se- ·- · • . _ 

· 1~ f ',)Ol' ser repugnantt~, í• multo nm.1s prccarto. riam est0s homens castig-ados? , o oram - -
As leis bralHlns si."'lO observncla~J cm ccr~ tnmbem os qnc n·cnltn,•am procnrndorcs cli-

. tos ]Htízcs como as hds RC\'C'l'afi e:m outros, ·10 c tantos annos, por~ue defcnt!I~lll ttm:t po. 
brc vi uva? Foi nccc~s::trio CJ\\C sna. irm:t 5" porr!Hr. nfto é a aspcrcz:t tias leis que faz_ o 

· s '1 soc(·.~o d.os povos. (~ s!m a pontual cxN!lH;ao npr~scntasse ,. ilissessi• que tmha. O llli cru- '·' 
rlcllrrs·, ora. entre nó2. quem sfto os que têm ~mdos. que Yir~n. í~ Cürtn se seu irmão nilo 

.Sr•nhorcs. o primeiro <lr.nr do Corerno 
r, fa7.,'l' com qur s,• o1Js2rv<• a Constitui~fiO: 

snt:l'rldo a imposir;Cto tlr:si!ns mc·smas P'·nas fosse solto. ., I' -
111 brrt!ldns, dessas penas suaYos. -nra se 1 .. 

Pmquanto isto não se pra.licar. deseng-ane. 
n1os-nos. nflo h~ sCo.!;urnnr:n. 

X o to no projecto da no l.n·n C'om mi s"i ·l 
que o Prcsideni<•. on comm::tnclnnre militQr, 
não clar;í. ·conta (h.~ fWUS nc~t.os na pr!mcir:t 
reuniiio da Assemh!On; que h a. dr. ter lngar 
dt•pois ~uc n Provinr.in estiver rm pnz, qu~n

do a Constitui~iio manda ~ue, logo ~uc h~h 

suspe.nsão de g-amntins. disto se dê eontn. 
na prinwira rcunifto cl::t Asscmhlh: rlc i'<irma 
que pelo projecto ·esse Prc~iclentL•, nn eom. 
mnndant8 militar. p6th• dh·ldir toda. nmn 
Provlncin em tlistr!ctos milíinrcs, r r;m·ri'
nnl.os militarmente: " srrá. assim. 8;·. Prc-
sidente. que hrtVP!l1os tle acabar com ~. anar
chin? Eu quizcrn qu<• os nobres Scnadm·rs 
me demonstrassem se nlgnmas rl•-ssns 
das contidas no projecto aba.fm:inm ns 
dcns no :.rarunhfto. 

medi. 

d c~o.r-

-Disse-se que o nosso Codig-o (, n:na mant-1 
do farrapos: nii.o rston por isso: trrft dl'fcoi. 
tos de obra humnna, mas Pslnu ca]Jacitn<l~ 
que é um rlos mel110rcs Cocligos ~ne exis
tem. 

Sr. Presidente; niío olJt,omos com incli!'-
fcrf.'n~n para os ma!.?s do Brnz! I, é ]liW!;;o 
qitc se olhe para esses homens rttw tüm cau
sado n desordem. P. que se tem deixado i n1-
punes, tendo sido al!!;t.ms clelles at6 prcmí.1. 
dos, cmqunnto n nnnrchln lavrn nn minhQ 
Prol'lncin, estrn;;antlo os bens dos paelficos 
lavrndO!'f'B, 

Fnllo contra n pro.iecto, poJ·que entendo 
quo nüo .)Júdo trazer benefle!o; estou bem 
persuadido tla rr, elos 1\0h!'PS Senadores tla 

I ~etlir. que ~··. :nrancaoS!'nt ::~m··.n~ tl~. ~o~\~ 
~t':\friC:~; dtzla.-:5·~ que, ::it' ~l:-. L I:-; p.ol11bn. 
,·as clt::sst• tr~l'i:-!o fossem mais severa:;, hem 
c~cp~·r.ss:l acah:-trln o connrrlw.nc1o; tl qual é o 
rcsnltarlo? Tah·:·z que de al!;um tios ::\Tinis· 
tros aac0sst• nos contrubnndisr.as a confiançn 
que os animou a. cmprchendcr ncgociuçõ"s 
dc,t.n ortl••m: protegidos de;; tu sorte. elh·s su. 
peram todas ns tli!'t'icnltlatl<-s que •·ncoittram. 
AR penas tlr.s;;r. erimr nüo deixam elo SI'!' 

fortes; r. pon<'ntnra a lei foi obs<·rradn? 

I Xfto, Não digo qur. o cnntrnbnnr.lo possa. d<'s
truir-S2 nllso!nta::t•·ntr. mn;; tamanho tl':sea. 
rnme:nt:o nasce d~ n::o sr cxceurar a !Pt. 

Entremnto. Sr. Prcsírlclltr. o nrokcto 
nJo píilln pnssar, t• qn:1nclo na:::sr., <\!=i!h:ro qnt• 
nn ~·' disr.ussftn n nobre Commissão lhe tlü 
nma nora f6J•m:t, par:t qnr. cn possa votar por 
clle; <'U o estim:.1!'::i mtlit.o; estou ]Wrsuatlitln 
qne n nobre Commís::;fln cpwr n snh·n~lio do 
Pn.!z; nuts eu Cl'i' i o qnc não (! por cst a 111i1-

nr.ira que sr: alenn~:mí. 

Pr.rp;nnt~rci nn nobr~· C\Iinisu·o: ftUC tin. 
mt.•ro cl0 11rar,as r·xiB~t.·m no Rio Grnnd~: do 
Sul? Sfto oilo mil. t•onw nrtni ,,. nos disse'? 
Prssna nw informa rnw ter0mos lú r.!nco mil; 
r·ntrr.tnnt:o. Gstcs homens qn.• anelam r.om 
t•st.cs rqnivocos süo c·~f.~t!gados'? Como h:n·L• ... 
me~ nssim de snh·nl' o P;li;:? 

O Pat·{! foi a;::wl~clo: lln.i<' c-m rlia. PCI'tfl 
de Unas m!l prtH~i'ls a !li ~~' a(·hrtm; pnrt:e~· 

nur nl!l:nmns Pm ido Jlitra o :lfnrnnhão; r.;~

tcs homens nfto for~m p~gos J!Or cspar,o ele 
v!ntn mrz,•s; c Jlc que 8r• snst0ntm·:un rst<·s 
homens? Estes soldndn;; ItcCl'Sonri:unrnl.e ha
viam tle v••xar os povos; r porrpH! niio se 
rxaminon rsla fall':t rlr ll:lgalll<'nln tlnqncll:J. 
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tropa? c;r.·ria Jl:l!':l tli:~cjar ~n•· os nobres Se-
lor do Comm.issão prn]JUZt·s,;cm, nn ~' nm es .• 

t1 i;;cus:::~Lo. nn1 artigo para qnü 5" c.:~~stigas~cm 

estes !lomcns que t~m dado cansa lt essas 
dcson18ns, fJlW têm r,uebra~:tar.lo <L Constitui. 

nossas eircu:nstancias; a repressão e o c as. 

tigo dos dclictos nüo poderão st•r eff;,ctivor;, 
cmqnanto algumas dus dispos!t;õcs dos Codi
gos subsistam. Se o nobre :=-:enaclnr fecha 03 

olhos (L PVideneia dos factos, ninguem 110-
c;:lo como por ae;nte. cscarn·:o ou int<'ressc. dr.r(L coiwcnecl-o por nkio de argumr~ntos. 

o S::. Loi'I·:s G.<:lf.l: -Sr. Prc·s!dentc; é Sr. Presidente: a Com:niss:1o. ~uantlo 
t:tl ::t nosslt (],;:;~:rar;a, que hoj" nüo nos tlc- tratou de org-anisar cote projecto. teve em 
vcnlo~ adllli!'nt· t11• f!UC ~t!na cidade como Ca- r~f'ita n!=\ in~titnlr;õrs elas Na(;ües mais ad!:-tn
xias. r;uc tinha Yintc mil ::lm~:s. fosse sitia- tarhs na civilisar:üo; consultou a legislnr;iio 
da. sa~u·:acla. c qac se CtJ!11!1letrl'SScm ndla dos E•n·ndos Unidos, ,, pa1:ec~ ~uc nüo sr 
assass!nios l\CJ!TOrosos. Disse o nobre Sena- podin rcr:orrcr a uma Xar,üo cujas institui. 
dor qHc Pstc ratt.n nfw devla ser estranhado ('Ücs st·j:tnl mn.!s lihcra.~s: mas o qnc Yi:'nln~ 
;JOr ~1wm j;'L salJilt Lias t:ircumstancias de nellas? ,\chamo;; a l('i marcial para o c!'iim 
Caxias: o s~qut· desta e!dndc se devia. cs. r1e rr~hr.lli~o. c o g0ll!~ral autorisa<lo para fa
p~rar; de I'IJ!'!r:a que. todas as vezes que zc1· pror:cssar cm jnizo militar. o manrlar 
uma c.:icl:tcle n:!o t·SLh"•:'l' fortificada, nfLo ti- r·~:rrnt.nr t.oclm; os hahit.n.nt:~·s do tcrritnrio 
\'li. t.ron:1s, rk•:(·lll o::; lcg:sl:lrlorcs considerar onck tt·vc l~lP:il!' a rt·bclli:io, (\ :1t(i nqtH:llr·:; 
::t sua .t"mada como uma cousa onlinaria, que contrariassem as suas ordens: mas n 
qne nada vali', ~~ por eonscgu~111:c nfw devem Commis~fio nfio cnJl:on r:s~:1 lc·rdslac;fio: pr~n 
tHrar dn salv:~~;rw d~s outr:1s Provincias. que contrario, ella :t mocllfit~ou no Sl"~~lt!(lo cb. mo-
ainda nfto chegaram a t~stc estado. tlcra~fLo. 

Xcte o nobre Sénador qul' .o TJrazil se Entrrtnnto. os nobres Senadores jnl;:-:tm 
aella ::gitarlo Llc;clc sua. rcvolnr,üo de 1831; rp:c• n Commissfto teve• o intuito tiL' exrrccrbar 
not<' qu:· ~' guerra civil. o roubo. o aswss:. ns pc·nns. S0 tal fosse o Intuito da Commis
nlo c todos os m:lis crimes ~uc t~m sul data s:io. acc!tarin o parccc.·r de um nobre s~na
tlc·scle 13~0 parlt cú: ti\'CIIICS uma rc•volur;>LO dor. que goza. na Casa. d0 granllc credito 11"

t:lll 182·1 cm Pernambuco. ]lro\·cnicntc dn. dis- los S(•us sentimentos libcrar.s c que foi ~uem 
solu~fto d:l Constituinte: mas cst::t r,•volur;iio subministrou [L Commiss>to a lei marcial dos 
n~to tl'YC' earaetrr Jlronuncl~clo c foi alla.f::uln. Estados Ln~do!=! . .:\ Commissãn, Sr. Pl'N·d
r~cilna•nr.c. Sr. Prr.sidc•:!tc, de\· cm os ter cm rlen tr.. guarrlou tocl:l a rquiclarJ.:. consultou o 
vi:;:a o ~uc diz um c<·lcbrc cscriptor. ~uando rstr.clo rle noss:l !cgisl:lçüo, o e;;tado de nos
a,·anr.a qm·, ~c num l':tiz occo:·r,•m frcr,ucn- sos pnvos: rcconhcc:cu ~lh' rlr nma lrgisln
t.r~s rc\·o1u~ôcs dt•sUt natureza. importa cxa. r.fio tão frnrn. n:io pociinmos p3::;s~1i' de sal~·') 
min:w rrs instituiç~c•s, porque nccessnria- :'L lc·p.-islo0,fio dos Esüulns T:nirlos, que. nincl:l 
m.·ntc 11:1 nrllas Yie!os ~ue ii pr,•ciso remo- Q!lL' boa. tollavi:t nün csl:ii cm hnrmoni:~ rom 
Yl~r: não ü ~(J cotn 111cios n1aterh·ws que o no5sos r.ostunH'R c lr:,q;:::;l:-tc:no rlo Corlig;o Cr:-
GoYcrno ;;aranre a ordem no Brazil. Sr. Prc- min:tl. 
si(1entl', (I Ccdlg-o Cr!minnl c o elo PrOCl$SO, Sr. Prt~si<lenb·: cn son o J)rinh'!ro :t 1'~
rss:l obra prima. como lhe chama um nobre ronhrr•'r ~uc a rcsp;•itn rlr rrimcs politiros 
St.·IHH!OI\ cnsta-uos muitos milhares de con. G Jll'rciso ~uc tanto o le~·'Rhtdor como o Go
TII:i. }~~~ r~wo jn~;t!~:l ~!"S :\l!{tll'f':=:i clog Corl!~'()3 Yl'fl10 )11'0CN1:1m COill mnito rnid[ldO: nflo 

le\·ntlns de idéas libcraes, sem ::tttNHlcr its mwro qne st• d:•rramr mniio snn.~uc na pn
circumstancias Li<' um Pa:z ~no. hm·ia pou- n ii.':! o drst,•s crimes: m~s rr.~nlta cl!sto nnc 
co, tinha sacnrlido o jugo coloai:Il. al!rar:aram n:io se dr-v~ imp<ir !l<'!lns m.~is sc,·rras? Dt•
a~ui!lo qnc julgaram mais conrenicntü; el-! nn's 0n." ~" rnb,•l!iü0~ rrss~m. o Chc!'c do Eo
l"s nüo admittirrrm todas ns !'ormaliclades i·~rlo nódr n~.T~ciar annc•l!rs ouc o mcrrr,am 
que cxigt' o Codigo F'ranccz, mitigaram o ri· nnr r.it•rnmq~:'lnr.in~ nth'nàh·Pis: i!Jt.n fi~ pra. 
gor das penas. n:t supposlr,üo do que era o tlrn nn. Tnglut.rrra; c na F'!'aiwn acalmnn~ 
mc!hor nwlo de gamntir a sPgtll'ança elo rlr !•'!' um cxt•mnlo do rxorclr.lo tlcst~. solntar 
Pa.!z; a cxpcrll:nl'ia, porC•m. tem mostmdo prcrop;nt!va: o Rei acabn ele commma1· a 
~111' c;;tn lt>gi~la~:lo r.rimin:il ii iu:lfle~uacla ftg I pPna tle morte imposta a 11111 dos r(oo~ rm 
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outra mr!nos rigorosa. e Isto contra o voto 
de seu Conselho. Entretanto, ninguem disse 
'tll<' tlo Codigo seja eliminada aquella :[lena; 
f preciso que subsista para conter os desor
l!ciJ·os. para que os amotinadores não consjli
r ... m contra as autoridades c as institui~õcs. 

DiHS(! o nobre SeJJador que parece que o 
Coi'CI'i!O estrt de brar:os cruzados, que c·s
p~:ra que o :-:enado ~;c oecuJlP llns ml'íl!das ele 
s:dl•n<:•1o publica; o nohre ScnncloJ: cst{L en
ganado. ho.ic lll<'smo o CorcJ'Ilo yai aprc·sen. 
i:l:' tt Camarn. Tl:!mpor:n·ia ullln. propost~ a 
t.~l r•·.•:;J<'ilo. ~ras :1 Cammiss:io do Sc·nado 
n:ro r·;:1:1 lig:Hla co:u o Gonrno, esta Com
nliss:io foi nmncarl:~ pelo roto dn Senado. 
cllc quiz que esta Commiss>io apresentasse 
a sua obra; os Jrinislros ele <'lllüo eoncoJT•-
rnm Jl:n·a. ('•ssc i'im: a. Com missão ci~~scmp0. 

nJwu a. sua missão. scgtJnt1o as suas forças 
Jl<:J·miuir·am. e nlll. eorrespontle:nclo >'i con
J'h.lc;[t ~uc nclla. clC!ltlS!tou o St·nndo, aprt>scn. 
t.11' Jwje os seus u·abalhns; o CoYo~rno, por 
Dt.:IJ\1. p:l!·tc. !lfll't'scntar:, os sr;us 11a Camnrn 
rlos Drputados. 

1~t·ltlais, o no1Jr'l• Sc:nndor nãn ~~1br. St~ =~s 

prr,po;.;ln:-~ flllt' deve :qnt'S~·ntn.r o Governo cnn. 
f•'m mais ou menos que isto que a. Commis
S<io aprrscnta: cntr•·tanto. que perde o Sr•na. 
do en1 discutir (st,, projecto'! Que grand<·s 
matcl'i:ls tr:m :1 Uisc:ut!r cnm llT'éft•rc·nc~ia ~ H a. 
nu:lhor Jl!'Dieclo f!ll•' este? Oíf,_•ro•ce o nobre 
5>J<:tdr.r m:!l,ria mal~ urgente. pam CJU'-' 
clt·ixt'illtJ.S eh\ JHil'fc um projecu, dt· wn!a irn~ 

pa:·tanci:t? 
O Sli. CosT.\ FI·:I:::::\1:.\: - O pr•o.i•·c:l<o d":.; 

elei~ões. 

O sn. LoPJ's Gnr.\: - E' uma tlas me. 
dldas ncc.:ssar!a~. mas sorfre demora: as 
r-lei~ú<·s h:LD tle far.r:r-se depois da sessão que 
St' SC!~Uir. ,\s re:volur,ões, porém, niio têm de
mora, yfto continuando; c nrís ni•o sa.bemos 
rl•c:lo:in e-mpatado, um voto mais itL decirlir 
mn.is: n, pois, da noRsa. obriga~ii.o legislai·, 
ttcudir com medidas ::ul••CJtiUclns. c não Ró com 
a tlc mandar tropas e dinht·lro, como esm- 1 

mos mandando; é preciso quo os rebeldes 
contem com a sua punic:i'•o, é preciso qll<l 
aquelles que nrw entraram na. rebnlliilo sai. 

. sern:n scnii.o para acoroçoar os rebeldes, au
gmcn ta r os males do Pa!z e fazer <lcspender 
enormes ~uantias. 

A meu YCJ', o nobre Senador, que acabou 
ele fa!!nr, nüo a)Jrc·s<'ntou um unico argu
mento 1wlo qur.l possa JlCrsuadir ao Senaclo 
que este rrojc~Lo n:io (]el't• passar :t ~" di:;
cussito, ,. que nfto ú fnnil:ulo nos melhores 
Jll'ineiplos c],, justiça. 

O S1:. CosT .. ~ pg,mmu.~: - Achou o no. 
brc S.:uadm· rous:t extrnorclinnria tet· eu dito 
que niio n<l:nirnm a tnmad:t d,_, Caxias a quem 
coll'llecin ns circnJUst:lneias cl:trJUC!la Provín
cia. A mim nh~ pareceu que, como o nobrn 
S··uador •·stava .. m contacto com o )!iniste
rio, era p!·ovavc·I f!lll~ nfi.o desc:onhl'cessc a ori. 
gcw tlns m:tles do ~!:tranh~o. elo estado de 
Caxi:t;;. clrsse part.iclo que justificou a morte 
tit~s:;l~ c:dadi""tO qt!e Unha flido atrozmrntt• as
~as;;ínat]o: p .. rtanto, cl'ssc: ('\\ que o Governo, 
sabendo <lc torl:l;; '~~t:ts círcnmstancias, nito 
do:\·ia •·::tmnhar a tomada rlc Caxias. Disse 
o nobre· S,·n:!Clor fJIW r.u n~o produzi ar.~u. 

nh·uto ahlnn: Jk!'~!lnto ao nobre Scnaclor 
q:r:I:""S sfio os malt~H que n. fl'aqueza. d1~ nossa~ 

leis tem p:·otluzido? Qu.·m ,; o l!omc·m a quem, 
por l.~r quo·hrnntarlo estas leis. se t0m appli
c:tclo o•ss~s P•~lHI~ hranrlas? Pois s.: n:!o t,;m 
siclo applica<las as penas hr:tnuas, como é 
püsHh·c,J npplicar ;~s aspcras'l Onlinariamcn
tc pcnns rig-orosas :teanhanl os j11izt~s. exci. 
tanclo-os [L compaix>io; co:ntudo. reconheço 
que alg-umas penas potl•·m ser mab sGveras. 

Diss,· talll!J<,m o nobrt: Senr:rlor. que \Jlll 

nnh1'0 c·r•ll1·~:1 no:iso fllh!l'i:t qnc nr1mittissenws 
a lei Dlarc!al dos EsUll!os Unidos: pergunto 
ao nobre Senador s•-' se p(~tle :rfl'irmar que 
o procecli:nrnto tios ·:l!inistros na Amcrica. 
l'n ida. ü o lll<'smo rpw li H ilo Hrazil. Se me 
diss••t' que ü o nwsmo. emito calo-me .. H vio 
algum citlacl:io p:ti ele famili:t ser iH.:outac!o, 
nrrancnclo do St•io rir !ll!a familta. e mandnr .. 
se.lh,; n~srnt:~r lll':t~:t. iir:nnclo lmpnnc um 
crime tal? 

'E' 1~. Sr. Presir!t·nt.c, que nm c:iclad:io 
foi Jt(•rse;;uido por um mo<lo l'••:tlmenr.e hOJ'
rlnl; J:oi pt·onuneiarlo. jul,:;-ntlo e nbsol\·lrlo 
pl'!o Jury: era ofl'icinl da Gn:n·d:t Xacionnl; 
c no c!lrt r·m qnc foi absoh·itlo. ro! JW!! i o ln n bam a soJ'lt• qtte os eS!JL'ram, sr• nella n:1o cn

lrnmm. I.Jorda ele uma cmhnrca~iio. l't•lo parn. 
so dere I donde hnmetllatam~n tu sn.llio JJ:tra rJ 
CJ\1" não Grande elo s,•l. 

E' assim, Sr. Presidente, que 
proceder, tl não fnz~nc]o leis tracas, 

aqui, 
11io 
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!·;!:; aqui os factos que no !\!aranhão de. 
~·a:n eausc~ a que OB dc·sordt·iro:l pegassen1 em 
arn;;1:;. A tolt'raur:in. dr' muitos para com os 
ilr.~potisuw~ tios chamadc:; Prefeitos, c ue 
ou1rns para com os anan:hl,ras. lr.1·ou aquclle 
trist<' povo ao deploranl estado t•!n que se 
ach;t. CastiguL·m-se aspcnunr.Hl" os anarchis
ta:.;, mas ca~itig;nem.se t.a.JiliJ 1~In o:.; que Uernm 
cau~a ú anan:hia: de um dc~L\'S sei eu qu1) 
aintl:t roi vr,,mi;~do co1n r!ous officios, pois 
uf•o ''" coHleHtaram t':n rl:1r-lhc 11111. 

.Julg-o. Sr. Prt~shlentc. 1111c os n1a!orcs 
ilc;:ortlé·iros süo o;; dwmados go1·ernantes. 
:\;lo apoio os dl'sordeiros, sc:ll]Jl'•' me tenho 
"ilJJUsl.o a ell••s; ma;; rallo como devo fallnr, 
tli:;o a \"Crtladc. ,\Jlrcs<•ntci lla pouco um fa. 
ctu sobre a p(T;;c;;uir;üo que se fez no :\Iara
uhüo a n:n proeurador; e porYéntura j(c fo
l"i\111 ca~Llf;i\i~v~; o:; ~jc·ns ]JCl'5t'gUidorcs? Xüo. 

O SI:. LoJ•J·:s G.u:.\: - O actual :\!inis. 
tcrio não '' n·i'jlonsal·el ·por esse facto. 

O S1:. c. F'EIU:Iéll:.\: - Que nfLo seja, em
!Joru: cumprc.Jhc indagar a nracidado ou 
Ld.:id~HL.: Ú~.::~:.:3 f.~c.~o.~; ::::::3, c~:wudn s~ ílil~~il

tam verdades, desgraçadamente, Sr. Presi
dente, os nosso;; :llinistros, hoje cm dia, pa. 
rcc,! qnc têm perdido aquelle temor que no 
tempo do ~r. D. Pedro I tinham: então, quan
do nas Camaras se fallava num :llinistro, ru;. 

susta1·am-s•:; hoje <'111 di:l, cstfto familiarisa
rlos com as censm·as. 

O S1:. Ln!.'l·:s G.ur.1: - E:' pelo abuso. 
O Sn. C. FI:I!l:Eil!.\: - A qualquer inter. 

JWIIaçiio diz-se: - Ha um anarcllist:a-quan. 
do os que ncabrunha.Jn os poyos é que o são. 

Os pr:ncipios das transacr:õeR, esses mnl
rado~ princip:o~~ 1J que nu::i JHtt.ertun HL'n:5l~ l'Sta

tlo. 'Torno a tlb:l'l~o~ lli~o npoio os rh•sorch•irus; 
mas aponte n nnbi'<' Senador a CJU<·m S<! :IJlpliea. 
rüo cs3as p~nas brandas de nossas L(·is. 

l:.'J.\ \'07.: -· fl01' !'alta UO .TuiZL·S, os 
r(•o;.; SÜfJ nbBolr!rle~. 

O 81:. C:osT.\ f.'EI:I:Ell!.l: -- Silo ab~o!l•!
ri<!tJ~ ... ,. ,.m out.J·,) tel11Jlo que lw1·ia n:n 
homem com s.·1acnr:a. pnr:L as Pedras N't·gra':i 
( i.all't'?. o Xcbrt• St•n:ul"r pela minha Prol'in
ci:t ~" IcmbJ'as~.· desse dclinqul'nt·: CJll<' cs· 
ta\':c na cadela), qn:·m o soltou? Foi o .Turl·? 
EI':t mn ;:;l'antic i'neinoroso, 0 is~o j(L t'SCJlll'Cc? 
Como. Scnhul'l'R, nt1.:;, .;.~lll rt\Z do fazer que 
S~ O!JSC!'\'t~lll :JS .T.t•fs, CJUCI't•\llOS rli'Sl\C!I'eLlitar 

~l3 .lJHHittr~c;õf:s'! F.allou-t:::tí.! cm .Jnand~ar Ui .. 
nhciro: cn dc''-'Jill':t sa bl'l' eomo é que no 
~!arnnh~n s" rl••u r.:li1o de ecrr:a rlc mil con· 
tos <'lll don:; lll•::~l'S. Scric isto procr•clido tiaS 
nom2n~õcs cl" :·.linistro da Faz•,ntla.. :\om·c·<L· 
na.m-se hnnH.:ns que uüo ~alJiam lt.'r; tenho 
tlocunwntos t!i;;;;o. 

O Sn. VJ·:n•:J·:In.\ JH·: :lli'I,Lo: - Sftu os que 
:i::l'\'8111 hoje, 

O SH. C•J .. ,T.\ !.:·l·:t:HJ·;ll:.\: - L'm Th··r,m:-
•·ciro da. Th .. sonrnria elo :\!aranhão CJ\1" o :\'o
bi'C Senatlcr con!t:::ee b;.·m, nouu·o tempo n:-Lo 
püdc c:om .... ;;:uir 'Jll•' s" C•JIIíirmnsse uma ]la
t:::ntc de Alf.:·r,.s; (·:;;;e ltnnwm foi Uemittido 
por tksob2c]i,ncia; css" llolllt~lll I.'SI.rtva co:n 
uwa diYi<ln, na Fazr.~nch~. llÜ.o fr:z {'Xíunr!: no 
~.mtauto nonwn-~·: Tht•s<rlll't•iro. Orn, Se:aho
l'l·S, c:ot.no C: qu: .. • a~sim S•' l:t:~cm :1s cousas? 
!~11, quando o .\Th1ist.ro Yit·r ~tCJiii pedir nove 
mil contufj, l!ci d" lhe p::rguntai·: - .:\.quüllP 
3njdro rn~-.~ !lrJul.ro L~·lllJW lHtün. e,:e!~illlas frnc~ 

c!nnndas, ~.rr:'J. tl;.;·ot·a !'Tlll'GOUl't'iro'?- S<~ m::o 
cli.sscr fllll' ~ .. im, i':•sp:-Jn(!Cri~i:- ~;io dou na~ 

d .1, etc.- Qnt·m qnc.r tCI' dlnlw~1·o, <1-:·\'t.~ cg~ 

ttllwlt•cer nm:t h:•n. ri.JTcr:ndn(;~o; n1::9 es~~t 

nfw se pflrJ,. pr:.r <'!ll pratic::t e~tanclo certos 
individuas 11:1s Hq;nrtir;iL•s: llllHit•!llo5 tle \'i
da, fa~amos tnd(J~i o tH:tu ele contr!er;fto. dos 
th•spcnlicino. <la no:;s;>. J!al'Lc e <h du Gover· 
no; uüs Jlí1•) ~;niJt'lllO~i nem c:1st.i:.:nr nr~m prr·~ 

i1)•iar, ~~ t•m.-i.nrtnlo a:slm Cr.Jntintt:H:mos, nada 
\~alcnl esta::: medidas, a ·.•XPt'I'icncia no!·o 
:nostrar(t. 

O Sn. Y!:r:t;n·:IJ~o: - Dt•t(:i'to a :\obre 
Commissfin dcd:t ~·~JlQi':tl' muit.ns dnR razÕ:.!R 

p::mdPrncl.:Hi Jii•lo IihlSU'~" St·naclor que acaba. 
:le fallar. S..• fn:·;::viii<H cxaminnr a fonte U'J~; 

::wlcs, hnrin. dr. :•e1Jar-st• prine:i]nlmcntc un 
Governo: ~ " GOI'L'I'IIO que tlt'\'t! dar o pri
meiro exemplo rlc m·rlt·m, ca;;ti;;amlo os PI'.'· 

v.ar.icadol'l'S: j:;to n~n npp:.tl'l)cc, on Sl·ja nu r 
fraqueza. ou sch Jlel:~s r.l'illlsacçi>c•s. ::\üo ~2i 

se tt•mos m•:llwrado dL·]lois do Governo que 
os pro[,•ss:c\':1. ]lt>l'CJUt' t'\1 vrjo que nada s., 
tem rt•p:tr:H!o, flll•' se eontinlíit no mesmo 
S)'slCIIla de cll'ixar os Pr·.•sir!tontPs fn7.<'rc·!ll 
a.quillo qu•' qJÚCJ'cm. Tt·nho solicitado do 
Governo o d•·•p:1ch{) d·.' um I't'(j\ICJ!Íillcnto 
contra um Pr,·sidt•llt•· CJIIC .. m um só fae:.o 
\'lolou umns pour.ns Llc Lc•is; L'Slc J·cqurri
mcnto foi nprc:>t•ntado ao Go1··:·1:nu i!" l:l de 
Setembro, mandou-se informar: <'lltrou dl'· 
pois outro l\Iinlslc•rio; nada so decidia, ape· 
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zar ar~ LL!l' ~n~ldt_ado isto lllilil[:.::; VCi:·.'~, V·~·, q::it.l':;.;e ii:·i'. Üi'~;, }J;)i.'illiê hOU\"C! u:u inc.liv:-
dindo sti justiça c não f<~.\'Or. :luo rrue foi )Iinistro por nüo l!iwcr quem 

O Sn. LOPE~ G.\~L\:- Sn!ic;;tou agcra '! 1n~zc-ssc S(~l-o, póclP ir.:to serrít· dr.• krmo dt~ 

o Sn. Vl~\~Gt:ET!~o: - .-\gora nrlo solid- :.:omp:li'~GÜO para o :\nhi'(! :\1inh;tro l)Q ~111'" 

tci-o; n1~s, pon·cntura, jtt o Gn\'L'i'llo tratnn riar? 
dPssc n<'gocio? O Xubrt~ St•nador t~111 ;;r.atules motiyos 

O Sn. Lorr:s G.~)IA: - x:,o "'' p6l\c ver .le prdcr,·ncia, ·~ jft os L~m indicado. Xito sei 
i.udo cm doze ll!ns. ~or que se indi;tlOU; 11~0 litc tl!~JlUto a sua 

O Sn. Ym:c;t:cmo: - Ha ll: Yd'·sc tanto ;lor:a r iltide dcprim!r-111" r]Hant" r;uizcr. 
como RC vio nos :\Iinistcrios trll;tsacto:.;... O Sn. LoPES G.~.1L1: - :\üo ~nu C:J[laz; o 

O Sr.. Lorr.s G.Du:-Ha de Yl'r-sc tanto :\'ollr" S"nndor é qU•· \'t·tn eo;n maJ.i;;nlda-
como se rio no >cu ll'lllpn. ·J·~s. 

O S!:. VE!:Gt:I:lno: - Nfto ~:t· justiJ'iquc O Sn. Yi·~!-:t;CJ:II:o: - Pllis, a('!l:il' dP[(•!tos 

con1 ot~ n:cus rh,~dtos. O caso t~ qll;; o ne~o- ":in c~n.r Projecto é lll(ttl\'o pai':t indignação? 
cio :JLé hok nãr) S·:.! decidio. E~s~~ mr::~:no t·x
Prl·:siclt·::L(~ dcclarou·sc (t' isto c·::i.tt Jll'o\":ltlo 
por uoct!õ11Cnlo;; nuL!wntico:.;) Jll'Ot•.·ctor d<: 
umn. ~:t>di~;~tO rr~ila J)fJl" nssassinns de nutnr!. 
da<12s; ':11•· niio t0.n1 :::ido mol.·st:~rlo, IWm ao 
lllel1oS t~rc U1H~ ad \'t'rtC'lH.!~i:\. o·~·a, pare:~:· 

qa~ o Garcrno clCYP \'ig:;n· :~nti!n r·s;weial
mc:n.u• ~oUr·:~ a conducta rl;::~jJ;·:~ p!·imt·irn:; t•m
Jli'l·;;~drJ:~; port:•m, despreza. in~.rJr:im~·ntr. t•s::;c~ 

llc:rc!·. par -nwio~·t·s fjtH: S•"'.i~m sn~::; m:1lí'r:itn· 
rin~. Qu:J.nclo :-tlgn~na. p~tri·· E;· qnelxn, pro· 
cl:·l'a-n:~ I1aii(•n1· o mnl, n:io Rc d~·cidc cuusa 
nenhum:-~: e é as3im rru~~ se qw·r fliiP St' oh .. 
serrem :1s .Lr:h;? D(•ct··no qu\· l!~l~~ p(,de tal 
ílCr!lltcecl". E' llCCP::;s:ir!n (lUL' ~~· dnb~~~ dl'SE.a~ 

Yer~onhr,:,;~lS tri.tS:-tcc;Õt•S qnr~ 8·.· f!:~.~·r:m1 p~r:'l 

clci!}üc.s: niin Sl·. Cilll'J 'tocn.r IH'-~L\'S indi\·i .. 
tluo~;; ,. <·is .ahi de otH],. n:L""':n mni~:~:; d:t~ 
fl~·sorrL·nr3 c1ns nosf;ns Proi'inr:ia:;. :\ Comm!s .. 
Hão n~o nos ~qn·rR~·ntou o Ill11Li\·o cl:::s~~ls <h•s-. 
orclen~:, o CJUt' c:onYínha faz(•;· ... 

O Sr:. Lr:l'l:~ G.~:.u: - Fui procurar n 
5u:~ ori~~cm. 

O Sn. Y'r:wa.T;ao: -- Eu l.i\'r. a infc1iei
rladc d<' r!izt:r qu., QS b:"·<'S 1lu pro}.~cto f..·
riam r. Constituição, o Systema. Criminal: 
clloyrn ooilr,• mim uma muJt:,Jiio lln impro. 
Pl'l'Íof,. 

0 S1:. Lo !'E' G.IJI.I: - lmpJ:Oilr'i'ios?! 
O SJ:. VJ:Ju;t:tl::o: - Porf·rn, fP1izmcnte 

ru.io nppa:-cc·t·ram r:-tzt~.:·s, lllt·ll~; ar;nmt•lüos 
ni10 rornm résponclidos, J',rn:n diett·rius ~:1~ 
e!1overnm sobre m!m, t• nt(~ S;! me dt·primio 
por tr.r sido l\Iinistro. D!ssc o :\obre ?.linls
tro fJ\!t', l<•ndo-o ''li sido ütmb<·m, r.llc o po
dia r-rr. Nin;;ucm lh'o dispntn. m•:n .~ gl":tTHh< 
glori:J. SCl' ?.1iniolro, porqn(; cu o fui, '''! co
nher.i qnc nito tinhn E\lfricicnei:t pnra n ser 
c acc<"ill'Í porqu.~ n~o harla ningw·m fJII" o 

:\[to St·í ond~ t•Si.ü cnt.:"'io a liiwrciarJe parJaw 
lll'D I ô l'. llt·•S]1011 da -n;t•, ]li' O\' :1 ntl 0- õlll' q li·.' li Ü O 

·xist:•m cs,r:s deLito:;. 
En dis-se C}Uc o J'rnJcet.n tinha tinas pnr

~~s. criminal c .ilHlicial'il! .. t' JH>L·i os dPt't•!w 
os r;u~· t;ne()nj ... l':l\'a cm ('Cl(ia l~l'll:l flas b:lS(!:i 

!r. (';":(1:l linl:t (1:1S P:tl'!.PS: •.· p:ll'i'(:(~ C]UC o li\OSW 

rei r.~""dl1 mL:i~~t cbrl•;::1: n::!:"'i o q\1'' ~~-· l't'S· 
•OtHh·n~ Dira;:;ouwSt• t· ·~ulm~r.:u·nm~sc improw 
il'rio::. 

D>:s~· cu que ~~· LllLlra. cont!'a o Codigo 
:o:·r;:J•· rra molla flllar m;~J 1!c ll<ls:;as co:1· 
~s. ,. o ~tillL• ~lini;:;m tlltllil'tlt'li isto diz,·n
:o qw.• o Ccdi~o e:ra lllli8. mantn. de rt•lalhos. 
~u n:1o C:SJkl':t\'a oa.,.!r !-:t·mclh~'!n:;c cousa dP 
:in (li;:ainc~Lo jnrisc:1tH:u!tn: admll'c·i-mt\ ma
avil:!~·i·il~t·; Jlnis um Cndl~~o (~ uma manta 

!t• l'·.·t:llho~?! lin1 Cctli~o qllt' lll-Rtl(~ o seu 
n·in('ip!n é snb~n·din:~tlo :1. um ~;ystcma, dt•re 
~~r :1~~~·1 :n t !':ltaclo, P07'fll.l:) co!~i.r':1a tlisposi
:0(':-; qnr~ SQ rncnntr:-!:n 1'111 ont1·o:; Cndi;:;os? 
)nd,• (, possi I' C] f:t7.Cl' l".>;isl:tr;~o nora? Onrl•• 
·st(t ll P::ec·11enr.ia do nr:s3il Ctld i~o é no sys
c:mn, J>Ol'CJHt' quanto ús cli::;w~tr;i3r·~, l1Pcr.s

::ll'in;n0nl0 ~;" ll''o 1l•· r·nc:n:t:.l'::l' muiws cm· 
n·c~nda;:; {•:n outras lr·;;ishH:.ilí~f.. t' islo n:i.o ~:ü 

10 Codign, llWS ''lll toclns cs outros ob.icetos 
k no:·:sn lc~isla~fto. 

Sr. Pl\•sidr~nte. DisSI'-~:1' q111' as T...~is JH~
~:1PS EiiO f:':-iC:tS; pois (/UI.' r•::p •1'i~·neJ:t l:C'llloS 

·u>s P:li'a sah-.·r:nos st; o s;io'~ ~:\n confnncltl .. 
·~10~ 1:lamnrr•.s Yngos; (· justo qn;~ pcssn~s il
:ustrr.tlns oh!il.'l'\"t•m, faç:un :t .S!'lH!l';!çl!o d1!" 
·:ida dcSSl'S clnmoJ•cs qnc R,• con:·mHh·m: nas 
i.cb do processo 6 o:tdc ,.,l.;í l.odn. :1 dcs01·· 
.icm, nfio ü nn.s I..r•is pcn:-tPE"; nô., niio !(•mos 
.. xp<·rlrncln porqn~ riJas nt:o ~;1· rxcculnm. <' 
;cm Hl' cxeenl.nrPm nüo se Jlt..,:J, nttriJJulJ·
;l!cs o mal. 1\·~·m sei como o l\uJJn~ :IIinlstro 
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:ie anima a attrihuir todos us no5sos males 
. :~.o Codigo P<>nal, asseverando que desde a 
~na promulgação se tem multiplicado as des
•wdens; é contra a !alta de execução que se 
levantam todos os clamores, e muita gente 
í!o·nfunde isto com as Leis penaes; é neces
~ario examinar e ver que não é das Leis 
fracas que .tem resultado esse mal, ê sim lia 
iaHa de execução dessas Leis. 

Portanto, todas as nossa.s vistas se de
v.,m dirigir a faz.er t>Xecutar as Leis: exe-

- •:·utrm-se ellas taes quaes, e então •õs ve
l't•mos qu•· rdnR a ordem. Por melhores Leis 
que S<" façam uma vez que nào st- executam, 
" t!'abalho baldado a reforma de nossas Leis 
l)l:naes; o Codigo que as contêm é e:tcel
le-nte, apezar de ligeüos defeitos; execute-se. 
não se lance 'l carga a quem não compete. 
A hora está dada, ~~tou incommodado, e es
!l••riJ poder continuar na sessão seguinte. 

Fka a discussão adiada pela hora. 
Levanta-se .a sessão. 

ACTA DA REUNIÃO DOS SRS. SENADoRES 
EM 20 DE SETEMBRO DE 1839 

PRI:SID~;;'i C L.\. DU SR. CONDE DE V .\LENÇA 

A'E onze horas da manhã, feita 'l. 

chamada, ncham-se presentes 25 Srs. 
Senadores, faltando: Por impedidos, 
os Sts. Araujo Lima, Alves Branco, 
Conde de Lages e Lopes Gama; com 
causa participada: os Srs. Marquez 
de Barbacena. VIsconde do Rio Ver
ru~lho, Vi.sc.'on<le da Pedra Branc.a, 
Mayrinck, Barão de Itapoan, Feijó, 
MaTquez d~ Baependy, Feneira de 
Mt'llo, Vasconcdlos, Marquez de Pa
ranaguá, Marqu<>z de S. João da Pal
ma. Paula Souza. Cunha Vasconcel· 
lns e Costa Carvalho; e sem cansa, 
os Srs. D. Nuno, Mello e Souza, Al
Dlf'ida t' Si!v.a, Almeida Albuquer
que, e- Paes de And1·ade. 

O Sr. Presidente declara n11.o ha
ver Casa e convida os Srs. Senado
res presentes a occuparem.f!<:> em 
trabalhos de Commissões. 

98" SESS-~0. EM 23 DE SETEMBRO DE 1839 

E;rpedient1:. - Disc~tssào (~cts medi.da.s para 
o restabelecimento da O'ràem 

PRESIDENCIA DO SR. DIOGO ANTONIO FEIJ6 

Reunido numero sufficiente de Srs. 
Senad·ores, abre·se a ses·sã,o; e, li
das as Actas de 18 e 20 do corrente, 
são approvadas. 

O Sr. 1" Secretario dá conta do se· 
guinta 

Expediente 

Um officio do 1" Secretario d.a Ca
mara dos Srs. Deputados, participan
do que a mesma Camara adoptou, e 
vai dirigir á Sancção, as pr~poet.as 

do Governo, com as emendas appro
vadas, que regulam as !Drças de terra 
e mar para o futuro anno financeiro: 
Fica o Senado inteirado. 

Outro officio do mesn10 1" Secre· 
tario, acompa.nhando a proposição da 
referida C amara, em que se cone·"· 
dem lot~rias para as obras das ma
trizes das freguez·ias do Sacramento 
desta cidade. da Ilha do Governador, 
de Santiago de Inhaúma, de S. João 
Baptista da Lagôa de Rodrigo d~ 

Freit.as, e pnra o ho.spital de Cari· 
dad,• de S. João d'El-Rei: A' Com
missão de Fazenda. 

O Sr. Paraíso participa que os Srs. 
Senadores Paula Albuquerque e Fer·· 
reira de Mello não comparecem por 
incommoclados: Fica o Senado intei
r.ado. 

O S·r. Conde de Lages declara que 
no d.ia 20 do corrente havia com
parecido para a sessão, porém, que 
tinha chegado depois da chamad.a, em 
razão de suas oce.upações. 

Ordem do Dia 

Continúa a 1' discussão, ad:iaid:t. 
pela hora, ent lB do corrente, do 
Projecto de Lei do Senado- A K-

15 
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d··Slí! ;Jnlln, ~~~l.alJ..•lc·~·ndo JW'd:tln;;: goeio~ publlt~o~, dc~di~ o pl'illll'iro (!lo da r·a· 
para " rt:swiJ,·lcciment.o tl:t ordt•lll t': rh\t. ,;oei:Ll at,; n ultimo. O tlCft•ito nfto esr.~ 
tranqnilliànrle publica. : lauto tw,; insr.ituir,<ies como na~ pt'ssnas qn•· 

O .0 1. <liri~em o~ n"p;ocios publicas: s., n6s tivess•·-S'u . ...\t.J~~C.\U: - Sr. PresiddltC. ar•; 1 · · 

I • . t , mos maiii r•apnc!dade para fazer d!'ectiva " 
~- gumao t·.a-.u··~ par:t motll'«r o votn qnc ,.. . • 

: cxccnça.o dnii inRtitnir,õcii, n:io appar.:cC'riam 
nho d<' dai' eontra <:~t•: Projecto. Yoto contl'·.l. I ·· . 

11 . . . 1 r.antos <:riin<'R. 
c e. em prlll1l'li'O Jugat·, porqw.~ me pareee ; 
muirn ro~oroso. : .r,í nHtitas rt.•Zt•::; ~~~ tent notado qu,_· a~ 

Elk ap1·es,:tnn. UO\'t: casos ,. 111 que np- ; lll<·:illl:l.~ penas !JU<' "" acham no Codig.-. niio 
plka. a ll<'llfl. de mortt: cm crimes politicas. 'se npplicam. Ora, isto s"rá uma. razi"to par:• 

1\:·w !-!er:i n~·c.:t·~sario, para contrariar :L idéa 
c!t: t:unH applir.ar.ão üe p.,na. eh• morll' cm 
r:rim-·s [h1]ith:os. ir buscar a. opinifto de al
~~uns ant.CJrt•s: basta reflectir no earact.t~r da 
l\açfto ,, na hi>toria colltemporanea. Os Bru· 

crer que as que o Pro,iecto c~tttlx·lece ;e1·~o 

:~pplieudao? E:u •·olou ptJrsua;dido ~m' <:!la.' 
serão a i ncla mt·nos .... ·:t.~~cut~das pol' 

mais rigoro~as. 

Al•,:u disto, nec":;.;it:•mos tle rc•medi" a~ 

zil<·il·os sfto muito inimigo~ dr impõr penas apur" d,. lianr;a;; em que nos achamos, ll•'· 
•~ ~·~p,~c:iahnenw de morh:~: e us rat-ões qUC' t!f'::isiramqs rh· i'orças para. bater o:; r~bcld,~s. 

t~·nho Jntl"n. 11 tli:.~t·r r~ o qtw ~e p~tssa. todos os qut· :!:-::t:1o eom a~ armas na mão; d•· nada 
dias: quitl l· o ll10ti\'O por ctue não se a.pp!l· disrn rrara o Pl'o.ic~cto: logo. ellt· nflo ~atis

c:am c·s:-'as Illl'SllHtR penas qn,~ o Cotligl) ,.::;r._a· ; fat. o flm quP se teve t•lll vi:sta, quani.lo ;o;f" 

!Jdcce, ,. ftll•' s•· dizr,m brandas'! Todos os dius [ cr•~ou a. :\'obre Conunissfto. Quanto :is m~u:· 
s~~- dama. (~Ont.ra O ('ndigo, lUas as Jh'lltl~ qUt' : rJ;l::; d~: J11't.•\'t'IH;ilo dr. C!llt' <·lle St~ oc;eupa, n0r 
elle ~·st:lbt·l~~ee não SP npplicam! Logo, de- f ,_.s::;a~ ntw ,.,Jtarl'i 1:11 de fôt'llHt algun1a: l' 
y.,-~,, eonr·luir qn•· as penas do Codi;n aind~ i tremo rlianll' uc taes m•·dir.las ·~111 r.,·lll]l<~S ··m 
parer:<:llJ rip;oro;;a,o. TJ,•pois, Sr. Pr•·sidéntc, i que ftlll0 s•· avalia twlo prisma do:; partitlos. 
qu,•m "'' " ~uc t•~m ~nccr:dilio no uos;;o Pniz, ! porqu·· ,,.IJ,·r os oiiSJlCitos ri" <Jll<' ··lias r··· 
ot'lll tí!mpns hcm remotos. st .. r.onvenc:c de qu~ [ cahit·ii": 1' q11rm ~f1o agora os l'eJHHadu~ 
f-:t· ntlt) <lc>Yf! impór .:t pena (],. morte no erime ; :5uspeit.os'? Qttallttl ;ts outras ProYinciLts, nfi:·, 
d" tlpini5o: !-i1', porn;nnn·a, ,•lla tiYt'SSl' sr.m.\ ~C!i l)(!m, m:ts, f]uanto ú minha, digo qut~ in· 
pre applicacla. n:io f!~r.:tri:unn::; htlj~· p1·h·ados l f!!.~liz~nt·nlt~ :::011 ~·u ,. aqttt·llt~~ quf~ !-leg:Ut!lll 
das hlt.C·:;; u patrioti!-imu dt• nll'ios nwmbros · opiniõ,~s ip;uacs :'ts minhas. Sim, nós s••mo~ 

das du:ts Can1uras? E: r.m eon~t'fJUí'llCi:L dt~lla hoj.· os ~u~peitos. e se essas llh'diclas p.:H~
alguma \'t'Z" :it•r applieada, n:1o no::; vemos llt1:-: ; :;arem. tahirüo ::;nbre mim ,. sohr·~ aqucll 1 ·~ 
preci:?.aílo~ li<· alguns ·~idadão~ r••sp~·ita\·d~,! que llit• ajudaram quando t'Stive na pr,~sirh.•n· 
[!!II' nnw feh!'t' 1'0.\'0lncionar!a r.-,~ r!esappnl'<'" reia d:l Pro\'ineia trab.alhand·· mnito UI' bo;I 

c~·r da StlCi~~ua(k braziJ,\ir.a? A n:io ~t·r a. J>(1-! l'f.o para f.'OlH.f:'l' a anarc:hia; r fazer com qu,· 
na. d,·~ mortt·, qual o motivo P•H' fllh1 não r~s- i as Ll'i:-.: vigorassdu ,. st• r.·a:::tig-n:::~-;tJm 11;-; a;-;-
1 . I . ' 1 ' 1 I' ' . :tJ'Jalll IOJ•· no rec111ro dn. Repr~sl'ntar,ão ~n- ~ ws;;111os <e <JU•· a . t'O\'lllCl:l eHtava innnd:t· 
r:ionn.l_ nm Patlrr: .r,;l<l Ribeiro, nm ~Iip;uel) ela: mas ho.k ~"" tido ll"l' :;usp"ito, assim 
,],.a.qunn ,. nrri";; Ollti'"S eidntlüos l"irr.uosos? i .:nmo :1quc•llr;; qun llk eoalljuva.r:uu [lal''l 
:\':1o vnt.o, poi::3, pPla. Jkna tlP mon~· t•m cl'i- l i~;s" ton:-:cguir: t• pnrtarno nflo hei de \'Otal' 
mo:s politkns, d•· úit·tuu al~uma, ,. •·m n<~- j ~1or m•·didas 1],. ]lt\•l'l'tH;fio, ~U·· t."l'fio tlt~ c:~
nhHm r•as... I hlr ;;nht·•· !llim e ;;obr,· uquelles qu,. P<'llii:llu 

'fambem :·oro r·ontra o l't·•:.jedo. por<Il~<' I como eu. ~ist? n:"l<~ quero i~H:rcpar a nin
n:t,.n Nnn·cnctdo Que l'llr. t•m nada rcmNlrJn i .~llelll, " :;o slm d1go qut> e t:ousa pronria 
.... s m;1 ~.~-~ f!\lt' orn nfflig{'m n. :\'n.c;flO. ) tioH lt'llip~s ck~.~rtu:adns Plll. f}Ut~ vivemoR, ~_. 

Eu considf'ro qu.• a pr!mt"ir.a cousa ~uc 1 ~~:'. q~(' "" ,,. r,:cuta o parwlo a ~li" se tem 
n••S falra •' qur:m nos gov,•t·np brm: quando atlC:Içao: na Cort<', lll<'smo, t·tmho a p1·ovu 
<li,;o i"to. n:io llk refiro ;;óml'nte ao Grn-P.rno rio ~"'' acabo ele di~er. 
C'Pnt.ral, ao :'11inist<•r!o, ,. menos ao :\tiniste· Da dt•putar,fw tl:t minha Prov!ncla, ~.d" 
rir, actual: r<'firo·m•• slm a todos os !nd!vl- D.,pmatlos fnll:tm uniformes acerca dos 1w. 
Cuos flUe t•~m :t seu r.n.J'g'"' a gt'rt·nr.in. elos n~- ;?ncio~ lln. Provincía; mas nüo s:io a(•.rNlita· 
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dos, ··lill'danw CJIW lllll '<i !Jr~[llllarlr•, quo· 
(;iii:~ o·m ~enlido opposto 11. "~r.t·o s"i~. obt.:rn 
'wdo " ero·rlitu: o:; 1\l'gocio~ duquellu Pr .. vin
da ~f,,. conoidt:r<HIO:i aqui IH-1:~ maneira qu" 

N·• apresenta U!JJ Di.'putaclo fjUt· l'ot!IH't.~enta 

o:; '"·ntimentoo do' um peqttcno partiliu da
CJIII'!!:.=t Provinda. S~1b.--~e qttt.·, no :;ystcru~' rc
pro:s..rllal.ivo, o ~:azwl lt:;.:itillJ<o po1: onde ~c 

pb~:->~1. tonlH~Ct•l' n VOi.tJ do Pai~ i.; ~1. maiorhl 
do~: n:prPsenwnr~·~ do poro; uo lmtretauto, 
~~·t·l't'it c!11 Ceat·ú, a. :\s:-;1.·mbléa Prorincial, nn 
:-lUa. <!lW:-ti tot:rlidu<ll·, t~ a (}eputa~~üo geral. Ct•lll 

··xt·t~Jw:"i.,, di• 11111 ~ô Dept1tado. es:fto dE· um 
li•clo: 1nas sú :;,· d~·, íltteuçfw ao lado qut· é 
I'r•J•r•·H< nuor1o por ,.,,,. unico Deputado! O que 
~~ bro sl'llfw l'ol'Ça d(: partido'.' I~ ser;", ui! t:.lll 

t~mpo rJo· tan:a. JlU.I'ci;didaclo- quo• l'otan:i por 
m•:tr:r!:ls !11· JH'~\'t.'IH:;j.~~'! Nfto, d·· Cf:l'i.o. qllt.' 

:nu it !.•:-: c:da-:hill:oi i nlhH.:t.•llt.t.~ri. 
Tamht~Ill \·,~jo IJll-.' (J Proj,·et..o, tt·JHIO t'lll 

d~t.~~ c' ú:tz•.'!' imnlt'di:tto o ta:-itigo no do~..'licto, 

o· niio fa.z, p;.rqut.· ello· estabeiH:•· .u. maior 
!llOJ'o:-:!rlad•.~ no~ .iul~um,.~ntos, t·m con:-:Pqu,·n
,.ja da ,·,r;;anisac;fiO do Tribunal ~~ flllt!nl ::lÍIO 

~-~~ntiítdo~ o:-> julgamrnto:;. 
.lf! ::;,- lli~Hlll qn,·, nuando ::;t· ,·,·:tli:;ar a 

J'+·uniüo do TJ"ibunal t"lllllJlo~t<• ctt~ magi::;tra

dctS tirado:; ú :;nru· uas RPla<;t,L':-:. cl11 IInperio, 
r·on; •'XI·~u~r~~-, d:''lll•·llil d1) distJ•:c-tt) da (·ulpa, 
:1a. <J·· !'ii'l' tarlf,. I' a !llÜ.;.. hora~. sl' (· qu,· :t 1-
:..:.ul'ilii \'•l:t. ,-11:· :-;t• l'i·ll n ir. 

\"u;o aiurla <:O!ll!'it. '' P;·ojc·eto. porqut~ n 

j·nJJ:.:itit·J'o anri-t·onsti! IH.·ional. Eu ~~IH.t·nd" (l\1'1.' 

a. 1.'on::-ti•:ui1::in n:io J>t·r.miTLt~ Trillmwt•s í'~

p~·c·iiii'S para o julxa!nr.nro dCI~ erimPB. êOlllu 

,.,. tkPI"rho·ni!P <lo ~ 17 tio An. 17!1, dn. C·m
-:::rittdt~itll, q~;~· diz:-..... ,. t•Xt'•:JH;i1o d:··~:.: eau .. 

-:;H~ qu,·. po:· Stl:l uat m··-~za. lH'l'lt!ll('t'Ul a Jui-

zo:; J>Hl'ii,··ul~tl'''~. lia t·on!'tH'mid:tdt.\ d:ts L.t•is 

i ,:,p! t:~mll S•· o·nldido· qu•: loiO POS~<i ser pra. 
: tir::oii•J no Urazil. I" uol•.:-st· qun .a~ sentençaa 

qt1•· fon.:m profc:ridas serão ot.•xecut.~t<las St~Dl 

lli:II:-:: appP!Io ni:·lll aggr~n.·n .. Ht di!:i'::il.: qw: cn
tenci!l qnt· a Constituiç:io ufto permittt· a cr~a

r;:io ;h· r.:H.'.!:i Tribunat·~ t~::;peciaeH. i· qut~r qu·~ 

tndns Hs c:tu~Hs ~<·.iam jnl;;adas no~ Juizoa 

ordiuario':i. ~o ~ 35 elo mr.~mo artigo <1 Yt·r

d:t(h· (j\lt• !-ii.' Jli'l'lllitlt~ (jU1·, Un:-: e~\St)S llt· !'C· 

IJ(:dl iii o ou i 1~vasfto d1~ ininlig;os, ~l· dispf~OSI.'nl 

por to·lllfJil (J.oi·o·l·minarlo algumas das itwma

liclado-•: qnr· l!:,ranro•m a. libr:rdad~ individual; 
m:ts daqui não :-it' p(,d •. · i~Jl'r~J·!r qllt~ :L Cnn;;ti-
tu!r:;-to P•·rnlitw :1 c•J't.:~H~Üu d,· Tribuna(~~ ·~H

lll't.'iat•s, P !::iim f-:lúmr·.:nH· algum.a.~ prisõNs tH.·tn 

as formalidado·s 1.' unrr:•~ nH:dida:; lie prev .. n
çào. NJJll(l se~ t~"•llig,\ d:t l•·ttra da. ultillltt pa.r

lt· cio li!L!Sll!(J ~ :·:ii: ma:-; u julgamento du~ 

Ol'dillíll'iiiS, 

!Ji~'e 11111 :\obr" ::>t•J!a<l"i' qu,· por toda 
a. pan~· ~P ~~xigiam rd'ot·mas na nossa kgis· 
la~:-10. Isto (· mauia do l••mpo: a lodos !l:l 

mak·s fJII!' s~· s~·Juem d{L·~P c·,)mo (·au:;a a lí~

gi~Ja~áu. Jl~lS, s~· a~ i..PÍ:-> u:io :O:f.' flXt:r.utam, 

como :'t"· Jlótl,. :oabt?l' qu,· t!ll;~s ::;:io llliÍ.s? Sup· 
ponhamo;; r:omrudo. que uma I'l'fon:w 11:1 J·· .. 
giBlac.::·to ,:. nt·c~~·::i$tl'ia. Porv•·ur.ur:t. :;(•r:tn .~~~ 

llH~dlda~ iiPl'•':-::t.·JH.acla~ llf1!H1· Projt.~dü I!Ut· f~i.· 

rfto t'S:-5il r~·rnrma tptr- ~·· l'1•r.lama'? 'Remt:dia
rf!Lt t•l!a:-; os l1iitk:i- da :\'al;f!O'! A ('l'i'~lr:tlU u.~ 

Tl·jbuna,·::; ":-!JWl'iaPs h;t d•.· tOJ'n:t!' :n~:ti~ efit:· 

er ira a applit~:H;ft., das ih'l1:t:;. m:ii::: faC'il a 

iH!IIi<;tt" do~ t.h·lieto<' 

Di:-:;~··-s:' f!lh' o=' !'it('innJ'O:'Ll~ ~·ntram pt!
las eas:ts tios t:idalliio::: pati!'ito:;, c:omme-ttt~m 

roubus I' as:-;:tsRinio=--, t· fllH' os l'acin,,rosos tt·m 
m:lis .~:tr:nnias qut· os cid:uh~tt):; a qut:.·m dh·fi 
o!'J\•rult!lll . .:VIa:-: o~ C o ti ig·os uiio i.lPl'l~!oit'Utftlll 

ml.':o~ p;u·a -;•Jlc-;.; ::;l•l't•m Jll't."·:-:us '' J)UUido;;? 
n;itl ha\'•·t·:·t i'tirn pri\'ilt~:.dacl,, llt'll! l..'ummis· Quando •':-::t:h·,. ''!H·:ti'J'e~adll da pi·c::;ic'kncin. do 

:oint·:-. ~·~.Jkt'~iiP~ ii:t~; t':lJHa.!" (·Í\·I':s ou r•t'illh'::5. Ct•at•(t. tw pri1wipin d1· minha adminisn·:u:i'i.n, 
- Xi1 Pl'".i•·(·:u t·n \'•~.io dnu~ Tl'ihunai':IS ,.:;. 1 Ü\"l' dt• l:Jtal' t'tllitl'H un~ grandl-' numf~ru de 

pt•í·:;•f'!'i, t· llHt ,·. ntn t'nu:-;r·lh" di• Gth'l't'a, Tl'i-1 :1:-::.:;a~siuos (PI·· a:;:;olaraw aq!lllll:i P1·odncia, 

hulln1 l]it·.· 1'11 t·onsidl'l'n Jlt•Ol' qllt' as Com-; ·.• l'•d t'!'J~ll ··s~t· llJt•:-:tllo c~~digo qne ~·xiste que 

tni:-=:-=t~,:· . .:. .\lil~iat·,·;o;. P"l:t~ a:nihuilh·:' tlt• C]u~· j =-·~· ··nfnt'í·:n·:.nt quntJ·n: foi 11111 p:n·a a.:; Pl"i

<·11~· i'L·a l't'\'(':-'-ii·!,lo. fll~tlc·ntlt• julgar toda:; a::; I :-:ú~··:; t]c, Hin Ne.~l'íJ, t~1·a Pl'I'POtenre; Uous DJOI'-

pt·:-!~n:t~ qu,· ~·~:tin~J'l·ll1 d-:·ntJ'~'' til) disr.rieto I r.-!'.:11: r'm :·,·~i::ilt·w·ia; um exi:;r.p ni..l. casa tf;t: 
lH·<·IIp:ltln t:lll!tl p.·!n:-; ,.,~ht'ldt•s eomo Jh•lns / t~ol'!'t·e~rto da (•idarl···· I' aJH't~ndeu o Hffir.lo ct~~ 
tl'opa:-: llH !~·galid~ldf• 1111•· :;,. aL"httrt•lll "m! tart~u·ug-u~·:l'o; outJ•üs estiver~tm prt~Ho:; al~ur.l 
opt.•ra~,it·s (.'OUtra eJl,,::.:, o fltl+"· c·nw:ddt~t·o ::i,•J' :1 ! tr.1npo, (\ po:-:to quP ch·JWis t'oraJu ::;o!tos ~'or 
f'C,ll:O:il rnai:;; hiiTTh't•l quro se· pcíd1· chlr: ~· n:it); hL111Jit,ulia tio~ juJ·acln~. c~oHHndn :;~··mr>l'!' sof .• 
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!r.,·ram ~lgum castigo e ücaram quietos: e, 

olmfim, os outros largarnm a Província. 
tam d;1 di~solt1çftn d;t Cou81.itulnte; outro; 
l'nt,,udem ctUl• tiveram com;•ço cm 19 de Se
tembro do 1837; siio t.antu~ as cu.\ls.as a qur, 
s1' attribucm os liHLlt:s que soffr,~mo~. que S•' 
nfto póde d!tr c:om a v~rdadeira or!gctn dei· 
J .. s. O QU<: se púde colligir, G qu~ ;t principal 
causa de no~sos malus prov6m d.a. iuunorali
dadc que iW tein difCundindo <'.m todas a~ 

classes do poro " dos mlios exemplos que tii'n 
uudo os primeiros Poder~ do Estado, o~ 

qmH's ;;,., v:l.o r:unitlcando por toda a cadê~ 

soeial. :-l<is lustimamos os nossos males; si111 .•• 
l<llt·s <:xistem, porém sab<.: Deus como tam· 
h em vão as outras Xaciit•s: o qtw é cet·to r: 
que enda um ;;~ não contenta. c:om a sua. 
~arte; <JIH<UJ ~st:i cm Buenos Air,,s ml\·t.•z de
S<·ie ,. inY<·.I:• estar no Brnzil, e c:ntretantG· 
nós jn!~;a mos que <·Stl\1\los o .p••or posaivel: 
outros Pnizes r.amu.~m soffi'Ilnl, a Fr:m<;a ~ 
l.'ortu~nl ir<'io muito bem? g ahi tambem s·; 
iulp;a.rá que tudo é causado p<>la leglslaçii.r;. 
elo Paiz? l•:u cuido, pois, 1111e tnmos quAixu
nws :;iio m:mia do tempo. 

0 SR. :v!ET.LO E :MAT"rOS: - Foram para 
outras. 

O Sn. ALES'CAit: - .•• ma.s, se lá se prn· 
tica.ss~. ·do mesmo modo, se St> empregassem 
os mcsnws meios, ellcs haviam <le sahir para 
f6ra do Braúl. Niio é, portamo, por falta de 
l<·gislaç<io que ha impunid~.de: a falta que l!~ 

6 de exc,cuçiio da Lei: com quanto haia boa~ 

Leis, não hanndo executores, ,•lias de nadn 
~('f''P.lll. 

Disse mais o Nobre Senador (]>al'tl )>er
~nadir que todos os males que soffremos 
prov~m do C()digo) qnr. todos elles datavam 
de 1830 para cá. Mas o :'~<obre Senador es
queceu.sc das desordens qu.~ r.lveram lugar 
anteriormente u. ~ssa data; nfto se recorda 
que desordens horri.bi!i~simas, e n1esmo r•·
voluções, tlwram lugar no temno em que 
regin a Ordenaçfto do livro 5': em 1817 teve 
lugar a revolução de Pernambuco: cm :Mi· 
nas e B:lhia houve tentativas de revoluÇÕt)S, 
f!ll<' occasionaram processos horriYeis na. fór· 
ma d<'ssa Ordena<:ão. E que desordens nfto 
n.~P.arr.ccram cntr•• os annos de 23 e 30, e 
quando ainda não havia o Codlgo Criminal? 
'l'ah·cz o Nobre Scna.dor se niio lembre del!as. 
pllrqUt: nada soffren nesses tempos. 

3n~pira-sc.. pdo tempo d:1 Oruenac;iio,. 
er•mo S1' n1·~s•• tempo as cousa.~ fossem rue. 
lho r <lo 'liW hok: r.u não o entendo assizn. i· 

:t uniea dlfrl'rcnça que ·~u acho tl qu,~ ness;. 
tempo Sl'lltiam""'' os ma!.:s e t.odos. S<! cala· 
vnm. ~oHrln.·sr. e nãn s,~ dizia palavra: ,, 
<:omo hoje ::adn um cliz o ~eu p~·nsanwuto. 

por lssn se arham tantos <lefdtOR na.q Lei~. 
?\ilo julgo, j)l)rtanto, que bnja tantos defdto~ 
,m nossas iuslltuiçõcs, ,. <·nt.endo que todo r, · 
mal nr,vém cl<•llas Sl' niío execuütrem, ,. de 
todo,; os dias ,;e <'starPJn fnzeniln altcrar,õe>. 

Disse·sc ta.mbcm, Qlh' ha muita ncccssi
cl3de no processo. 'Eu obser\'nr·lhc-hci que 
no tempo em que existia em vigor a Ordon:.t· 
~fio do livro 5". tempo em que o Nobre S~. 

nador suppõe que o processo tinha. prompto 
andam.mto, eu me achei preso na Bahla, du· 
rante o t•spaco de quatro annos, bem como 
outros compt~nh~.f.ros; " quem Impedia que 
fosscmos julgados com t•ssa rapidez que o 
i\'obre Senador entende ter havido nesse 
tempo? &>r {I. estl' Pt·ojecto que h a de faz~! 

Nm qur os r6os ~ejam julgados com brevlda.· 
c!t•, com que a. puniçiio seja immNiiat.a ao 
rrime? ·8u creio qu1• nf10. 

OI·ganisou·s~ o Codigo t:•m 1830. e em 
18::~ :i:í. se qnt-ria !'eformar, Quando entíl.o se 
•·nt.rm.1 ·ll:t sun analJ'S<•, nbscryou.sc que niíO 
tiuh:J. I'Si:t~s t!efrito8, qne s" tinham notado. " 
todas as altcrMÕCs qu<• ~·ntfto se quizemm 
fnz~1· toram r~J!!iladas no Sc•nado. 

O que l'll ohs.:rvo é qu" hoje é moda fal· 
];,,·-··~ mal das nossas instituições, <; aqui se 
pód;· nrplicar o rifão de que em terra. de 
.llouco pfto todos ralham c nenhum tem ra
zão: mas dizem que os males provêm do Co· 
di~o. outros que vêm dos Juizes niio darem 
ás Leis nquclla exccuciio que devem; uns 
<·nt.ende.m que nossos males datam de 1830 
para cá, outros qu.~ de 1822, outros que da· 

8m 18R2 apparec(•u o Codigo do Proces· 
5o. o oual offerec" muitos recursos pnm que: 
se faça ••frectil"a a prisão c punição dos dc
linqiH'ntes; trm·se gritado e grlta·se porque 
elle n;'io d;i. rc,medio nos males que soffl't'· 
mos: en ,~ntendo que Isso nií.o provém das 
snas ulsposições, e sim da fn.!ta de cxeeução. 

l~ston, pois, persuadido que o Proiectn 
apresent!luo pda Commissão ni'io dá reme· 
ulo algum aos nmles que soffr••mos na. crls•~ 
<'m que nos achamos: elle niio :tpre.scnta a 
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rcfn:-ma <lllt' ~r; julg-~t llN!t~s:wria, pol' t~lh· 

não s~ consc·g;tw obt·;,r 1orr,a e llinllelro Jl.ara 
~.eudii· ;is nc<:e~sidades publicas; cl!c é in
·~onsr.itudonal, porque c•otl'.llclcc., 'fribunaes 
·~spccia<'ti, o que não é p"rmittido pela Con
~titnic:;iio; •\ além cli95o, .l!orribllissimo no 
t'st.abt'lecimento de Commissõei! )filitares per
m:m••tl!C'H, as qua~s n5o sci d"n·m julgar os 
militare~ compr·.•ltendidos na Tcbel!ião, mas 
f·ambr.'lll tt todos os individuas que mnrarem 
no r.erritorio ocCUlHido pelas forças da k~a
lidadP. c•mbora niw s..-jum l't!Volvidas na rc.-
bl'lliflo e dc•mittam ,;címenb os conu·anmto
t'I'S dos rcv,ul:tlllt•ntos ,. ot·dens do chef., mi· 
lit~n·. Por t.odns l:i:itrl.!i 1·azôes, roto Cflll~ o Pro
jc·•·to seja r·:•,i(,iLudo na 1' discussão. 

O Rn. s.,n.mstso:·- St•mpre qu~ l.ctn:lo 
<lc dar a razüo elo meu voto cm matd'ias cm 
qne rn•· faltam conhccinwntos profissionttcs, 
cn o faço a medo, receiando perder tc'lllllO, 
r:Jcioein:llldo fiOhre principias faloos: toda
via, para ::f1n t:thil' nt•Stc• inconyenientc~, ru 
~;~; m,~ s~·rrin•i dos r1ue tenho ouvido aos no .. 
bt·,·s Sc·na;clor .. ,; .Turlsconsnltos, appli•lanr.Io
lh<'s m~nha raz:io ,, pontlo lndo o pos>iYcl 

Codigo defiiW corno tal, é, s ... ~u1 duvida, que 
absurdo será classificat• como tal todo o cri
me de rt:volta que não rõr praticado como 
pc~la multidão. " nmlti~ii.o que nfto pôde ser 
a d" 19.999 cidad:los, porqu•! o Codl!;o pii' 
como condição dc 20.000 . .!~ será "xacta esta· 
definição de I:ebelliiio dada no Codigo? Po
Jeri:l c•st:• dcnnminaç:io d.ar-s•~ conrcncinnaJ
IllenLc a 11111 de!icto'! 

:\':ia farei este exame S•·nindo-mc da 
ana!ysl! d<t. nwsma ddiniç:io, on partindo 
dclla, porque· cahiria cm uma peti<;ii.o de 
princi]Jio, prllcur:mdo d"r !lemon~trações por 
uma proposiçito que• se pretende demonstrar· 
pot· .. na m,•sma. JoJ onde irei buscar principios. 
p:tra t:und~r 11li!US rac!ocinios? X:L Constitui
r;:io qur. todos seg·uimos, e cujas proposições 
t.odns temos como verdades sabidas. Qmllldo 
a C:onstituir;ão emprega um termo <!111 algun~ 

de sem; pl"t.'í!dtos, c que o nflo dGfint•, [::;to é, 
que não f.l,•clara em f]ue nee.·p•:ão o quer to
:uar, como· faz soi.Jr,• o Imp.•rio do Brazil, ci
dndii<!S brazilciros, etc., é para mim claro 
que ..,;t,• t•~I'UlO não é definido, deve S<'l' tro
mado como seria no tempo •·lll f]lle a Consti-

<:tt!riado cm qur. meus raciocinios sejam cxa- ;.uir,ão foi fdtu, •! não Ct>lllO nma accepr,ão 
~i.ns ,. fnndarlo.,; na;; rr:gt•ns (]., Jogica cm que IIOI'a, definida JlOSteriormr.me: por exemplo, 
taúos <·Onl'imos. :--<iln m~ occupnrl'i ••m provar I rL C:oustltuição no ~ 3'' art. (;;), pl'iya elo di
a uti!idadrJ <kste Proj,!cto para poder ll:tssar I t•dto ele.• elegibilidade os pronunciados em 
(\ 2" discussão, porqu,; esta utlll!lado me pa- querela ou (i<" I' assa: ser-nos-h a licito crc:ar 
rr1·r• el'id.:nte, c!lllbora na 2' el~scussão se um no1·o modo de processar " dar-lhe· o uom" 
cntt.·ndc :Jlguns d<~ seus artigos; basta. o seu de qut~rela ou deva soa, on n11>smo dar e:ita 
objecto para se rceonher.er a IWCt•ssidadc u•' ficnominar;ito a um antro proc••sso j{t cr.:ado,. 
IP;;isl~r :;obre ell.e: meu !'im, " para o que: e por est:t ddiniçii.o •·xcluir de ;;er eldto um 
tomei a pala na foi para mostrar que os at'- eitladito ]l<.>r uma tal pronuncia? r::stou bem 
gum,•ntos qu,, ouvi contra mio podt•r;io ti- con\·encido de que não, não oõ porque cahl-
rar-me da opinião em que esta v a c. ainda 
.:stou de I'Otar para qu" passe á 2' discussão. 

Um nobre Scna,lor, qu<J l'L"P!'Ova c•stc 
Projecto, encara-o debaixo de dous pontos de 
vista.: 1'', pela clnssiflca~ii.o dos delietos para 
qtt-• elle estabel•'Ce penas; 2', pela qualiuacle 
dos Juizes qur t~lll (Je julgar os :·éos lncur
sos nos nwsmos de!ictos. Eu sc.'guirci a uws
ma divisão. Quanto <'t classificação, o :-<obre 
Senador a repn.ta a.bsurd't e consequente
m,•nte iundmiss!vel. E porque? Porquc con· 
sidera o crime de r<!bell!ão como só pcrpe
tra.vel pela multlthio, ~mtanto que o Projecto 
considera nesta classe os delictos que até 
Podrm ser comm,'ttldos por um só in,IIviduo . 
Ee tomarmos por este crime aqut>llc que o 

riamos no erro eh~ herlllt'neutica, dando ái'! 
pala1'1'31l um s0nticlo dlf1cro:nt•·• rio que Jlte 
cleu " seu autor, mas porque ]Jc.ll' llllla Lei or
'linaria atactl\'amos os limites tios direito;; 
JlOliticos dos cidadãos, restt·ingindo o llll· 

mero de !l<.~sso.as clcglvds, n ~ n<· r, \'erdn.del
r::nnentc~ inconstltuclon:ul, como CXJll'''ssa
mente declara a. Constituição uo artig-o 17S. 

lca~:tmos agora appllcação cle~;es· p.J'in
cipios ao objecto que nos occupa. Diz .lt Con
stituiçflo no art. 179 ~· 3G, que. nos ca-sos de: 
r•·bc:lliil.o ou lltvasil.o, potler;i . o Corpo Lc~is

lativo suspender algumas das garuntias, ou 
o Poder Executivo, s., nqn~ll~ não estiver 1'1''.

un i elo; eu appello par;t os N'obi'l'S Senador.~~ 

p:tm qu,• lll<.' digam se algu,•nt uo t<•mpo rlll 
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.q1w se promnl;;ou a Constituir;ão, ou antes, l'Stas rnzõt•E de conv~nil'ncia., que podiam st:lr 
ehunwu rt·bellião a !'<'VOlta srí prn.tlcadn. por talvez boas no tempo ·em que o Codigo s~ 

~u.ooo p .. s~oas ,. n.ada menos. (Algumas vo
zes: Srio). Bem: logo, o Codigo niio podia 
dt•t'inir r"bcllii.io c!este modo, porque a Con· 
stitniç:io nito define este termo, e só podia 
tomnr-st• como Pntfio se entendi:~. 

Além rJ,, qnt.' uma tal def!niçito dada no 
Codig·n. qu<• é nllla Ll'i ordinaria, reotringt• 

o~; Jl•Hier"s politicas da Assembléa Ger.al e 
do Poder l~xecutivo, porque fictL rPduzido a 
poder susp~nd'<'r as garantias <'nl muito me· 
uns ca!<os elo quP a Constituiçitn Jh., concede, 
não pnra. bem dos mesmos Podl'rt•s, mas 
para o b1•m publico, que é o fim de taco con • 
c .. pçiJo:·s: ,. por isso que, como disse, o Co
di~o é um:< Lei ordinaria, nito S•· podia alli 
dar uma tal dt'finiçfto, ;porque a Constitniç~o 

expr<·ssa mente o prohibe. 
Crrio, portanto. QUl' posso concluir qm• 

a defini<:fLo ela rebd!ião dada no Codi~o 6 
intonst.ituciona.l. " (}Uf..', portanto, deve Her 

re1•ogacla: é o que fez este Projecto. 1\'ão SI' i 
a~ora como se possa chamar úbslll'da a. dis
]'iosi,:ão. 1]11<! H<' discute por noio ir dt· 'accôrdo 
"o111 o Codig·o, qu<' se tr.ata ch- r•rrt•'lHlar ncs· 

r.a parte! 
P:u·.,ce-me mais que posso escusar-mt• de 

fallar nos mais argum••ntos produzidos do, 
para mim, supposto absurdo: ca.hida •'Sta dis
Jl<•si,;fio, tudo o mais vai ít terra com rlla. 
Va.mm; ít S<•gunda pal't<': os Juizes l••ttrados, 
os ])esembargadon'll são iucompetentes para 
julgarem dos crimes d<· Qlh' S<' oceupa o Pro· 
jec.r.o <'lll cllscussão: e por qu•·'i Porqtw (di· 
zc•111 "s :\'obres Senador••s qtu• combnr.c111 o 
Proj.•r:to) 11 Constituição manda que haja 
.TnizPs ,, Jnraclos. :\!anela. é vr.rdad,•, mas ac. 
er<•seenta que os haverá nos ca.sos e pelo mo· 
do quP os Cndigos o determinarem: JHlt••-sc 
b<'m que a Consr.ituição não disst' qtH• os hn· 
vcrí< em todos os casos, mas nos casos qn·~ 

<"•S Cod!gos o i.lf'lerminar"m. Y··rd:td<' é que 
o Co;ligo em vigo1· diz que o~ Jurados jul· 

gtkm ck !'neto <'111 todos os ensos crimes: 
mas <•sw Codign é irr~voga.Yel? Creio qne 

não. 
R~tzõ''~ ~u·· parecerum de conveniencia. e 

niio pornu•· :< Constitui~fto o det•~rmina, mo
Yrrum o Corpo Legislativo a e-stnbelect•r os 
Jurados para todos os casos crimes; e quem 
pórl<• prohihh··nos que !lt• JJOYO PXaminemos 

Pt'l•lllltl;;ou, <' ufi.o o ~··r<·lll agora~ Porqu,, 9& 

JHio h.a de fazer exame, ou, o (!UI.' ~ l'quiv9.
l,•ute, pnrqne não ha de passar este Proje

ero iL 2" discussão? 
.'-:~o serft prudencia rJuando S<' ü·u.ra de 

av,'riguar as C!LUSas dos males qnr. so·rrre
mos, ••xmnin:trruos esta !nst!tui~ão. c Vt•r se, 
de sua ,<;· .. ral a.pplicaçfto nasc•' algum dos fla
li"llos q1w opprimem a nossa Patria? Sr. Prr,
sidente. t•.n não •mtro em detulhP- :<!guru das 
r1 isposições QUt• o Projecto faz en1 seus di
versos paragraphos, isso é objecto rlo ~· dis· 

. cussiio; mas por ora par<, ce-me de maior uti

lidade que elle seja n.pprovado em Prlmt'i :.a. 
depoh; se emend:trá ou cahirú todo, se assim 
o Senado o decidir; mas por ora esta rejei
Cftn, r•ntes de um maduro e drt.alhado exame, 
anü·s de se ''cr s" r.em alguma cousa a apro
Vl'itar, não me parece da prudcncia C(\1<' deve 
ca racterisn r-nos, e qu,, drvcmos ter adquiri

do com as cans CJIIP. cobrrm nossas c:<becas. 
Voto para qu1• o Proi<'Cto pns~e :í 2' difi· 

eusst'to. 
O S1:. Fr.c.iri: - Cun1pre primeiro decla

rar CiU•· sou uaturalmcnte d"scoroçoado, que 
desde 18:11. á vista dos acontecimentos que 
rem tido luga1· no Brazi!, conjecturei que 
nouco tempo dumriamos reunidos •'111 socie
dach•: hoje, por!\m, depois de prolongad:< <'11-
fcrmidadc, :<chn·me tão abatido, que gra.nde 
é o 111<'11 desanimo: portanto, de o Srnado o 
rl.·scomn que l!Je parr,cer ~s minhas ··xpres
RÕt·s. 

Sr. Prt'siden te, qur. cslt· Projc,ct.o s••ja 
ntil ou nec"ssario, é o que ni\o me atrevo a 
n frir.mar; mas que o Brazil soffr<' gravisfll
mos malt•s, e que é ele necessidade qne .n. A~ .. 
sr•mb!éa applique os rt•nwdios conwnlentt·~. 

(• isso inelubita.vel. Basta. isto para •·u votar 
n que o Pro.iecto passe para a 2• rlisenssfio; 
·'·niito c.acla nm o em.•n<l:<rít como <'lltf'ndcr, c 
·,,n el('sde iii de~larn que votarei eont1·a, quaHi 
todos os artigns, porque os ncho inntel.:; ,m 
perigosos. •. alguns prejucllcla.'S. 

Sr. Prt•siclt'nte, ·o mru fim é Justificar o 
meu Projecto, ,, mostrar que u~ o fui contra
dlctorio nem tenho mudado de .opinião, posto 
que nfto .iulgo injurlo~o a ningu.eru que, mu
clnllr•s as elr~umst!lncinK, on 'Jllt•lhot• inRtru!
do penst• !livt;rsaml•nt.r; mas eu ainda p~nRo 
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como :.ut••s. 'ft't!S nnnos iuzcm ~ne mui so
!•~run•:m;,nv, th:i'!:l.r•·i ú As~emblóa que a falt.a 
d" ri:SJl<'ito e obed!oncia er.a. a origem t.Ia 
g"ral unarchia, c qu•• a im;nmidad.: era a 
.gangl'(m.n ~u•: itHLis ataca v.a o corpo social. 
(J.,i, a l•'alln. lif.. ab.,rwra du 5t·ssão ile Ü3G). 
1~11 l!UI.iio ilhiHl' !:iObrc a gnc•rra do Rio Grau
ilt.! do Sul qll<' poria em modmt•llto wdos os 

·r.,eursos do F;otado pat·a dt:fl'ndcr a int<!gl'i
liadi! do !mpt:rio, ~ui<'it:tr os l't'beldcs :'t obc
di·.!nd:L e <•\•itar (!OBl e!iS\..' exemplo a eouti
nun.r;ii.o (ie uo\·a~ <.h~!Wrdcns; mas o BraziJ 
w<ur. t:nmo roi respondida ··stu J~alla, e as 
p1·ovith•neh1~ que dc·u a .-\ssembléH. S.· (~IHÜ.o 

4!U in:;se ~~uddo, qu(• de dinbt·iro e dividus 
niw "'' t••l'ill poupado'! Quantas t·ebelliões (.,-

stit.uciona!; mas o que observamos até ,agota 
é que, se o Jurado condemntt (raramente), 1). 

Govel'llo pcrdôa.; se este o não faz, a. Assem
b!éa amnistia, e se não, diga-se quem tem 
sido punido cm tod.as sedições e rebelli&~s 

qn~: Lêm havido. Pdo contrario, cu yejo que 
o GOI'PI'llO sympathlsa cum essa gente, ., 
lmtc;:t mi•o delh.'S para. elevados <·mprc•gos, 
c:om !ll't•!'er.•ncia a cidadãos honestos. Não é 
c:om ti<•lllt·!!wnte "xemplo nem com sem.,. 
lhauée modo que se .acabará com as desor
cJ,·m no !Jrazil. 

O~·a. 1'11 no meu Proj,·cto abandono os 
.flll'<td•>:',f.l"·'"o-.nl·." para os magistrados, nào 
purqil•· este:; não fh::,~sscm julgamt.•ntus t1i11 

•·oc:anilalosos como os Jurados (verd)lde é que 
ri:tlll ;thonatln! cn1 ITli!llOS uttnlt·ros, mas porque são respon-

SenhUl't~.-:. qu:llldo offcrt~ci o mru Projc· ! s:n~·.·i:;); ma~, SI' a responsabilidade não ti
c:n,' Pll ~i:s:~··. c:laramentt· qu~: nüo espera~j)] v .. T lugal',. eon10 até agora,_ então llilo rt!::;ta 
~c.:nd;l :1::-.::::il J~:.lt::l' para1· (JS mah~.s do BJ·u~tl.\ u. e . .;perilnt;a .. \lt~ lt~mbro amda flllt•, sendo 
Alucla IJ·~il:i(l (]ilt• {']]c• ::lÜ S~l'\'ÍJ':i para as .Prü- .\Uui.':itl'll, !lla!Hit·i ;'ln rrribllnai SU}JI't•IJlO rc::; .. 

vindas out:c• :1 aJiitl'(~hia n;io se wm l'm·io,:;a- ) JWJISi:tbilisar a muil:o-s Dc~Hr·mba.rgadort>s; 
nH:u:.·.· cl.-·,;r,nrol·:ir!o, qut• n.a~ l'i'OI·incia:; ,., .. i nunc:a t:il'<· a f,t·r.una di: o conseguir; e de 
\'tll!.acl:,. s•í tn•-lhflrccg at·nws, e "111 maior uu· /muito> ·.Juiz~• d" Direito que mandei á Re
!Jki'O, ,:. 'JU•· Jl•>elc•m trazer a. onlem. 1;;u !'<.'· I !•It;fw, apt·n.as me l•·mbro de um. que teve um 
p•:iJr,·i qtk n lll<'ll l'roj.·ctn ser:í. inutil, se a~ ., 011 dous annos de suspensfto. De quantos Pre
::utorltl:ttkH :ada,; nüo se t'~:nnit·t•Jll pam la- sident:•. nfio r.êm ha.v.i~o sérias queixas. mas 
~··l-o c•x,·l:tlt:tr: "'' o Governo nüo til't'r m·•- !l!lla! tor o n•sponsabillsado? Quantos l'llinis
lhor .:,;coliJa. ··ln sl!us Ddegados, ddxanllo d•• I tros ni•o t.?,m sido arguidos d,• pre1•aricaçõc~s, 
mnnclaJ' p3ra as J'rovincias homem; sem colt-j m~s quantos rc~m sido punidos? s., a Assem
side~aç:io social. 1\llt! para ter.•m apoio vêm-se / hl"a romin(~a a dur ··~s': ••xcmplo, -r. ponco 
na né:er~s,;il!ad•: dt• banclear .. m->e com o JJn.t·- 1 caso dos erJffit~S dos }I!ll!Stl'os, como podcr:1. 
tido humilhado dellas, ,. que por falta d~ i esperar que os subalt,rnos obt·em de outra 
m"rito niio r.inliam at.é •ontfto podido figurnr i marwira? Eis por que descoroçôo, e nfto de~· 
na sc;ima politica; . digo por !';tira d" merito, cubro 1:emedio a n.ossos maJ .. s. Se passar .o 
'j)orque no netual syslt!ma está :t pona dos Proj,,cro, eu immecliatamente apresentarei 
empr,,gos ;tbcna ao merecim~nto. qut: é at- outro pam rh!clarar o Tribunal ••m que dl!Ye 
t<•ndido ou pt·lo Governo, ou nas e!t.•lções po- rt•spondt!l' o Supremo POJ: suas negligenein~ 
pulares. c prevaricações, para tirar ao Governo a. des-

Taln:z, Senhores, fosse este systema cl<· culpit: m'as qual será css~: Tribunal? Sem 
rh,slisar a presidencia pa.ra o partido iles- dm·ida uma. das duas Camaras; mas respou
Pt'•·zado o qn<· motiYaSS•~ a rebdliiio do Rio sabilisar e lias a esse Tribunal? T,•nho l'fl?.:in 
Gru.ncl•\ excii:nndo a inliignnçiw daqnelle~ par.a. duvidar disto; e se assim acontec:er, 
Cith.' ''om justo titulo influlam na PrOI'Incia, , onrl•• iremos buscar o remedia? 
e qu.: Jliio eram li~spreza<los pelo Presidentt~.,; Sr. l'rt•sidcnte, passe o Proj,~cto para. a 
S1 .. jn o que.~ fôr, 0 certo é CJUe, se o Governo 2" Uiscussão: então cada um emcnue .. o como 
n~o melhorar os Presidentes, nfto podemos quizer; mas não dt•ixemos de !'azet· nlguma 
~SP•~1·ar melhora alguma. no ,·s.tado rlesgra- cousa. 
ç;ulo do Brazil. O Sn. Lom~ G,uu: - :\fio ouvi os di-

Onlra necessldilde que ,,u outr'ora a.pon- l'rrsos argumentos com qut: S•' abrio a clis
·t,,! é :t responsabilldade errectiva dos ,•m- ' cnssüo rl•' hoje snbr., o Projecto da Com
)l!'egados: ni$i.o r.;pous:t tudo o systemn. con-' missflo; por isso, não lllt' occupnrei de, com-
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lla.ter s.:ílill> uquclJ,·s que fo~:mu produzidos 

rh•J>Oi~ da minha chegada á Casa: mas, ant•!S 
diss<> 1.cnll" de r.,sponder .lt alguns dos argu· 
mentos que na ultima. sessfLo foram apresen· 
tados pura conr...star algumas das minhas 

propos h;i~t•s. 
Diss1• eu que a definição de tentativa, 

dada p>·lo nosso Codigo Criminal, era a mes· 

nm. qur• "" achava no Cocligo Penal de Frau· 
·<:.a: am i lltiHLre SPnador disse que cu estava 
·•·np;an:Hll\ que havia muita differcnça. ... 

O SI:. Vi·:ma;Emo: - !'<fio foi isso o que 
-~.·u d~SSí\ e, s•· dfl licença, rt:..pito. 

O Stt. Lcwl·:s G.DIA: - Accc·iln a expli· 

ram tuulcus disposiç·õ~s ;;obc crimes politico~. 

e outt:us foram tirad:ls do Projecto Penal de 
B<•nthan; essas mesm.as e outras disposi~ões 
Coram adoptadas para o nosso Cod!go: e seu· 
do asslnl, far·lhe·hei grande injustiça em lhe 
chamur manta do retalhos? Para um Codigo 
ser bc·m organisado, ê nccessario qu~ s" at· 
tenda [i religião do Estado, ao caracter, áa 
localidades, aos costumes, ã mor.alidade ou 
immorn!idadc do po1·o a que ellc 6 app!icado, 
c•tc.: c• J>oder{t um l~gislador que ignora es· 
t:ts eircmnstaneias formar um Codigo ~ue· 

quado a uma Naçito estranha? 
8r. Presidente. sustentou-se, hn. alguns. 

annos, na Allt>manhn, entre dous celt·bres .Tu· 

o S1:. Yl·:~:~:u:u:o: - Di~S<' ctll<' c•ra tlif· risconsultos, uma grande questão. Um sua· 
ff'·l'l!ni:<" a legislação do nosso Codigo da do tentava que convinha dar a todos os Esta· 
l'odi!-(o }<'ranccz sobre a tenta ti l".:l, e ila·rei dos da Allem.anha um Codigo geral e uni· 
a r:no:rw: t! pnrqne n Codi;.:o Frantt··~ appliGl. 
;, te:Iltatii':I a nt<•sma p"na !]fie· (t lH·rpetra· 
<::"on. ,. no nosso Codigo appliett·"e :o aquella 
,, 1 i·rç:~ pa rt<' da pena. 

O Sr.. l:.oPE.' GA)LI: - ~luito l>c•lli. Estre· 
m•·c:r•ii n nobre• St•natlor. por <·11 ehal11'il' 
111an:a rl•· r<'l:tllws no Couigo. reprehencl~u 

r,sra noinlla. ••xpressiio, e cliss" qu•· o nosso Co· 
.fli;:o c·ra rN:onheciclo pelos Jm·iseonsulros e~

t.I·angr<iros eomu obra primn, e como tal elo· 
;.!;lildn pi•1(1s ·F"ranc:ezt~s. Eu t·~r.ou obrigaclo a 
mos na r q11e o Codigo f, cOIJI<> eu obs<•r1·c·i, 
nmn. mama de ri.'t.allto~. e ·niu) tenho noticia 
C\111' ~~o~iC}~ lhe i'osst>m prodig::IliH<Hlos pt•lo~ 

.THrisconHultoo da. I~ul'OJ>a; nüo me· consta 
rp1~ •·llr fo~s.· elogiado senão •·III nlg11ns jor· 
na''" ft•anec·zcs, r·m um artigo eujo a11tor 

forme, outro dizi:L que isso n:lo era conv"· 
Hi,•ni··· que cada l~stado di!Yia ter um Co· 
di;:o acl"quado ás snas circumstancias, e esta 
opiui;,, t<•l"<• a ,;eu favor .a maioria. dos .Turis· 

eomultos. Ora, se dc·ntro di! umn mesma Na· 
c:ii.u se rc•eonh<·ceu que as din~rsas circums· 
raueias dos F.starJ,,s ele que ella se compu· 
nha. redantal·.am diYcrsos Codigos, como ê 
que nC.s podc·mos f:lzt•r applicação para nós, 
df' rli~posic;õo·~ pc•tt:les <'strangc!rns conc~bi· 

clati por um legislador que ufto tinha conhc· 
<·i:twurn elas circumsrancias elo Brazi!? Com 
a ndor•c;;w rlc·ssa !egisla~iio, o ((11<' ncouteceu 
foi não ~e r:ons•·rvnr a gru.duução devida na 
apJ.>Iieac:iio d:1s peuas elos crimo•s: por ··sse 
Goclip; .. adoptado, alguns crimes de injurias 
~ol't'rem um:t lei'(· pena, qunnrlo, JH•Ia nossa 

c:rr,io quf niio tem a reput:tçfto d·· .Turisc:on· l;;g-isinr:i"oo anl•·rint·, uma w·na gra.v,• lltes era 
sul to. Paru que· esse artigo dn ,Jornal rl1'8 De- i ntpo~ta. 
;,rrrr:s ·ll\(•rc:ct•ssc• a consideração cgw St' deve OmraR ollsc'l'\'açiics podia fazl'r para mos· 
clnr ao :iltizo dos subi os .Turi;;consultos fran· : r:n (III<> n Cocligo Crimhial nfio foi llem con· 
<>Pzr~s. ,)J'a preciso que nós conhPees~emos S•' r·t•hirln, embora se adoptasse o systPlna de 
foi l'l'cligldo por um .Turiscotu;ul r o, ,, q 11 ~m <>ÍI'l.'lllllsta nr:ias ag~r:o \'u ntc·s e ar.tenuan tes 
foi r•~:<se :iuris('(msulto. poiB que· fazer aro· •·te.. rwrqu<', eomo todas as clrcnmstancias 
)lill't\C·i~t· t'lll uru jo1·ual t·sü·a·ngcirn um 1-iflr, (·asnisricns. era preciso C']tw toda~ ellaa 
fll'li;:-r' qn:tlqnl'r ell\ ··lo;,do !to nosso Cndi;;c• I"Í<·S~<>lll rRpecifiead.as; r não o Kendo, ·o que 
r. n. <'"""" muis faeil. r: to<lo" mís sabemos qth' enmprr: aos nossos Juizes é attender ít nat~I
is~o ~e tNu fPito l'lll nutras occnsiões. M:tH, lr.·zn da ae~ii.o, a qual Yem a ser indt:t.ermina· 
Sr. T'I·c•sicknt<•, se ncaHo o nut.or d<'sse artigo ! 1la, pnra npplir.ar a prnn. em maior on menor 
rii·.,H>P f,·iro n <>ln~do rio Pt·r•.lecto elo Coc]ign gr(lo. 
1ln Cnnliio cl•• Gt•nebnt. t.erin feito o "logio 
cl11 C'oclig·" Crimhwl do BrAzll. Os autort•s 
ilc>s~c· Codi;:o nada mais fiz,•ram do qu~ s~>r· 

vir-~<' 1l:o l•·glslac:iio frnnre1.:1: <lella extrahi· 

Ontro Hhsurclo se nota no Cocligo; é :t 
,,:assit'icaç;~o elas prnas. H:1 artigo f'lll q111• a 
Jl<'ltn. si> é• imnostn. no .c:rú.o .mnxlmo ,~ mini· 
nw: s<•IHlo dr· 2 n. S annos, por ex,•mpio, 
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neste caHo fica aos .Juizes applicar a pcnu. E' m.ais accusatlo o Projecto de estabe· 
no griLO mMio; e quando o têm de faz~r, lcccr um 'l'ribunal especial que o nobre Se· 
vêem-se entre dous extremos, ou hi\o ele ap· nadar reputa contrario á Constituição do 
plicar uma proporção .arithmetica ou :;come· E:stado. Outro nobr" Senador já muito bem 
trica; nesta fórm:t a pena é de ·! annos, c 
naquella é de cinco; no Codigo Fr~ncez, :PO· 
rém, não se deixa este arbítrio ao .Tury. 

Ora, um Codigo que tem .as faltas qucl 
cu acabo de notar, pod·2.rá ser conside~:ado 

como uma obra prima? Além dcs·tes defei· 
tos que tenho apontado, lia autros muitos 
cuja analyse Icv;1ria muito tempo. 

Disse um illustre Senador que as penas 
do Projecto são excessivas cm relação ao 
crime de rebelliii.o, mas, se o !Ilustre S-:mn
i!or lesse com attcnção o Projecto, não acha· 
ritt esse excesso, porque é r-~conl!ccido que 
a. pena de rPhl'!liiio nflo del'e SL'r toda uma, 

mostrou que não era contrario á Constitui· 
çflo o estabelecer estes Juizos, porque e!la diz 
que haverá Jurados para jul:;,ar"m nos casos 
que a Lei determinar: isto já foi muito bem 
demonstrado na ultima s"ssão. 

Um illustre Senador que combate o Pro· 
jccto sustentou QU<' <'Ste Tribunal é vcrda· 
deiramt!n te um 'l'ribunal cspeci.al; mas é 
preciso que o nobre Senador note que cst''• 
Tribunal 11i1o tem o caracter de Juizo espc· 
cial, G preciso qu.;• attenda ao que antiga· 
mente se JJraticava, porque em outro tcmpt.• 
se m.anllant uma alçada quando apparccia 
um crime de les:.:-majcstade, e S·~ lhe dava 

mas sim mais ou menos gravt•, segundo as certas imtrucções para os julgamentos; o 
circumstancias d<•lla. Aquellc quo, além de · que se não dú no Projecto, porque a fôrma 
commctter o crime de r<'bclliiio invade a l :los .iul~amc~Jt~•s Jít ti[) acha pr.~estabelecidtL, 
casa do cidadão, assassin.a, commcttc crime a a ulllca diflercnça que nelle ha da fórum 
contra a honra e segurança, rouba e incen- lctual de julgar, é ser confiado o julgamento 
doia, podcrá soffrer a mesma P<'!Ht impost.a :t uma classe de cidadfws que offen·ce ao~ 
a aqucl!c que simplesmente commetteu o cri- •éos maior garantia, tanto pela qualidade 
me politico de rebellião? O nobre Senador dessa mesma classe a QUI' pertencem, como 
Drhar;i msoavcl que um c outro del!nquentc pela organisa~ão do Tribunal, composto de 
soffram o mesmo castigo? C!'elo que nflo. nvembros das Relações do Impcrio, sortc:tdos 
Eu tenho lido alguns escriptorês que tratam pelo Gove~:no, e com exclusfLo dos membros 
rla pena de morte, e cllcs não a reprova·m in· de Relação da Província onde taes crimes 
t.d:-anK·nte, até mesmo nos crimes po.Jiticos .le commetterem, porque poderia haver algum 
CJitaudo dlcs sflo revestidos de semelhantes ~ue sympathisass" com os rebeldes, ou que, 
circumstancias. cendo soffrido seus .attentados, se achasEc 

Agora mesmo na França ser1'e de cxcm· ;Jossuido ·da vingança. Eis aqui porque a R"· 
Jllo o qlh' aconteceu com o réo Barbes: esse :açii.o do lugar onde se commettcr o crime 
criminoso realmente merecia o perdão do ~oi excluída; e isso tende a d:u: toda a ga· 
Rei dos Francczes; c se cu fosse de seu Con- :·:mtia .ao réo, garantia qu·:~ o illustrc Sena· 
sdho, votaria por e!l,•, pda nobreza de sen· .lor nfto quererá recusar-lhe. 
timentos que mostrou quando, declar:tndo Emfim, não lia Paiz que se contente com 
que preparou e dirigio a rcbcl!ião, e sabe!1· l .Tury ordinnrio para crinll's ele semelhante 
do que nfto III<' S<'ria imposta maior 11cna >relem, entre outras razões, Pl'l:t de s"r este 
Jlda mork do CapitfLo do que pelo crime .íurr nccessariamentL' composto ou de inimi· 
Pnlitlco, oomtudo procurou jus'lifi.ca~·se do ';os ou de cump:ict•s dos r~os; c QUL'l'<'l'ia 0 
crime de morte. c mostrar que de nwnl'ir:t '!Obre Scn.aclor, se tii\'Sse a d1•sgrnça dl' ter 
alguma tinha concor!'ido pn.ra o assaEsinato: :ncorrido nesses crimes, SL'I' julgado por 5,. 115 
isto basta.\' a para fnzPr w~: que eJ":t homL•m ;Jorspguidores? VL'ia com que cuidado a Com· 
d<' b<•m, ,. QUI' por illusií.o, ou pl'las insp!r::t- :nissfto excluin a Relnçüo elos districtos ond<· 
ções bebidas em .algum club, fôra levado n 1 crime se commctt<'SSt•, para cvit:~r rruc cu· 
PnnicaJ' tal excesso. I•'oi, 71or const•quencia Te rsscs magistrados houressc al;u0 m CJIIC 

com J·aziio que o Rei dos Frn.nc!'ZI's llw per· .1ylllpa.thisassP com · a cama ·dos rebeldes, 
doou, ]lorqu·~ nfLo sr deu a comJllicnção ag· .:onsermnclo as:im outra: ga~:antia para 0 Es
gravantc do crime de assassinato. ::ado, .a qual lambem o .'mústrc Senador ntio 
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pódc desc_onhccer, porquc este Jury <!~pecial 

tirado dentre os magistrados das Relações, 
do certo não deve ter sombra de suspeita c 
de ·parcialidade. E note-se que estes magis
trados süo muito independentes. Os magis
trados de hoje nito devem ser confundidos 
com os do r"glmen absoluto: no E·Ystcma que 
nos regp, elles nfto podem perckr o lugar 
senão por uma sentença: logo, por que mo
tivo büo de e!les julgar contm sua eonsckn
cia c Leis do P.aiz? Xiio cst[t o illustrc Se
nador clamando c reconhecendo que o .Tury 
nfu.1 satisfaz, nrw cumpre com os St•us deve
res, por isso que não impõe essas penas bran
das do Codigo? Como, pois, quer qnc s" com
nwtt<~. ao Jury o julgamento di! crimes dcst:t 
urc!t•m? 

• Julgo, portanto, que nfw é proced .. nle ra
zão alguma das cnw foram PXPt'ndidns con
tm end<~. um dos arLigos do J'rojr;cto: na ~" 

disc:ussão hd de mostrar que a. Commis:;iio 
S<' comporhnl eom a circumspcc~i'lO lkvida. ,. 
IJIIC altPmleu n:io s6ment" a Jll'l'l'<·nir tacs 
crime~;. como tambcm a prt•i;.umir os réos 
eont.ra jul;~tr.l'ntos iníquos -:· parC:aes. 

Por esta occasião direi que no Projt·cto 
oi'ft•r!'cido pelo nobre St•nador Feijó, arti;:;os 
h:t certamcntr. di;;nos da approvaç>io do Se
nado, não admitto, porém, as id6as d·.,~: · 
Projecto cm toda a sua ;enl'r~lil!Jdc. 

O .Sit. Hor.r..l:>ll.\ C.ll'.ll.l'.IX'I'I: - As me
didas propoEtas pela Commissão nomeada 
pPlo Senado para occorrcr (t se;uranç:t pu
blica c aos males do P.a.iz, podt·m St•r sustcn
taveis com boas razões; m~s cn, ant<·s clt• 
fallar clestns medidas·, peçn licenr;a Para tra
tar d" um:t qu,slão preliminar. 

O St~iwdo, ·St•nhort•s, na minha opini:lo, 
t.all•rz Prracla, n:io é qtwm 1lr.rc :lllr!'scnt:n· 
tacs medidas (ap~>inclos); cllas dc1·em par
tir sem duvida daqul'!ks qu·~ estão mais ao 
facto dos malt•s do Paiz, isto 6, cln Poder 
Exccutiro. Na verdad<', o Senado prpscntc
mcntc conta no seu s<•io grandt• maiorin clus 
lllt'lllbros da n.dministraçflO; mn;;, r.nmqnanto 
rt.)conheça ~~ssa vnnta.:;cn1 do Sr.nn.do, todas 
as nll'did:1s propostns pcl"~ nJ"mbr.,:;;, IH'SW 

Casa, den•m traz•:r comslgo o, camcteres ~ue 
possam mostrar que ellas são e:-.:~quivds. Sl'm 
duvida. St•nhor!•G, s.c PSsns medidas sito fi· 
l!raa da c:-.:pr.ri•.•JJcin, elos conh•,cinHmtor, CJ!ll' 

trm adqnlrhlo .a administração sollrp o r.s
tatlo do l'aiz, ft Camam dos Deputados com-

;;ele úiscutll-a;; p~éviaJllt'lltc, pois pela Con
stituição a iniciativa do Poder Executivo de
ve-s·~ verificar na Camara temperaria: desta 
maneir<J. se poderiam evitar os inconvenien
tes dos c i umcs ele prerogativas, <!ntretanto 
que medidas propostas Jl·,·lo Senndo di fficil
mente passarüo na Gamara temporaria. Eu 
sei que <1. !Ilustre Commissão lutou com mil 
difficuldailcs n<t organisaçfto d••ole Projecto, 
porque ell<~. t<.•ve dr. desempwhar a su<~. mis
sfw durante a transição de nm :\Iinistcrlo a 
outro: a deliberaçfto do Senado foi que a 
Commissüo para melhor <~.cerl:u· na escolha 
das medidas, ouv;sse .a t•::Ic respt•ito os i\Ii
nistros da .Justic;a c da Guerra; e lendo so
brevindo um~ mndanç:t de Jiini~tcrio du
rante os trabalhos da Commissfto, clla se 
achou numa posição chci<~. de embaraços . 

Comquanto, pois, rcconheç<~. boas inten
ções na nohrc Commissão, c ache, como j;i 
cl issc, qnc as sua~ proposic;ões contêm algu
mas idéas utei~;, sou toda via forçado, pelo 
estudo que tenho [Pito d<t materia, a dr~cla

rur qu~ hei d~ \·atar contm o Pr~>jt•eLo. Xo 
nwu t•ntenil0.,., Sr. Prcsldcnt~. suppo~to al
gumas destas medidas se pudessem aprovei
tar nas circumstancias actuaes, tod.avla el
lns Ei! acham de tal maneira emmaranhadas 
~~:n outras inadmissivcis, que não poderiam 
passar n<~. pr .. ·scnte SPSSfto. P.:u:a que um só 
dPstes artigos sej<t .approl'adn ou r,.jcitado, 
tt.•ndo ntis que tratar de objectos importan
t<.'S, taes como <1. Lt•i do Orçmm•nto, como po
clcrPmns discuti~: c votar sobre um Projecto 
qu·"· aincla que tenha al~;umas medidas boas, 
ufto pôde sr.r, por falttt cl<~ kmpo, convenit•n
t:·mt•ntc discutido c emendac\o? Por isso pa
rece que o melhor s~rit reit·itar um Projecto 
que, na~ clrcumstanci.as actuacs, nenhum cf
fcito produzirft, niio obstante as boas inten
çõ..•s d<t C o mm issiio: nós lodos o que qucrt•· 
mos é fazc•r algumn. cousa em prol do Palz, 
c nftn perder o tt.•lllJ.lO mn discussões inutcis. 

Al6m dno razõ,•s ptrndcracla~. I'Cjo CJU<', 

apt·zar da ,;ua "abt.'tloria, .a Commissiw nfto 
apr:•s<•nton aqu .. !las medidas que julgo mais 
interessantes ao Paiz. Sr. Presidentl', ü nc
cezsario que o diga, o Projt·cto contém duas 
P!tl't<·s que UH) p~.reccm cssencia~s: a pri
meir.a é a modlflcnção do nosso Codigo Cri
minal, c nella se inclue tambem parte do 
]ll'OCCSSO dOS (;I'Í!11t'B, CjUe Ú igualllll'ill•~ lllOtll· 
fic<Hht ou alteracl:t pelo presente Projecto; a 
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e"gunda consiste em algumas d!sposicões que 
,~sw.tue1n .ace-rca du Yarins Le!s. 1~' a ~~tcs 

dona Proj<'ctos que eu churoo ... ssrncint'S, crue 
se ro•sume u.clo o Prokcto. Ora. 11ara mtm 
é dcf!!lt:o qitero·r accumul:u· cousas qu·., acho 
muito distinctas. Peco perdão; não sou da 
profissão; o Senado relevn.ril. os erros CJtle cu 
possa commetter. NJ\ minha fraca. oplnlfto, 
cnmquanto o nosso Codigo Criminal nfio sei:]; 
um Cod!go mod·.·lo, comtudo não se lhe t.!c· 
vem attribuir r.s males que JlL•sam sobre o 
P:liz: a Commissflo parece que tev<' em vista 
emendar o Codigo no que diz rt•SP'"!to [L bran
cl um das penas r: (t omissflo d~ alguns ele li· 
r:tos; mas eu pergunto se estas pt•nas, por 

casa está r~:posta. aos attentados deste mal· 
feitor; e as rwssimu.s consequenclas d<'ssa ln· 
dulgc:ucia V•ltn recahir sob~:e sua pobre (a· 
mllia: portnnro, Rua TPsponsablliclnde n~.o {,. 
tiio nulla tomo se opensu; e estou persuadido 
que, se os .Jurados no nosso Paiz continua· 
rem ·comu têm feito, c·m breV!' s.•ntirflo ns 
effeltos de su:t indiff.~renç.a e de sua cnn. 
descend{'nciu. Nas mi:os del!t•s está corrigir 
fsse defeito. 

Haveria ainda um meio d·:• aper[i,içoar a 
lnst!tulçfto dos .Tnraclos, niw por medlclas 
extraordinarias, mas nu manrira c]., fn.zPr a 
lista dos .Turaclos, fazendo entrar ncl!a ho· 
mt•ns respeita1·eis por seus conlwcimentos. e 

isso mesmo que siio tão !·.>ves, nfto deviam nflo S<~ ••xcluindo algumas class~s de cida· 
s~r de mais J'acil applicar;ão? Serii da. gra- cHios como ora acontece. Sr. Presidente, quem 
vidnd<• das pt•nas que Yirft ;1 f~cilid:tdc de se "stf1 no nio de .T.aneiro vê a m:tnf'ira por que 
cxecut:lrem? Ent~ndo qu;, nfw; entendo que, um ·num<'ro consideravel dr honl!'ns sfto rlis· 
quanto mais lcn·s forem, mais facilidade • pensados do .Turr, c ha alguns que, para nüo 
hawr:t cm as applicur: entretanto, vejo que serem Jurados, cmpregum tÓtla a snrte de 
os crimes a qu,~ S<' refe~:em .as medidas pro· cxpcdit•nt<>s, como mudança ·de municipin, 
postas t<~Jll tido lugar no Br:tzi!, e que a. Lei rtc., c até se deixam pronunciar. Por que, 
que os castiga não tem siclo l'Xl'CUtada! Qual pois, se nflo h:t de fazer com que 0 numero 
í•, pois. a cau~a dos mal<'s. o Cndigo ou os de Jurados envol1•a o muior num<'ro d•• cl· 
r•xrel!lorr.s'? dadãos r;,speituveis? Por que mesmo nfto SP 

Os nobres Senadai'<•S, ,:llii:Or<·s do Proje- ha. d" restringir esse nunwro de Jurados? 
eto, rtizem que se proponha uma. reforma; Eis o ohjo•c:to qui• jnlgo digno de alguma re
prr:niltam.me que lhes diga que, se houwra forma. 

de raz;•r-se alguma modificuçflO, nfw seria Sou obrigado a trn.zt•r á discussil.o um 
pela m:tnrira proposta nem com as medidas dos factos que, sem duvida, muito influiram 
que sr :1prcsentnm, n<·m deycria t·:sa refor· J sobre a Commlssão: quero fn.llar dessa re· 
ma to'·r rcluGão com as clrcumstn.nclas extr:t· prt•scntaçfto da Bah·ia, a:jslgnn.d.a por cida
orllinarias l'!ll que nos )lchamos. dfws, sem duvida, respeitavels. Sr. Presi-

Eu conheço, com cffeito, grancl~s defei· cl-t•ntt•, nessa representação se censuram, se 
tos que têm h:wido no processo, digamos accusam os empregados em geral, até nwsmo 
mesmo, ubuEos que h:t a tal respeito no nosso as Camaras: mas u!guns desses cid.adftos nii.o 
Paiz; mas, pc•rguntarci aos nobr••s Senadores olham para s!. Eu perguntei, cm occasliio 
sr., t~Sü:tbdccrndo .. sc de repente um.n. institui.. opport.nna, f.!lWlll Prn. que fa!lava d~quell:t 

r;fto desta ordem, se podia esperar qu;, fosse fôrma, c r·:•sponlleu.se·me que o primeiro as· 
pos-tn. no pé mais perfeito. Antt•s de se crear signaclo é um. nosso collrga auscnt••, que diz 
r.ss:1 institui~iio elos .Jurados, poder·se·hin. que niio sahirfto as Camaras daqui sem terém 
attench-r com mais attenciio ás circumstan· satisfeito (!s neccssicladcs do Estado; depois 
C!ins do P.n.lz, para harmonisal-a com (] nosso vem Ontro r-:ospeit::tVl'l cidadfto, que foi no
··~tado; mas, depois de feita, ni:io se pódc meado Deputado c que c(t nfio veio, ,. ussim 
destruir. outros. 

Os Jurados, dizC'm os nobres Senadores, 
ni\o são rcsponsavels; eu digo qu·~ oxalá que 
os outros empregados fossem ti:io rcsponsa
YI'is como CJllcs, porque nlngucm soffre mais 
na sociedade que os pobr<~S Jurados: se cl!es 
mri dia absolvem um scelerndo, no outro sua 

Ora, por que r.azão t'al!am el!es cm cn· 
bn.lns para as eleições'! Que querem qne se 
faça nas elelr,ões? Querem que se presuma 
melhor dos homens por sua presnmp~iio? ::-/fio 
qu<:!rem qn<' o candidato batn. ít portn. do elei
tor? 



.· .. 

!'>~.:·:.:;·· 
p·,! ... 
r>.···:.. 
·::.·~ '_:- ·, 
:..:~; -~ 

'~ .. 
; ,, -.~ ·. 
·' 
: .. i· 

. ::- ·'· 

'•: I 

·.·;': .. ' 

.. · 

• .. ,, 

12(j Sessão ele 23 ele Setembro 

Sr. Presidente, pcr::nitta-se-mc que re
prove isto. Porque esst!S rcspc•itaveis cida
dãos, ·:·sscs pmprictarios nrw se constituem 
c:lndidatos, nfio vêm rêprc~Pntar {J seu Paiz? 
Porque dt•ll'gam a outros o lugar c depois 
vêm cr•nsur.ar? São sem duvida criminosos 
por tal inc!iffr.r,.nc;a: na mão dt•llr.s ••stú o 
rcnH·dio; as eieicücs t.•stf'!.o a faz('r·st~ pnrn. c 
anuo, lancem fúra do J:eci:Jto da rt>prcsen
caçiio n queiJes que nfto eorrt•sprmc!em ás suas 
vistas. 

Falia-se do Jury: que tem elle feito? 
Por que os mesmos cidadãos respeitaveis fo
gem t!t•llc? A grand~ maior!a da Bahia deseja 
:L ordem; mus para ter a ordem, é preciso 
zelar a observando. c o cumprimento dos de· 
veres impostos uo cid!!dctO; ,. esses mah•s nas
cr•.m ela indiffercnr.a dos proprlos signa.tarios: 
não consinta-m clll's Cl_1.K· Dt•ssuas insignifi
ctmtcs 1·enham pcnnrbr a orddn, para dc
]JOis uüo virem f:lzt,r semelhante rcpresenta
~iin, Qth,, sem duvida, não scrú .attendida dt•· 
baixo das vistas e sentimentos do nobre re· 
lator da Commissüo. Eu partilho a sua opi
nião, nossos males nllo são elo Codigo Crimi
nal e elas L~ls, nosso mal está na indiffe
rença, n.a pouca <·xperiencia que nós temos 
do nosso systema, está essencialmente na ln
differençn dos homens mais condecorados e 
de maiores conhecimmtos; o systema que 
rege o Brazi! não é o systema da indiffr·
rença; nqu<>lle que tem a perder dt.•vt• ser o 
mais interessado, deve partilhar os ene::trgos 
c desPmpt•nhar as attl:ibuições que lhe sfto 
commettldas peln nossa Constituiçüo; s,• ~.+· 

lcs o não fizer~m. ai delles. 

Reflicta-sP, pois, ele onde vêm nossos ma
les. :-<ote·se que o .Tmy d't Bahi::t ab;oiYcu 
erun<lc nu·rncro dG :1ccu~.atlu~; roclavin. P1 1l'· 

suado-me que nfio absolveram todos; uns 
commoçã·~s politicas, 11os crinws dn.s massas, 
nfto pódc cstt•nder-sc o rigor d.a Lei n todos 
os cabeças, não podem ser multas os que ik
vem ser punidos . 

Um dos membros da nobrt• Commissüu, 
que é hoje Ministro dos Estrangeiros, disse 
que nfto se podia app!icnr os Jurados ao jnl
gnmcnto dos crimes politicos, porque elle;; ou 
haviam de ser cumpllces ou inimigos. Eu di· 
go que os ma is propJ:ios são os mesmos Ju
rados. Na Inglaterra... oxnlít que os nobres 
m,~mbros da Commlssiio I~nr,nsscm ns sua~ 

vistas pam a ll'glslaçfto ingleza a este res
peito! O systema dos Jurados é o mais acco:n
modado ao .Palz. Pt·rmittam os nobrcB mcm· 
bras da Commi::sfto que <!U, nfto st:ndn magis· 
trado, mc~.ta a mft" na seara alh-eia. HtL uma 
grande rt•gTa élll jurisprudencia, .to é que an
tes sejam :tbsolvidos cem c:riminosos do quL• 
punido um innoccn te. 

Se os Jurados silo as prim"iras pessoas 
que têm que pl'rder com a impunidade dos 
criminosos, se pe:lo menos sfto jurados os ci
dadãos mais respeilareis, os que têm proprie
dades c que por seus costumes m.,r~ccm a 
primazia L1ntre os outros, coino hão c.lL~ aban
donar uma cau~:t C!ll CJUc sfto os primeiros iu .. 
tct:essados? St• elL·s sf~o inclinados á iudnr
gencia, que grandt· mal r-:•sulta disio? Para 
que silo as amniHias? 

E dL•mais, p:tra que queremos nesh ques
tão compronh·tter n uma claB~" C.!U<! por sua 
·cssen-cia deve conciliar r> respeito de todos 
os cidad::tos '? Eu fali o d:J. classe r!.~s magis
trados, c.l<'sses homt·ns que <'Xcrcr•m um \'er
dadeiro s~cerdocio politico. o rcpl;v: para 
que qu<•rc·mos comprumctt • .J-os ncsu.:; clr· 
cumstancias? Eu não sou magistrado; l!l[,s 
cu peço aos que o silo que rdlict3T!l neste 
excesso, que rt·jam qua.nto perderiam os ma
gistrados em tal julg-amt•nto, sem ·) auxiiio 
dos Jurz:dos. 

l\Ias eu vou, Sr. Prl'sidentr•, dar a hypo
thcse QUt\ sr: figurou, <..' G ele ser~m :.1:; .Tura· 
dos inimigos ... Ah! Sr . .Preside!l~<·, se cl:t 
parte -dos r•xecutorcs dus nossas J.d; h'JU· 
vessc nwlhnr intenç;ilo dP as fazer t'~:1~~urtu· 

cs nossos m~llPs não scrlam tão grn.n:l•~.~! Qut: 
i:nportn. que os .Jnr::tdos imp<>nl!nm Jlr.•nns 
fóra da pruporçfio dos clc·lictos? s,, rõr a di! 
TI1LJrLe, níio pôde t.:·r c~~:.·cuç;ão se!n rçr~urso no 
Governo; c s<• ·rõr outra qualqu<·r, clií. tempo 
a ser modifica-da p,>lo Poder !\Ioderudor. 

Desconhecem os nobres Sc•naclor,,s o 
nosso S)'stema de organlsar!ftO jutll·ciaria? 
Haverá, porn·ntura o ·perigo, o inconveniente 
de quü nas commoc:õt•s os Jurados sejam de· 
masladamente scv,•ros, qtwnclo da partl' do 
Poder ~Iodcrador esUi o conciliar os dellctos 
com as penas? gu niio vejo inconveniellt(•, e 
nrw o vejo por mais que o procure. 

Eu não vejo qne na posiP,ão actual do 
Brazil se precise de medidas qu0 destruam 
o julgamento por Jut·ado~J, pat·n substltnll.os 
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11 r:Io eles mag-Istrados. E' pr~ciso notar que I r,•m submetlidus ao arbítrio dos )Iinistrn,;, 
eu r:~.r,o distincçfto elo crim" depnis 11,• ac:tl- quando tirercm ele ser postas em execuç:iJ. 
mada a sedição ou rebelliào, e- dos dc·lietos Par:< fJlle ·<Esas m:oclirl:ts fos;;em d(· ::!;;::
dos réos no momento em que a reb<'llifto se ma utilir!adt•, s"ria n••cõssarlo qul' o Gnvernn 
acha no seu maior .auge c os inimig-os t•stilo as quiz,•sse; e nessP caso, as dCYia. p:·opõr na 
com as armas na milo. Vnu upr,•scntar o que 
sinto a <"St<· rcEpt·ito, ap'Ozar de não st·r no· 

Cam.ara dos Deputados, .,. devia ser o pri
meiro a mostrur uquillo que cl<•se!u. 

vn, porque j{c o ll'nho t•xpressado aqui. S .. ·- Quanto a esta idé:J. éxprimid:t no ~rt. 10 
nhorE·:>, estou p<•rsu:J.dido que, quando os ci- do Projecto, de sér<:m os Vic<·-·Pr<•sirh•ut.~s 
dadão~ s~ armam contra ns Instituições do nomeados pelo Gov":·nn, con[cs:o r,nc :1 t].:,s
Paiz c sr. aprcs<·n-t::m hostilis:J.ndo-as, nüo ha prezo comp!Nanwntc. Foi preciso apresentar 
outro rt•curso, não ha outm Consl:ltuiçi:io ou alguma co::sa ... Ora, ponha-se o nobr<' Sr:-
outm Ld senão :1 força. n::tdor (olha-nclo p~ra o Sr. Vaguciro) u:t~: 

O Sn. Vr·:r:clilm:o: - Apoiado. clrcumstancbs da Ccmmbs~o. " v('j_a que nH'-
0 Sn. I-Jor.r .. \XJl.\: - E qu<•m dirige a <lida proporia. Xiio tinha tenç:lo de fnll:a· 

rorr:a, ,. qtw,·s são as .Leis que a regulam? O nisto, mas algum:t c"usa direi. Confesso rtu-:: 
~r!J!trio: então, n g<~no:ra! é investido de at- uii.o symp:tth!so muito com <·lelçõ,•s popul:t
trilJui~Õl'S para pndPr obrar, emqurmto o ini- r'•s para t•mpreg-o:; do Govemn, porquc os d:·
mig-o se nprl\scnt:t hostil; e no momento <•m legados do Polléi' l~xecuti\'o devem exr.rci·t~u· 

CJlll' a tl•·sordl'm expira, <.·Dl que o inimig-o as suas attribuiç5•·s com indctlt.'ndencia. 0:; 
ü•m I:trg~Hln ns ~rmas e fugido, CPssou o tlt•s.. Prcside!ltt·s th .. \\'t•m ~1er pe~so:1s rl:spt!iwvc~L:, 

por.!smo tl:J. !'orça militar, e ::s l..<·is ardina- de\'Cm .-,ccupnr-s .. continaad:l!ll<'nt<' das nc
rias principiam :1 imper.ar. ~fa.s, qul'rer que. Ct•ssidadc·3 d::s Prorincias; m::.s hoje pt'êl':t· 
d·.·r1ois dt· passadtt a desorde:n (rwst:J. pa.Ia-~Iecc outro s~·stt•nw, nomeam-se p::ra :.:s P1·.: .. 
y~·a cnmpreb ... ~ndo :1 ~e:diç11o, :1 r~bcllii"to), s: s:~:ncins nwmbros da .:\s.sf'mbl~J: ~crnl, ntw 
c:rcou juiganh•ntos fura daqutllo que (\~ta c~~.ao n1e:.ac!e do tc111po nls Provmctas e m~.•.· 

prtoscri]Ho nas nossas instituições, '' turra:· '' t::de cú. Ora, sendo assim, qtw<•S hiio d•• se-:· 
tr::n3torunr tudo! os Vice-Prcsidl)nü•s? Se os mais vc}t::tdos ni"t:·, 

Eis um motivo ck m:J.!s para qn,, eu dig~ ~gradarem, lt•m o GovErno o rem~dio na sua 
que " Projecto nflo deve passa~: á :>egundtt miio, tenha Presidênt,•s efr<·ctivo::, " nito t<'I'Ót 
discussão, " porque, não podendo p~ss.ar na. que se qucix:!r dos \-'ice-Prcsidl'nles. 
pri::!st~n~e st•ss~o, tem disposicê'-'S qut• pod,_·m 
excitar muita. odiosidade ao nosso Governo, 
e "sg::. otliosidatlc é tanto mais PL'rig;osa. 
qua.nto w-mos o ,•stadn "m que ·~stá o Pai1.. 
Eu nfto sei que haja outro meio de respond<·r 
tL C]Ut.\.m cHtií. co1u as armas nn. m:u1 st•não com 
a i'orc:a: a~shn o fazem t nrlns ~~~ Gnv .. rno:; do 
mundo, sem <'XC<'p~ii.o dt: um só. A palavra -
rorç:1 - ··xclue a idGa de garanti::: quunao 
as .nrmns retinem, as Leis se cala.m. 

Eu chamo a ut-tcnção dn. Cumara par:J. o 
('St~do em que ~lsttl o nos~o PX<-'I'tito, nihl por 
falta de L~is, mns pelos rJ,•fL'itos Llos que us 
Ut•Y(m cx·.""Cntnr, t• sobrt!tudo par~ e3st• gl•an
de principio de :unplidi:'to nas trcmsacçõrs, 
que se t<;m espalhado desde o Corpo Legisla
tivo até ... at6 a mais pequenn. p:J.il'ulha do 
exercito. As nossas Leis ml!ltarl'o não Sllo 
tão annrchicas como se tem querido pintar, 
c o Corpo Legislativo perderá o seu tempo cm 
fazer Leis pn.1·a n;lO se executarem, e pnr.a s~· 

Os m:llcs do nosso P:\iz são gr::tnd<'S, ]I[Jr 
f:\lota dt' exc·cução das noss::s L.·is ,. da im
punidad~ dJs cmpreg.ados publicus, pot'(]lW, 

entre nós, de c<·rto -tt•mpo par:J. c:i os empr,•
g~dos PDLk•m fa:!~'l' o que CjUl'1'~·m; nú;-; todo~.; 

•·stamos na bem:J.venturaur.a, ni:'w ha cousa 
t~o ccnuncdn. cc:nn st•r (~mpi't•g:.alo Jlnblico! 
Querem-o s~r por merccimt"~nto, c clt•pois qt:~\

rem fazer transac~ües com os dinheiros Jlll

bllcos! Eu J'al!o tambem do Curpo L•'~isl:i
tiYo, nfto fallo só rio EX·2cutiYo, que most:·:t 
tão grantles desejos de dh:pür desses r!inh<+ 
ros: - do p:io do nosso compadre, gr:mrh· 
J:n,ti:J. aos nossos afilhados; - e não nos lem
bramos do ·m.ais, e depois ahi vem os frios ,. 
as a.fflicções. Então querem medidas cxtraor· 
dinarias! Eu estou adruira·r!o de nii.o se tl·
rem lembrado d<.: fazer o Senado .Juiz nHo 
causas pub!lcas! Em melhor do que Isto que 
se apresenta. Senhores, não nos lembramo;~ 

dos nossos muh:s e dos m<:ios C]J.K' temos np-
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plicado para pormos as cousas neste estado? 
Qu" necessl'!ladc temos disto? E' neaesso.rio 
termos cor.agt!m; examinemos com sangue 
frio as c:msas das calamidades publicas. 

Um nobre Sel\ador diz que essas causas 
são os rebeldes, são os desordeh:os, etc. Pois 
PU lhe digo que são mais do que Isso; a cau· 
sa de nossos males é a de não termos credito, 
nfw termos dinheiro. lsto queria t•u qm; se 
iivcss·~ proposto, mas não compete ao Senado. 
::-Ião ha tres ou quatro mczes que cstavamos 
muito cont~ntt•s; mas, depois que se tein 
conh~cido o <•stado das nossas fian~as, d-e· 
pois que a nossa incur:a <• as dissipações do 
Governo nos tem lançado neste rsta·do, é que 
tremPmos de m-edo. Senhores, todos os ma· 
les se remediariam facilmente, comtanto que 
hotl\'csse dinheiro. A medida salvadora a qlh~ 
o G<w<•rno dt•.vla recorrer er.a o dinhriro . 

' Ha pouco t~mpo se dizia qm• se poria o 
Th(·som·o no estado normal, que as despezas 
S<' fariam com as rendas, e agora pedc•m.se 
nove mil contos! Eis, S<'nhores, o grand" re· 
beldc qui' nós hemos, •·is .n. m~dicla que se 
requt•t·. 

Conhego bellament.~ as inten~ões l1a Com· 
missüo; mas 'llle parc·ce que o seu Projecto 
não deve passar para a segunda discussão. E 
tendo eu já dito qu<' se fosse para ella no· 
ml'ado, niio s.abia o que havia <l-e fazer, como 
ht•i de censural·a por apresentar uma pro. 
posição que não serve de nada? O :mal não 
ê do Codigo Criminal; provém de emprega· 
dos publlcos, de facilidade com que certas 
cousas se fazem, olhando só para nossos in· 
teresses indivlcJuaes .. 

O Sn. CAssr.\Xo: - Alnda bem CJllC isto 
níio é ela Commissão! 

O Sn. Hor.r.A:>.llA:-Permilta·me, Sr. Pre. 
sldentP, CJII<' <·u diga que l'Sper:mças podemos 
tt•J' de melhoras, quando o Corpo Legislativo. 
reserva todas n.s medidas <' tod.us as trans· 
acciíes para unl!t Lt•l que ;•llc• chama .de · or· 
çamento, na qual . so agglomeram .tod.as· as· 
cous:ts, <! tudo St! leva de. salto, e em que ••s· 
pcra-se r.ue o Senado não tome parte?! . Ha· · 
ver6. disto exemplo em algum Governo Repre· 
se-nto.tlvo? X fio ll Isto procurar. uni.a · cllsso· · 
luçil.o? · · · 

O Governo e o ·:VIlnisterlo julgnin todcis 
os dias que não 'devem dar emitas das' s,uas 
occurr ... nclas, ~> assim sé \·a! todos os ~nnos 

compromcttcndo c pondo as cousas no estado 
Em que estão! 

Eu nfto ãiul mais nada; as minhas pa· 
lavrr.s talvez n:i.o tenham P:;primitlo os meus 
pcnsanwntos. g• lll\'ciso que t<•nhamos algu· 
ma mudança nas nóssas cousas. VImos na 
presente sessão, um Mlnisterlo que tinha ti. 
do .n ·maioria das· Cnmaras, demlttlr·se. E 
qual seria a razfto dessa. d~missfto? NfLo se 
conhece; nws eu não posso certamente• attri· 
bu!r aos membros desse ::VI!nist~<rio que se 
demlttissem sem a convicção de que nrto ti· 
nham o apoio elas 'Carnar.t\s, c qut; se rd.ira· 
ram. Suppôr o contrario seria attribulr.lhcs 
'sentimentos muito indignos. Apresenta-se ou· 
tro .l\Hnisterio, pergunta·sc·lhc o s·:•u pro. 
grnmma politico. Qual é a resposta? Os nos· 
~os netos, rc•spondcm, o faríio conhecer; de 
maneira que, quando o Corpo Legislativo Pr.· 
IlHava pela manil'estaçito d.a politica do novo 
Gablnell•, nada apparcce, n<'nhuma communi. 
cação se llH• faz, e ficamos sem bussola para 
poder marchar em harmonia com o Executivo. 
Desappare~u uma g~ancle maioria que sus· 
tentav.a o Minlsterio transacto; nilrescnta·se 
outro, e :rios diz: - Nós appellamos para os 
factos! - Ora, primeiro que o Corpo I.egls· 
lativo possa conhcc<'r o <•stado de organisn· 
cão do Poder Executivo, deve susp<·ndcr seu 
juizo e esperar pelos netos do Gabinete. M 
quando nos achamos nas ~lrcumstancias que 
a Commlssão diz, e lia nos· apresenta este 
Projecto: vendo eu desprezadas todas esto.s 
molas sobre que joga . o grande systcma de 
nossas !nstltuiçõf's, ·a· qu<• devo suppõr? Ou 
que ns nossas cousas nüo s1lo bo.as, ou que 
ha drsejo de outro systrma e de. votar contra 
e~~te! ~;ao poGzo considerar ··camü vãü ê~l:::t~ 
cousas! Cada um se o.balxa para o SPU canto. 

O Su. BARnArF.;:;A; - Apoiado. · · 
ü Sli. Hor.i . .i'xnA·: ·- :r~·. ningu,:m sr. fiUCr 

entrndá.' 

Embaldc o Corno L"gislativo lonw me. 
illdns · ellc não obstar{L a que o ·Pniz 5,. prcci· 
pite. Eu jú. o digo, p6dc ser que a crise cs· 
teja proxlma. c qtw nessa occnsliio ntís ocor· 
tlemos; mas, por ora, dormlnws. 

Falln·se multp, Senhores, contra um r~o 
d~ oplnliio politica que nüo foi puniuo; m:1s 
cstud.,mos essa velha Inglaterra: o qu-:: · SP 

pra.tlca nell.a? Contra . os. !mmensos dist.m· • 
b!os de. urna popula~il.o devru:.~a propOz a. Tu· 
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g!aterra alguma medida destas? Eu sei que 
a Ingla~~rra est[t bem constituida, tanto que 
Jwssus occasiões appar'ece sempre uma força 
respeitavel que acaba com as desordens; mas 
esta for~a nfto consiste nas R:·Iaçücs tirachs 
it sort<~. nem nas alterações do Codigo do 
Processo, nem t•m militares que discutem as 
ordt•ns dos seus sup~riorcs, c que obecl~c~m 

quando querem e· IIH'S parece. Essa não é a 
farr,a; depois ·elos motins act:bados, na Ingh
terra, os processos continuam; Y<'ja·se essa 
L"! marcial, eml'im vda·s<:> o que se praticrt 
ali i . 

:-<ão Im muito que mL írlanda o !lei fni 
insultado no t.heatro <' atiraram-lhe com uma 
garrafa; o réo foi visto c preso, o Jury disse: 
.:'lifto tr.m criminalidad<"; - c nrw se quiz re· 
formar o .Tury. S<·nhor·~s, é ll<'cessario extrc· 
mar as cousas: rche!tJ<os com armas na mfw 
dcvt~lll repelJit··s~ ·com a fon:a; uma. vez qu~\ 

tiS armas cahiram, a for~a ui'io c]eve ser oelH"' 

PI'L~sada. 

Parece-me, poi,, que tenho dito bastanl•· 
para rci<.-it:1r <'Ste l'l'oi<'cln; não acho mesmo 
nenhuma cnnl·cn!t•ncia <'lll que passe á scgun· 
ela discussão. 

O S1:. CosT.\ F!Cl:l:l·:ll:.\ ( }JT:ltt onlnn) : -

S1·. l'rt'sickntr.. l!.'vanto·m" niio para combater 
o P:-njccto, porqtw, se lõra •·ssn a minha b· 
rda, cu most1·aria ao nobre :\1inistro que a 
l:!glatcrra. longe cl<' tirar " Jury no homem 
que t-."lll consplrnclo contra o Estado e até 
contra .a yida elo RPi, pelo contrario npaàri· 
nha.o, dít·!lw maiores caul<'las, permitte·lhe 
que recuse perc•mptorianwnte, nãn rL vinte 
.Turaclos, corno qualqu.·r criminoso, mas :1 

trinta t• cinco; poderi:t moHlrar mais .ao no· 
bre :\Iin!stro que esse criminoso é 1ft lão fa· 
roreciclo, que pr<'screre dentro t•m tres an· 
nos; poclt•ria mostrar· lhe que, neste caso, dez 
t!las antes do réo Sl'r julgado, d;l.sc·Ihe cópia 
do ·processo, t' que nessa cópia se ,apontam 
as testemunhas que têm de dcpôr contra. 
l'!lc, a rua t•m que moram, os empregos que 
nccupam, etc.; l'U lho mostrarl:L que, além 
tlislo, o Jury !':tz com· que as testemunhas 
que· o ·réu quer chamar cm seu favor sejam 
conduzidas á custa do Estado: mas, etnflm, 
nfto · se trata agora de debater o Projecto, 
Projecto que, no meu entender, não tem on· 
tro fim senão abolir os Jurndos, essa c!da· 
uclla sem a qu.al não póclc haver Iibcrdndo 

no Palz, para ~e dar este poder aos Dcscw· 
bargadoJ:es. NfLo é, pois, pam combater o 
Projecto qnc levanto a minha voz, c sim para. 
mandar á :\lesa um requerimento de adia· 
menta, porque cu entendo que est<! Projecto 
nfto pótle ser proficuo ú Nação, e que todu. a 
Lei deste jaez só podcríL produzi~ cffe!to se 
fõr elaborada ·no Conselho dos ~!inlstros. O 
mc'u requerimento é este. (Lê). E' muito 
proY.avcl qu-~. estando o Paiz em circumstan. 
cias tão po:Jco lisonjeiras, os Srs. Ministros 
ap1:escntaram propostas ii. outru. Camara; c 
quando cllas aqui ·vierem, cntiio tratemos 
deste objecto. 

E' apoiado c ·~ntra cm discussilo o 
se.guintc r<:qttcrimenlo elo Sr. Costa 
Ferreira: 

"Ilequeiro o adiamento do Proje· 
cto, até rJue sej<L pr,,scntc ao Senado, 
c discutida, a proposta do Go1·crno, 
tcnclt.•ntc ;l mall'ria cn1 questão." 

O S1:. CAssr.\:-;o: - Principiamos com o 
lliric cle'ison dos .adiamentos. (Apuiado.v). 
Até agora tl.•nho estaclo impassiYel, vendo os 
adiamentos ela interprctaçilo do Acto Adcll· 
cio na!; c até não sei como é que o Regi· 
mc:nto posm ac!mittir adiamentos sobre acllw 
mcn tos, eonuuissõcs sobre commissões, pa. 
l'\!C•.·res sobre pareceres, etc. E' este o moela 
cxtraordinario àe S<' atrapalhar as discussões 
dos Projectos que se .apresentam na Casa, c 
6 justamente lcto que n·m agora surgindo a 
r;•sptdto da matt•ri:L cm discussão, m:Lteria de 
tanta magnitude, ela qual até ,aqui se tem 
trataria muito S<1riamcntc (grar;as (L Provi· 
ci: .. nci:J J: c j;í. wm ft mistura. um adiamento! 
P.ai'<'CC que Isto õt'. far. <J., proposito par11 ~·~ 
ach!ncalhar toclas ;is medidas que se propõcut 
cm qualquer das Camaras a. bem da ordem 
publica. NiLo voto por srm<~lhantc adiamento, 
c muito menos ít vista da nizfto apresentada 
no requerimento. 

Sr. Prcsld<."Jltc, a. discussão, desde o S<.'U 

com .. ~o. tem sido cucdada debaixo deste pr!n· 
clpio, de que o Senado nfLO km el!rcito elo 
propür medidas; c o nobre St·nndor que fal· 
!ou ultimamente nest·~ objecto disse que o 
Scnatlo nüo tinha direito a propOr estas me· 
elidas, 'POrque a aclm!nlstrução estam mu.!s 
no. facto dos negocias publlcos, c é c !Ia que 
dcvi;i ter UJH't•scntaelo propostas [L outm Ca-
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mara p::tra :::l!ren1 prifJ.lt!!l"arn:..;nLL: i.i.l!i Uiscuti-~ Zi,;Juar t.:stas llilllüi.a::;, !:lt: t1ucr CJ.U· ... ~ o :;enado 
das. caia IH'õt:l contradicçfto de adiar .a discussfto 

Admirei-mP de ouvir estas expressões ,ao [ deste Projecto, só porque o Gov2rnn aprcsen
nobn' S·~~wdor, que por muitas wzils se tem , tou as suas propostas á Camara dos Dcpu
mo:;trarlo tfto zeloso elos direitos do Sendo, e tados? Senl!rm.>s, deixemos vir essas propos
que ús nzcs tem dito até demais, :1 respeito t.as da nutra Camara; o Senatlo, ú vistn. clel
dt' usurpações qu·~ a Cn.m:u:a dos Dt•putados las, c PL•la diseussfto que tivt•r"m na Cam:tra 
pretendia fazer das attribuições do Senado. dos De·putados, decidirá s" deve ceder do seu 

·Recorro (I Constituição. e vejo qtw clla Proj(.'eto para approvar essas propostás, ou 
di:: no titulo •1" que sfto attribuiçõ,·s do ·po- amal;;amur uma ou outra cousa, escoll!L'ndo o 
ckr Lc;;islativo fazer Leis, int~rprctal-as, sus- melhor: t•ssa ó a occasifto propria do Senado 
pendcl-as c n·vogal-as, velm: na gu::rda. tia obrar; porém, acliar o Projecto para appan·
c_onstituiçi:io c promover o br.•m ~Pra! da. X a-I cer _sc~Jclh~nl:' • c~ntradicçftn, nilo me pur:ce 
(;ao. Pcr;unto se ha neste •ProJecto al;;uma · comententc. ate Julgo qut' Jlt'lll o nobre Se
cousa qu·c• poss:t servir dr lropc~n .a esta fa- nadar devia rcquer"r S<·mclhautc cousa; ma~, 
euldadc das duas Camaras, que não <'StPja de- emrim. isto nii.o admira. porQU•.' cs arlianV!ll
lerminac!a ncs capítulos 2" e 3" da Constitui- ' tos cstfto na orr!l.'m elo clia. 

Sr. Pr,·sid<'llt<\ cu tinha muio.o rJUC diz,•r, r;üo. :-;o capitulo 2" nãn se diz o ~u·· pertence 
t•xclnsivn1:lt:.JJt:·" ;'t Camar:t dos Dr.putados, <' ;o:nd apontamentos para responder ao nobre 
no capitulo ~" nf:o se diz 0 que pertence a.o 3Pnat!or; par6m, como nfto sei sahir fúra do 
Senarlo- Como Sl' nucr aqui ar:;um<'nl.ar com i Jbj,cto da qut•stfto, Jimito-m'~ a observar que, 
propostas do Governo, e que. S<'lll o Governo I .. s 1 d · · . 

"'' o cnaao a mtttlr semelhante adiamento, 
as r.pn•sentar, o Senado nüo dew obrar? Pois cn!Ic t•m uma contrudic~fiO: é vürd.aclP que 
o St•nado <'stá pri\·ado de .aPresentar as me- :sta discussfw ha d<• ficar adi:td:t para ama
clid:~s qu·:~ julgar necessarias á salvação do >Jbii, d<'pois r<'querer-se-ha que St'in rcmcttl
Paiz, quando cllas nfto estfta designadas nes- ela a uma Commissfto arl lwc: ••mrim, a cs
:;cs capitulas? : rada de adinmcnlos, para nt.rapt:.lllar as dis-

~orn•ntura, qu.a_n~o se . tram_ no capit~lo ''ussõ·~s. está bem trilhada. Es11 ero, pois, d:t 
segumte da proposiçao, dts·cussao, sancçao, '""b<'dorh 110 S1·naa'o que n-

10 
• 

.. • .. . • • J"' . .~ • . i. approvara se .. 
promulgaçao das Leis, nao dtz a ConstJ.tui- 1 "lc',!Jontr.·· ·1d;".ll't'Ilto· C"c' 111 s _ • . . , ,.. - · • ... · , • '" <' mo que nL·m 
r;ao qu:' o Govern~ pode mtcrv1~ na factura :•llc vale a p-c·na de ser discutido: por or<t 
das L·~is, c os meios por que pode ter ·csstt 'im'to·me n. 1·st··0 ,. clt•not'• csp 1 · -
• ,. • . • • , . J. .. r h onc t'rCt enta.o 
Intcrferenda? Se o nobre Senador olhar par;1 ··o disctirso elo nobt·r· SctJac' 1. r · b d 

. _ . • 1 .. • · • - • w lUC nca ou c 
o modo por que sao concedidas essas dispo-, :·anar sobr" :: materia. 
sições, h:~. de rcconhec<'r n qtw n<'llns se diz 

0 
S C . F 

• 1:. w;·l'A • El:t:I'I H.\· - Sr PresiJ!L·nt~ e que pertence á Gamara dos Deputados a •. . · . . . · · · ., 
. . . . . '· natural que um pai ·s,..nstblllst•-sc• IIJICiativa sobre 1111postos, sobt:L' recrnt.amcn- · · · · · 
to () sobre a escolha de noYa dynastia, no 0 SJ:. C.\~Sl.\XO: - Qual Pai nem meio 

pai. cnso de cxtinc•;rw do Imperante: qu:n~to ao 
mais, isto é, o exame {]a administração pas
sada, a ret:orma dos abusos nella introduzi
dos, c a discu~são d:ts propostas feitas pl'lO 
Pod"r Bxccut.ivo, ú uma iniciatira dr ~'"gun

da ordl'm que não inl!ibc a que o . Grn•erno, 

O Sn. CosT.\ l~i·:lli:Im:.\: - . . . pelas a;;
:;ressões fdtas ao filho. Eu qniz,•ra dar, Sr. 
Prc•sidcntt•, com o meu .adiamento n'l11a morte 
:,.thargicn a cote Project", par:t que .,11" m[o 
:léssc ao B1·:u:il uma mort" con\'Ulsiva ,. via· 

razcndo as suas propostas, as ::.prl'scnta aqui !"nta. 

ou nl!i. ·Entendo !]Ut' o nobre St•narlor não podia 
St•.i:unos claros, St·nhores, d'.'duznmos d.a · ·utar ao fncto d·· todas a scircmustandas do 

Constituir;ão os Jlrincipins .que nos dcv.,m re- '·lrnzi]; e, se csti\'CSEP, S<'lll dm·irln rh•\·ln cx
;;ular no estado de ordem. Como ú qJH', de- !l6r no pn•:;mhulo elo Pro.i<'cto eRsc• estado, in
drpois de ~·~ ter aqui ·proposto nm Proj,•clo dicando qual a causa elos mal"s ·~ qual 0 rr.
desta natureza, offerccido p01: uma Commis- :wdor, ou omro qualquer, rcs]JOild"n ü pl'r
ufi.o nonlt'arla l)al'it eon1 toda ,a. urgcncia nprc .. , :.;unta. qu" r!~, lsl.o r-, HP as Lr.is fifín hranclas, 
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qunl a p·.'Sooa c:n que cllas for:tm emprega
das? B' a isto que cllc devera responder. 

Sr. Pr,·sidentc, p:tra motiv.ar o adiamen
to, fJrça é dizer alguma cousa. sobre este 
Proj~~lo. l'.::rgunto cu: -deu de nascem os ma
les do Brazi!, qual o remedia "<JUC devemos 
aJllllicar a esse;; n1alcs, con1o é que deven1os 
p:Jr uma compnrt.a a esses dcsoruciros que 
tanto tl'~nstorn<!m a ordem putlica? Exorb:
tando as ')lc·nas? Eu digo ao nobre Senador o 
llll~~ cntc·nt10: quer as Leis s'-·jan1 brandas, 
qu,_.r c~j:tUl r!goros:ts, isso nada ha de in .. 
f!uir para. o S!:ccgo do Paiz, se não forem 
cnsdg:Hlos o.s Ucsord.t•iros, se (•llt~S nüo tivc
n·m a ccrt:>z:t ele que a pena lhes ha de ser 
~,_pplicada infallh·clinent~. Eis aqul os reme .. 
d1c; c;ue cs nnLrêi! Senadores deviam dar, 
isto é, útzcr ccr.1 que ~~ arrancasse n.os dcs
ordl·!r::;s a esp·.:-r~nça Ut• ficarem impunes. 
.:\pnntu.m, JK>i'V•:!ntura. os nol>r~n Senadores 
est~;: lllCtl!d.~lS? 

Sr. Prl'sillenle, eu estou persuadido qu~ 

);fto s~ cnLenda, Senhores, que cu qu\!ro 
sa.(!!'!iiear os innoccn~cs, long\! de mim esta 
Jntent:flO: o f!UC! cu Uigo ü que l~~~vemos ser 
mt!ito rigidos nn formula do proccoso, dcvJ· 
mcs franquear ao ;Uccu::ndo iodo.::: os mc..•ios 
)l.'l<Jõ quacs cllc p~ss:t prov::n: (t sua innocen
ciLl; mas devemos, so!Jr·~~tudo, nü.u pt:rder um 
sú llos meios por falta d" qual Jl:JSS:t escapar 
o (;riminoso. 

E' para o nosso Coc!i:;o do Processo que 
cu dl'S0jo chamar a :ut~~nr;fw c!os nobre:s Se
!l:td.Dres; n1n.s n~~o se caminha P.n.ra ahi! Não 
s~t·:mos n.J:s que a c:1U3~L <h! todos os nüssos 
rr:::les é impunidnd,.'! E l·Stc~ Proj,:c~o <lllOllta 
;~!~·;um meio para evitar isto? Eu nG.o o vejo; 
o rnw cllc faz é d.ar uma novn. dt~finiçfw 

muito vaga do (!UP é rt·h~lliCw: e que cou:a. 
h:!. lU:ds tt!l'rh·d dO CF1C UlU:t dcfinl!;J.O YUgU 

de rcbcl!Ei.o? Lemuro-nw elo que t!iz ?llontf:s
f!Hll't!, f!U·:.• ll~lO hn. eou:::~l mui~ up~n. parn. lnu

cl~r um Governo J,,gal cm um Governo dcs
;lDtico {]c que um:~ deCiuiç:i.o obscura do que 

de. fot·n!n!u PL'ln. qual se Ycrifica o Cl~imc c 5;-;ja rd.H:llião: (~ n~to é Uastunt~ var.;c. a d~-.•fi .. 
Sü co~lileCl' o criminc.:o G QtK~ vem todo o nu1I; niç;ü.o d.u Prajc•cto?· ::\ingucm duYid~r:t d!sso; 
~~ ])ara n.hl, S~·!lhore.:;, que nós dl!VL•mos a.p- f.! o f.llic :n~is faz cllc? Acnbn con1 o .Jury, com 
p!ic8r tlltl:t a nossa aaen~~lO: quando um ,•=se p~./Utr!iurn ela Jiberdad,! adoptado no 
innoccnt~ ncínte!ncnle é sacriíic::tclo d-ebaixo P~iz classico d:ls instiluir:J·~s lh·rcs, qan.l 6 
de. U!l:a ~?.rmul~ jnd!~!r.ri:l,, G isso Ulll attcn .. 

1 

a In?ln.tcrra, JW?la(::um. ~tll~ d:::vc !:::r Inuito 
t:tao J~H'll•l~:o, Ull.l atL<~ntauo horr01:o::o, qU·.! rcsp.::tt:I.do entre nos; eni.rt•gr.. as vtdas Uos 
pód:~ ac:~rrt•tn.r 1ni! m:tlt•s á s:Jc:icd.aclc; n-:!stc I dUad~tOS [~ cspad.n. militar, e por rnutto f:J.Yor 
s.·nticlo, 6 c·xaC'ta c tc:m toda a amplidil.o a) c•m occ:-tsiücs :nai:i acco:!l!nod~~ü:t:;, n. trcs 
Elaúma citad:~ pelo no!Jt•e Senador, porque J D.c scm!Jargador.,~: I]Uc-m é que pcdl'rá estar 
na T\!3.liUacL~ o assassinlto juiicllco ú utu Sí.•guro no Pulz, p:tseand11 S::!!llclh:tnte Proje. 
caso horroroso. ~Ias, se acontecer que qual- cto? Como é que pod·cr~mos emendar isto? 
(íUCr innoccnto, não acintemt•ntc, m~ts por Sr. Presidente, n1uitn.s commoçJcs c dcsor
erro, St~ja sacrific.n.do, ECgUiJH.ln·:::·:..~ nqucllas d~.·ns t0m nppnrQchlo na. Inglatc·rrn., nesse 
form.ulas que se devem cstalldt•ccr, jú para 1\"!iz c:la::;sico ele liberdack; t~ t:::n1 ~ Iagln.tcrra 
g:trantir a innoccncb do homem n;"w culpada, ;1bolido a inslituiç~to do .Jury? ::-;~to. Já disse 
.i:t para r.llil"iur .a soci,•dad·c' de um f:lcinnl'OEo; 
SL·, co1U t.\ffeilu, acontec:t•r (obacrrnncio~s~ cs
s:ts formulas) que um innnc•'lHC scj1t sacrifi
t':ldo, nr.:ss·~ caso, digo eu, Senhores, Que, com
r.uantu isto "''ia horroroso, nrw pôde produ
zir funestas cons"quenc!.~s ú moral publica ~ 
:1 moral li:trticular, :tntcs talrez ia.to seja 
pt·oficuo, jlurguc dú nccns::w a se cmenclar·~lll 
multas Cl'l'Ds llt!SSI' scnlitlo; é ncc,.ssarlo ob
scn·armos que, todas ns vezes qu" só se at
lcndc .a que o innac,•nte seja salvo, c se nfto 
prcetnm os mdos col\1\.•nicnt,•s 1nra que niw 
fique impune o criminoso, essa m:1xiu1a G 
tcn:lvel. 

ao nobr~ Jriuistro que, longl~ da. lnglat<·rra 
nl;Dlir o .Tnrr, Jlc•ln contrario cU llElis priv!
lcg:os, toma n1n.iorcs c:nutelas n. rc-gpci~o do 
homt~m flt!-:! conspira contra o Estado e n vi
ela tlo Rei do que ::t rvspdto do homrm f!U~ 

co:nmctte outros crimes: todos nús s.:lbc•mos 
l]liC n:t Inglaterra o réo. qu:mdo \'ai no .Tnry, 
lt•m o Ulr.::lto de recusar p~r~.·mptorl:JnH•nte n 
~O .Jurndus, sem dar motivos, ou a cada um 
tlP>scs Jur:ulos, clizõndo: - Recuso prDtllC!' 
I:OI!Orcs, - o Sr. é Lord, cu nilo sou dn 
cbssP elos nobr~s, ntw flUC'l;o, por constlC]nen
cia qu·:~ o Sr. Lord seja incn .Juiz. - Se o 
Lord nrw é Juiz neste processo, o r8o pôde 

17 
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·------------------~~~~~--=== · · 1 t'r 11 c> Tttl'"rlo ''te. - Ot",l, ~~'"··'lliO".·.·s·, :. coJt,''cssa.r a fraqueza l't:CU3i.il' 1J/'fJ1Ji! J' ~!jj• (' ll/11, po I i! . I n .... - - .... 

nüo tc- 111 ~Cll~t·l!as condiç(h·s f!HC a Lei cxi:;0, dn. Lt'! conr!da1· p~1ra o St'll seio aqtll·lll'.:l qu::: 
isto L\ u1nrca, pOI'Qth' é -v~rcntc de quem ac~ flliL'Lrantaram a nH·.;~m:t Lei: não SL'i'!a r•rn· 
cusn, at0 pc.r Jkl'U!nccr .a uma corparac;ão; .;,•, clcnt~ no nx•nu:-5 qu,; não app[~l't::CC:Ei:l' l'ste ar· 
além destE~:, 1nuitus outros privi!egius mais t!go? Ser(t U!~<:d;~urla que a Ll'i aqui j(t prc
ti.'Ul 0 cid~llfto accn!:ado de crime l11l·!los mcie nos desorde!ro::;, dizenU.o: - Vocês po-
g,ravf', 

.Agor~'.., pcrgLl!l to eu, C}tHtL•.s a::; n:·.'tlid:~s 

que s;1o tomadas quando um homem qu_alqut'l' 
conspira ccnt.ra a vida, elo Rei ou contra. a 
sociedade? Fica ellc t•xcluiclu dt! s~.·r s·.•tlt:·n
eiado pelo .Turl'? Xüo. Sc,nhor.·s: d(t·s~-l!i•! 

maiores prjviJPgiof::; ·.· porr1ut~ isto'! P11I'fJHt·, 

e!11 conunoções politic~u:, u LPgislatlor tl.'meu 
rnu!to que o ltomem :'oSSl' s.ac.:rificado ao es
pirita de partido, ,., th· mais a mais, a pod·,·
rosos nccusntlort.·s. 

Attenda a islo o nobre Senador; não !W 

acabe tom o .J urr como qu(•r este• Projecto. 
c não s·~ ch:t!n~.~ IH'imL·iramenre a ~·~p::tcla m !. 
litar, de n1an2il'a que, ~endtl m,·ia cluzia d·:! 
homl'ns accusoH1os de tramar coatl'a o E:3w
dn, e fnzL•ndn logo o Presidt•nk .a. sua dh'!
sJo m:litar, poss::m ·.·stcs ·homc.ns St·l' mortus 
mi!itarmcutc ... ?\:ío 0 isro ac:abm· com as li· 
lH .. rdach~s do Br·a:dl? I?or misl·r!cordin. tlc 
Deus, l·~v.a.·sL~ isto a 11nl Jury desl·mb:trgn.to· 
rio! Eu Jl0rgu:Itai't·i ao nobre :Vlinistro como 
se acha h0k ''"'"\ <k>g·raçada ctass1· d•• n,•s· 
Pmbargadorc:;. Poder~'t o nobr~ ~Iinislro dizc·r· 
me qut! deft'!Hll'll a ~a~l dignidath·, é vtrdade; 
mas lla nnt!tos hontl'!lS carregados tle Iamilia 
qn-~ foram mududos de um para outros luga. 
rcs a bt•l prnc·!' dos :l[inistros, de manl'ir:I 
que ioto é um !Jrinco; desgraçadalllénte a 
nossa Relaçü.o uiio 0 independc•nte. E' .assi-m 
qu-2 a Inglat,•rrn tt'III o Poder Judici:lrio? 
?\iio s:tbP:uos ntis quú n" Brazi! nm ~Ii11islro 

zombou da Naçüo. dando a essa Rclaçüo mais 
Desemb_arg:tdores do que tem a Inglaterra 
par:t julgar a :-.far;iio toda? E é assim que nó' 
qut·•remos apoiar a disposição d.•ss;, homem? 
?\i\o se quer Jury; <·ntfto prnelame·sc a11t1·S 
com franqueza qu1• se de1·c acabar com a Con· 
stltuição e rPgc-r·s~· o Paiz Pl·lo Livru 5" das 
Ordcna~ões! 

O que faz mab est.: Pl'Ojccro'? E!!e t1·111 
mais nm artlgo, par::t mim, muito edebre, que 
í, est" qu-~ diz; - Exceptuam-se das penas 
csLabclt·cidas nc:;la l.o•i os autor<·s ou cumpU. 
ct•s !los crimes d,· l'o•belliflo 011 sr:dlçüo qu" 
coneorr"m para [!til' t•!!as H' extingam, etc., 

lh:-m faz-.•r qu:1:1tas clcsnnlctB t' roubns qn!ze. 
rem, ·-~ ch•poi;;, crtt'l'i.'ni.lu s:tcrificar aos \'ossos 
(!OllS0cdos, contni tom a prnteer;tto da ll'i, l'll~t 

r~'s pt:rdôa?! (}u~·nto a mim, bto é muito 
tr!st.l', e abre a pona ft Huarchia. 

Eu dc!.:·~·ja:·a sab::'l' cu:no 0 qnc n<i.;; llL1-
dt.·mos emt.·!Hl:.<I' uma Lei rh-sLa natm···n; 1; 
por esta ruzrio qtw cu qtwria dar tnil:L munL· 
Ieth:l!'gien a c~t·.· t·~:-=pt·ito, ao lllt·aos até qtF! 
appa:·,,cl'S.'I' li:J S~.·uailo a propost:t tlo Cov"r· 
no: c ngunia-se o nc,brc Senador, diz~·ncl:> ftUt! 
t) mr.u i"t·quc·rimcnto L! um ach!ncaiho! 

I~n1 mntL·ria th·sta ordL•m n:-!o ct,.:;tt:mo 
ndlintnlhar: toi.IO o mm1:.lo sabe o d:tado t•m 
(!lll' sr .acha o :\faranllão,~abc-sc quü se l:i 
tr.:nho h.·n:-::, p~at.:nr.·s ~· amigos; dL·~t·jo rPm~

d!ar os nossos males, c não exaccrbnl·os. A 
iiHt!l't'l11 achÍiltilihül' ::iÜO ilf!(.Wlll•S CJ.UL~ SftO 
SL'nlllt'C Lla ravn(L·ira. dos Govet·nos; trnto ao 
11obr·: Seuador com muit .. respeito, por isso 
nfLr' qtwro :1.\'a~Ç:!l' a nuds. 

Pcrgunt:lrt•i n!ntla ao noln·l~ St•nadcr s:• 
o:; Hossns mulo·s têm 1·indo dos Vice·Pr-.•s!· 
dentes; o que se r,u,:·r hoje •·m dia é qut· o;; 
,~icP-Prl•.:idcntc!i, qn-.· oecupum os lugares por 
dous dias, sirl':llll dt.· capa par:t o systema 
de• rransacçücs; '"Ji:;, Senhores, 110 tempo dos 
capitiic>s. gcner::·.·s :tti" cxisUa:n homens ma· 
c<: dos lkl_a L<·i rwra .. ; substituir<·m? c quan· 
las n•zcs esses hom•·ns os substituirnm uos 
C:o\'l•rno.s tias ·p!·o,·iut"ins? Bem poucos; não 
t:·· andava nessQ t:orrupio l'lll que se muln por 
l'S::w systema mal\':Hio de trn.nsncçõcs. R,1,ç;o 
enr:areeldnmenLe ao uobn· Ministro que olh.: 
com aLtcnr;fto p::1·~ sua Pn.trin. 

O S1:. LoPE~ C .u1.1: - Isso peco <'U. 
O S1:. Cos'J'.~ I·"EI:r:1·:11:.1; - •• , que se P••r· 

snaua que os nosso-; mal .. s não têm nascido 
ôt·nüo da impunid:ld·· 1· dt: niw se ter obser· 
rndo a lei, " qu::udo o nobre . S•·n.adOI' vil· 
absolrido;; ccnos liontr-IIS. cujos crlnws são 
St1lit•ntc~, nilo zomlh' disso; Icmbrt•·se que a 
•·xr-c:ur;iio ria Lei ,. a moralidade dn pOl'O ln
gl:·r. é quo tem ~n:;t,•utado aqucl!t: Palz: 
(]U:tllilo s1· obsc·rr:~ hom<·ns c.arregados de 
!tunr::ts e <L· crimp; ::ppal'r·e•·l'c•m cm brllhan· 
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!.éS snlões, qunnclo s•· ve a. yiritHi<• csp.,ainha
d(l. " o vicio ln·,, mi:~ tio, por força lun-emos de 
clH·gar .ao t•r::t:~dll em (JH·-~ no3 achamos. Dcs
engan(:mo-nos d is~o: r<·l'ot'nH•-se o prncosso, ~ 

para ahl CJUP dCI'<'!llOs applicnr toda ·noss:t 
altc-nr;iin, c d·.'llOis de t>n1cndado o processo o 
nobJ'e ?.Iiniw·o sHb:.· lll<'lhor do qtw cu o mo
do c:omo S<· p:ídc indmir o povo a bater a 
cstn!tla da rirturl•·; não haja c·oncli-scenckn
ci3s com CSoêS mi!ir::trPs que iodos os dias en
ganam no G.Jr.··rno c ao Corpn Legls!ath·o, 
dizendo: Em tal ponto l'Xi.sL··m nmtos 111~1 

homens - ,. ·no Oiltro dia exi~tC! só a meta .. 
de (]t>sse nnmc1·u; Pra ncct•:1s~J·!o qu·~ esses 
homt·ns r~~s~r-m nSJh'ranwnte ca;;tigados. 

Pc:r.n nn nobrt· :uinislro rtth' mt~ di~;a n 
quE·m j(t foi npplicada <'otn. pcn:t branda que 
nfto ")Jrncluzi::;f:!' proricuos cffeitos; P podL•ria 
nun(~!l n l~egi::'l~rlor ]t•mb!'=tr-sl~ qu-:• \•m casos 
eh~ commoS'Õc3 polüicns se sacrificnssenl as 
\'idas de cidarWos hrazill•!ros? 

Sl'nhores, se, dt•.Scil'HG:1danwnt·.' t:·nho on
\'idu dizt~r, os no:::sos males IHlSCL~m dos Cor
p:)s I..~~g-islath·os. cu dig-o f!Ul? JWOr nos ncha
n:inos fH·ln ·:.·Ih·s; L' s~, com cfft•ito, nfta C]Ut~

remos CtJnstituiçfto, •·ntüu sPj:lmos claros, prn
('blllc-se já o Sr . .D. Pedro II, diga-se: !'\ós 
;né agora tPmt:s tirlo u·m m~nino sem rorç:n, 
nfto t.Pmos sabido guarcbr as Lt•is, nada 
)ll\'iH1 d:• tudo quantt> -t.CillOS j',_•ito; \'t•nha, 
pois, Sna lVfnjestncl~· ~O\"Cl~lH1r-nos nbsoluta
mente. Ellc tem o l'Xt·mp!o dt~ st::.us .avós. s!ga 
" trilho qur seguia P,•d!'t> !II. chamado p, .. 
dro Cruel; eh1-lll<' os ~Iinistros f)UC não mar
ehat'Pm Pm l'(·gra L' d0goilc-os. Assim fazi3. 
r~~s~ ~Jonrrrcha; ... sta é a l!aguag~·m que i.'U 

hPi ri~· tor cm J'.::sposta n fJ1ll'!11 diz qtw .n 
noss~ Constitul~fto nfio prt•stn. A t'SSes des
POUls Cllli.' sul'ram 03 llrnzik•irus, Qne os nr
rn.nemn dn seio d~· suns PSP:lSU3, e os mandnm 
parn. o Rio Grande do Sul, ro11lra as Leis, 
Pastigue Vossa Ma,kslado. rig-oro,alliL'lltt•: nfto 
estejamos com pannos fJll<'llt•·S: seja !'·slc o 
pn~:nio ele fJUClll nfto Qlll'r a Cnnstitnir,iio. 

gis nqul como tlt·\·emo.s sal\·ar n. N'i.V:fto, 
rm,·nclando os llMS03 <·n·os, tlt-ixando essas 
t:lit•nt<.-Ias: até ngo!'a temos, como bem disse 
nm lwbrc Senador, repartido os bens da C\'a
~no a , .. smo; c r~ pns~h·l'l 1narchar nssim? 
Dt~.al•ng-ancmo-no~: ((llt' os no~sos mah•G Y0m 
<ln. l'nltn lla r:xvcu~fin das Lf'iS, c cssn exc
cur;íio muiro <· mui:o d,•pc!Hlt- do GoY<'I'll•>; (· 

~:l!l! cji.!l!;!l d:~vc \'igiar s0b!·0 isto: dcsprt'Z·~-se 

~-~Si.! malvado syskma. de transn.ccõl'S, pro
c·urc-s-~ seguir a e~Lratla da virtude, c nfto 
me venha n~ui o nobr<' Senador dizer que 
,·u qne:ro (•mp:tt.ar a lli~cuss~to: a i$tO multo 
~:Jdia. rt•spond~.~r; mas, cnfin1, limito-me a. dl
;:·.'1' que o !1L~u l'Ct!UC·r~nlLHto deve ser appro
·: ::do. 

O Sn. Hm.!..\ ~11.\ C.\r.\1.1'.\:-."T!: - Eu nfio 
:~··Jiaria sobre n adiam·.·n~o St.· nrw fos.:c obri
'\:l.do .u <·xp!ic~:~··n1l· ii Yi.:;ta elo QU;) ouvi a 11m 
:!obr,• Scn:ulor CJUC fu!iou contra cllc: t<·nho 
:ais o direito de rep.·~tir o fltK~ disse, afim 
:~ ~ fJU<.• o nob~\· S':naclor faca m.clhor juizo 
·.;ns 111inha.s opin~õcs; nw~, antes de entrar 
:1:1. Qw·~nfto, p:!(:o 1icc:H;:t n V. Ex. <• ao Sr.n:l.· 
elo pm·a. obs2rV:1r que o nosso Regimetü11 
r,rolti.lJ~ supp[Jr-s~.· mft.s in!\·nçüe:s aos cradn
!'l'.S. Qualqu·.'l' !Jii~"' sej2 a pnsiç~tO do nobre 
·~:c·JHHlor, n~o pó.:Je uun(·a :ntribu!r isto nos 
::L!US collegrrs. 

Senl10res, o estado 0 as qu";otúes actuacs 
t".'f!Ut.•rt.~m rm nó::; muita pn:d~ncia e sangul~ 

/do: as pnixn-~·s siio pes.::ima.s ·conselheiras, c 
o nobre Senador pal't'C<' qnt.• J'allou um pouco 
:!p::l.ixonadn: cnn1o cu rambc~m tenho L'SS·e de
:-,~ito de n1e apab:onar l!<~S discussÕ·Ps, por 
L:so P'~'}O nos nobrl~s St•:Htdorcs CJ.UC me facan1 
.:t mesllln adwrt~nch qu:mdo deixar de tr2-
t:tr .com circumsp·~·~Qrw e sangue frio o.s lh.'

~·;ncios publicas. 
Vejo, segundo n miilhi:. fl'nca. HHtllêirn. <k 

.;·Iii a r p::tm as c!iscns:;iies da C:tmnra, que 6 
i tllpossinl qu~ se po>sa discutir este Pro
.:"·cto, e que ,.]],. contém medidas que sfto 
!l15ta;nte · ·prt'.iud·!c:b.e.s. H t-i c1~ Yota·r co!ltrn. 
::> adiamento prop:1stn, cllCl tem o Incsmo C'f
i'-c'ito que se o Projrct•> p:ts5nr (t 2' discussüo, 
:>orqur, afinnl, o Pro,i.·cto ha de fi.car nc!ia
tlo, " cu quero que elle seja rt.'jeitaclo. 

l~u não disse qu:: ,•::;tas mt•clidas {'StaYam 
I'C•:·a da inic!atlv:t do S.•naclo: Pt•ço ao nobr•• 
Senador -que d<l mais :•rtenção ü dl>-cussiio 
p~ra rombatcr os nrgunh·nt.os (jUC se npt\·

~:t•ntnm; asEim s·~~ c\"it.n que' as nln.icrius St'~ 

:.l.1t'nlltt•m. O nobre Scnndt>l' niio presta r.t
:.t.·nçfto {t discussão, CJW'!' fnllar, cr0:t cnstel
los para os rombatt•t·, Q ckpois qut~r que se 
;·ot" SL'lll se di~cuUr. Senhores, o nosso Re
gimento ma:Hln. ho.Y<·I· <liscius:i."Lo; porwjntn, 

nJo ••sper0 o nobr<' S.·n::t!lor que o Senn!ln 
i'Ol•' n esmo sem c!ls·cutir: é pcln discussfto 
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que appl!'·.,cc a vcruad.c o ~u mcs:no só me 
dei ao tr:tbalhn de discutir este Projecto, 
foi pc.r conhecer fJUc l'llo llll'l'ecia. ser tra
tado com muita. c!rcums[J.2Cr;iio e mcdita~üo; 

m~3 não digo que o f]ttc avance Sl•jn. cxn.
clo: t•mitti a. mi:1!Ja. opiniün, espero ouvir 
a d.) nobre S\:nador; talvez n1e:smo qUt\ {L 

v i" ta tlo que t·XJHlZ· . .'I', eu mud.c do parecer, 
porque, pam en conhecer que estou cm erro, 

o tllnlidro, e L::to nüo perte-ncia ao Senado. 
Pnrt:.:nto, tudo q~i:-tnlo ~ronxo o nobn~ Se .. 
natlO!' a este l'Cspcito foram cast{.'!los innn
Lado::; na sua im~tgina~fio para os combat<.~r. 

,\~c diss.:o o nobre Senador qne cu por 
~nu:t~.:i VL'ZPS Ci~nsnrurn n. Crnnn.rtt dos Dcpu
t.c,clos por qt:N,•r tiru.r as prcrogalivas do 
SL·lHt~lo, c {'Strc.nhou que agora. me mostrasse 
t0.o llc fl!l~sor d~!S p;·c·rop:ati \'U5 tlar:tudll Ca-

preciso ser combatido: d~ outra. maneira mara. 
11Uo t~r:n.mos Gov\·rno Rcprescntati\·o. SL·nhorc:;, n3.sim como cu zdo as garan .. 

JCu, pc)i:::., nfto diss;: rn1c o Senado nfto lirts \.' prel~ngaliYn::; do Sc·nado, nflo podcri:t 
poUI:t. propDr SL'llll'lha!ltcs mcllida.s, e si!u nuncl tll'ixar tl2 z0Iar ns da. outra Cnmara; 
que JJJcclldns cxtrn.ordin~rias não devimn ser :i·f•conhL'C:O q:H! os Dc·put~llog, consei'\·:,ndo ns 
propo::t~is pdo S·~'~1:::do; aLC! tlissc C}th! as me- suo.s prc·1·ngt~t:\·:-t:=;, tl:a~·~ um~ garanLFl a • -' ' . :\l 

didas oropf!SI.~s J1.·1:t Commi:;s:'to poc1::1m s.,r ~}o, c o mr"nD a rrspr:ito rlo s ... narlf•: nem 

sustcnt:.tdas cont n1u1to bons razüea, mas as- J n:~ recordo fJ.lh' :ll,;tnn dia ~t~.clssc a Camarn. 
SL'Ht:.lvu. c su~klHO nintln. fJ.lE! afLo de:ri~un ser I dos Dc:ptiLat1.1.s ~CL·rca t!e suas prerogaLiras; 
arn·l·scnGtdns. per cs~:t CUJltil':l (:linc13. fJ.U..:! s(J obscn·<·i o St.'ilado ~ sua nimi:1. Lo!erancia 
cstc:jmn dl·nii'O t11s suas at~ribuiç:õl'~), por- c CtJ~lc1t'.scrnd'~~ci':1. t·nl !llUit:ls i:-tnovaçõcs da 
que prc~umo (!a c o Exccuti I' O G ~nem co- C:nnr:ra dos Dc·put~cloo. 

nhccc lx'nl o c.:nado cn1 qu,! nos achamos, c E' natur~1 qne c~ttla uma dns Ca!11rtras 
Qtli'm de\ e tf,m~n· maior i~H{.~rcssc em que a qul·ira amp!inr as Eu as ~ttribuições, c cu não 
lt·gí5li.!tura ~mtisfa~a :is nc'Cl'S~!datlcs do Paiz., aeho nPnhum:t con\\·nlencia nisso: dizendo eu 

Ob::·.:nuu o nobr:~ Scnadot·, ~uc ncsln: fJlW o Sc:nntlo n:Ln dt•vc prescindir das su~s 
C~sa r:xisLb. grnnd~ maioriQ dos llll!mhros J):·ero.;arivn.~. n~o qacrcrt·i nunca que •:llc ns 
!lo '-liniEtl'l'io, o ~U<! por i'so a Casa podia .i ampli~, muito menos com pn•jui?.os das prc
aprc"·ntar est:\8 m"u!t!::ts; mas respondc:r- ro;;ati1·ns do outro ra:no do Poder Lt•gisla
lhc-ltei ~lK' isto pí1d" chocar a ma!oria da. tivo. 
C.1!1Htra t1os Deputados .. , 

O Sn. Lot·E,; G.llf.1: - P000 a. palnna. 
O Sn. Hor:r .. I:\D.I C.IY.IT.C.I:\'l'f: - .. , por

qu" é d:t prcrog:ltira dnqnP!!a. Camara. que 
as prnpcsL::ts ilcs :IIinistros tenham lá a. ini
ón.Liva. eh di;;cu~süo, c eu nüo con~ordo com 

podem arH·c,sr.ntar as suas propostas aqui ou 
na onlra. Camnra; pelo contrario, Yt•jo que a 
Cons':itui~fto lllltnda. a.prcscntal-as na. Ca
mara. dos Dt·putn-tlos,., 

O Sn. C.IS.'d.IXO: - )fnnua. que princl
plc•m J(t as diecussi\·s. 

O Sn, Hur.r .. 1xn.1 C.ll'.ll.c.lxn: - Pois pó
d" uma proposta elo Exccutii'O ser nprc::en
tnda no Se:nado, c iniciada a. sua. discussfto 
na Camara dos Dt:putndos? Eu niio entendo 
Isto. S.<>nhon•s, as llll'cllclas propostas no Pro
kl'tn s;lo da attrlbulç:lo elo Senado, mas nüo 
COtl\'ém que clle as proponha. 

Ora, cu disse lambem que o Sennclo não 
podia propOr certas medltl:ts, porrJUO disse 
.c!~n·am,•nt.c qu~· um:t meclltla, essencial era 

:\rostrci ül~l~bL'!11 a dcs\·a!ltag\'ln que ha
v!n. na ngg;loml·ra~:"io c confusão ele medidas:· 
Je:n. o nobre ~'-'natlor o scn discurso rJuancl'J 
se publicar, con:p~rc-o com o que é·U pronun· 
cici, c cnt:lo h:t dL~ reconhecer que nfw t~vc 
ra?.üo alguma cm pôr na minha boca o que 
l-li Hi:o tlissc. 

tma. elas razõ,•s ele d~sconvcnlencia que 
cu aprcscnld foi qur, potkni!o estas medi
das parecer propostas p<·lo CoYCrno, por is.:o 
Qt:\~ lrC's :,nn!stros sfto lllL'lnbros tlesla Casa 
o não !ta !ll'llhum fJUO ~i.'ja membro ci:L outr~ 
Cnmnra, Isto tall·e?. dcspc·rtnrla. nm pouco d~ 
ciume ll::tf!Udln Cnmnra, o prducl!cnri:L a. ad· 
opr;üo dt•stns m~dltlns, porfJUO de certa. ma
neira ha1·cria o:~fensa dns suns Jli'Orogatlya;;, 
nrw porque o S<·naclo ns proponha, mas pela 
circumstnncia e;;p,•cial cm que nos achnmos. 

Torno :1 cl!zt•l·o, nfto se nff!lja o nobr,) 
Senador com as dlscussücs, por(Juo nll[ts não 
(Jncr o syst1·ma. r•·prPseJJtath·o: 6 neccssnrlo 
flll<' as matcria;; s:·j~m lllscutlclas; o Nt, lon
ge de achar n!Bto nm mal, acho um bt•m. 
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Pcç;o, pois, a.o nobre Sí:IW.tlur que tL·ulw. mais 
s<Ulf;Uc, frio, c fJUe não supponha mú;; inten
~t\~!; nos seus collt•ga.s. 

O SJ:. C.\:;suxo: -- Sr. Pre::idenl~. cku 
c. horn, eu c::do a palavra pura se votur, c s0 
quc·ro f.aZL'l~ u:na pcr:~u ... ·nn. cxplicaç;fw. Eu não 
sou ccpaz de atLribui·r mú::; int..;IH;ÜL·s ao no
bre Senatlor ou a outr<t quaiquer pessoa, nem 
me irrito cmn as discussõe-s d!L Ct:.sa, autL·s. 
julgo-as ncc,_·ssarins, pül'fiUC e lias st:l'\~l~lll par~ 

pa~:!ntear a. ve:rdati<.'; o que cu n.cllo cxtr::t
ordinario c! os t:te:-:; ad!amt·ulos UL.:i ~u!.Jr~~ o;; 
ouLro.o:. Por ulti:no, digo ao nolJrc St::!HlU.or 
qw• a su:~. proposição foi tal fJUUI eu enun
ciei. Quando nDs cn.tittinlo5 preposições, c 
d··pois as nmus CllilliJatidas, tral:l:llOS de as I 
mo di fic:tl', como f,.·l a~ ora o n01.irt: Se:u:J.Uoi.'. SD.~ 

Eu t~·:~ll!km en:.enc.lo as pr.-rogntiras da. ~es-

J:• di;;cu;;:;iio U~J Par~ccr d:J. Com
lnissüo de Ccrur::.H:rc.:io sobre o m·:..·lllo
ramento do porto tlo Ceará. 

1:' c 2n d:scus.são Ua Rcso!uc_;fw de 
l8~R, COUCédendo p!·iri!l!;;io pal':l. :1. 

con :Jtruo(~f·ío de .tü~:t c:an!:i1:1~ ·,.rtt!O 
commtmiquc :1. ru:~. tl<t T:nião com :l. 
do l!!~pcrador, ~m S. Chrls~·:\·üo; o 
Pt:r<!ccr cl:t C<•mmissão de Commcr
tio, deste anno, CJlh.~ lho d:z rc~;pe!to; 

r~ dt pojs do meio dia, a con Untw.r,:1.o 
da db·cu.ssão allbUa llojl•. 
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m:~ mant~i!·.a c1uc o nobn~ Sdlador: U!ssl! elle 
r1tw este Pro1o;.!cto de: nL·tlic.las proposto pdo 
S(·n:u]o Y:J.i atQ.car JS prerugatiras d:l C!l
mar~t do;; Dc-pul~Hlcs, e por isso suppôz h:t· 
ver ciume nur]ut'ila Camara. Senhores, o r•;: 
snltatlo ele certas UiscnssC·~"'S é SC:..lllll:~ este: 
- O Govcmo nüo me mcrcc~ coniiail~:t al
gl:mn, c p1n· co:1:::('guinti', nada d0 Il~<·d!das. 

- Quanto aos mHis argt:nwnlos qul~ s~ cx
ptndcrum, ama!lh5. respondL·rr:i, porque agora. 
i•i <1 hora cstiL :1diantadn. 

E'J.'jJ:...',_lirnk. - Di .. ;c.:uss:it, svUrt..: a i';· 1·;rc:;. ·:t-

\\·m :'L ~fcsa c é apoiado o se
guinte rrCJU<'ri!11L'nto: 

"Ri:qué~ro o aUiuntcnto do Proj;..~cto at0 
que ~cj!l. prcst-lltl! ao Senado c discutida. a 
propost...'l. tlo Co,-.:·rno tt.•!ld(~Ilt~ (t rnatcria em 
f!Ul st;~o. - C. P." 

D:: • .da a hora fica aà-iad:J. a dis
cussf'ul. 

O Sr. Prcsitlén te U:t p::tr:J. ordem 
d,, dia: 

l" ulscussão do Parcce1: d:L Com
miss1o de LegislaçfLO sobre a rrpre
St•ntaçi\o dos citladãos da B.altia, n. 
respeito do "stado d:J. Prori nda. 

l" e 2" discussão das Tie:Soiu~ücs 

dcsonerantlo do pagamento d:t tcr~a 

parle do offlci0 tle cscrll'iio de or
pllüos da Côrte, mandando paga1: a 
,\ntonlo Ft·rr,_•lm Souto a CJttnnJia <.•111 

qtw foi condcmnada a Fazentla ~h
clonai, o approvando a Jl('Usüo co:1· 
ccditJ,t a ~lun<wi Tclxclr:t d:l Silva. 1 

ic:Ç!iO ae 'l:ai';fJS Cl(la(l\iC8 (/((. B!:hfu. ·-
DisrnsMia rl•ts 1/eso:uçücs n:lali ws a .1. 
C. ·tl'l c,-u:; e a A. F. Couto.- Disws.;ti'J 
(~as "ll!r'cl!llas ;Jcn: o n'Slltbdcc·:iJltillO d:t 

ortl~n1. 

R,:uuido numero suifici,•!llc tl~ Srs. 
Senadores, alJrc-se a scssüo: e, liU.~ 

a actn. da n.nt·~lrior, é appro,·ada. 
O Sr. l" Secretario dít couta do 

::~:guint11 

l~.J:p('!lirn:'t: 

Um officio do 1" Secret:trio da 
Camarn dos D,·putntlos, aco!Jlpanhn
do a proposir;~o CJUC autori~~~ n Go

YCrno pa.ra alterar o contracto ce
lebrado, em da ta de 31 uc l\I:t rço d,) 
1837, com a Companhia Br:dldrfl. 
tlos Paquetes de '\?'apor: A' Co:nmls
silo de Fazenda. 

Um officio do Pl'c•sldcntc tl~t l'ro
vlnc::ia do Rio dl~ Janeiro, r""·a~~··Lten

do a collccr,ão rlas Leis t1n. .l~'~!n

hi6a tia mcsmn. ProYincla, pc:·:.::nc,--n
tes fL ultima srs~~o da. 211 lc,:.:o;h~l::ltn

ra: A' Contmissüo d(~ Assembl~:l-~ 

Provlnclar.s. 
E' lido c fiei!. sobro a Mesa um Pn

rcct•r d:l Commlssão de l\Inriuh<t e 
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Guerra. nu r;ual é tie opinifto que en-
trc cn1 discus:::fío, para. ser approva
da, a Rt•solu~i~o da Camara dos Depu
tados, acerca da tença, conc·~dida ao 
Coront>l Carlos José de 1Idlo. 

veh~mcncia, temendo CJU~ s" renov~m tão uc
ploraveis acontecimentos. 

Attribucm-se os males que ntís S·~ntimos 

aos defdtos de algumas Ltds; talvez haja 
nisto alguma cxagcra~iio, porque: oemclhantes 
ph·:'nomenos, quando a{lpare·c~lm, não tt~m 

u!na só eausa, são efft.'itos ele 11ntitas -causas, Pl'hncim parte ri({ onlnn .elo rli_n ... j 
E' appro\·ado cm 1" d1seussao, aum ,. julga-se que uma dt•ssns causas ú a Jmper

de passar ú 2", o Paroccr da Com- feição do muitus de 11 ,,ssns Leis, as quacs 
missão de Lt•gislaçfln~ sobrt.~ a r· .. ·prc- nos cumpre melhorar. 
sentação dt• Yarios cidadiios da Bn- A r·cspcito daquelJ,•s que not:lm na peti
bia, reclnmnndo providencias que 0:w ,•xpr,·ssü~.·s mt•nos commcdida.s, lembro-me 
possam garantir as instituições e a de um exemplo fJU<' nós encnntramos nos li
paz publica da mesma Pruvincia. \TOS sagrados, ondê 5,. \'[• q1w " pntrinrcha 

o s1:. CAI!XEII:o nE C.utPos: - Pedi a .lolJ usou d·~ uma lingnn[;cm que foi ·censura
n:!.l~Yra p:-tra diz-:~r súm.·Iltl' que 0 Parecer, rnt d1. por seus amigos por truLnt· a Deus com 
~na conclusfto, <>SLrt dt• alguma sorte preveni- pouca rt·vcrr:ncia. D.·us, porém, !ÜD se deu 
do par algum dllS tre\1J:tlhos de que o Senado por offendido. c " rt•C·1.Jl1Jlt'llS0\1 co:n nov"s 

5 ~ occupa actualmPnê,•, porque já se julgou hens, etc. Por.tanto, podemos iamkm compa
conYl~lliL·nt~ que entrassem j(t cm discussrw ~r~r o procedimt~nto de a!g·ullHls Provinc!ns 
algumas medidas r,ue precn(:hcm 0 voto dos ro:n o do pntriarclla .T,b: nit" um·id.o que I~o 
c:idndãos que nssign:~ram a. rl'presentacão. ~~·xce:sso ck sua amnr.~ul'a, ::.· ~·xprnn:un Ut' 

Esqueceu dizer-se !10 Par·"Ct•r que o voto .ul:I modo llll'no;; I:eRp.'·it":"o.; ~~as.:-. ... Assl·m
fl,,s eid:tdiios da B~llin era. 0 éeo de todo 01 r>lca Gernl lhes de\<' I•·lc,:u t•ooa IJ.lL~ c _fa
Brazil, porque de toda a parto• se 1.·eclamam I z·:r-llu•s justir;a, como cspt•ro lhes s~ra fc1ta. 
:tlgumas prnvidenchs; ao mt•nos eu t•ston. O S1:. Ftmm:n:.\ m: :\!l·:r.r.o: -Tendo de 

d'd 1 1•otar pdo Parêci'r th Cnmmissfto, nfto pcdip·:rsuatlido disso, c todos estão p2rsun 1 os .
1 ., - (J ria a palavra se o ·nobr.:J Scnadnr ~ue acaba de que os maks do Braz1. nascem, nao s' 
1
• 

!];~. ac~ftu do Gov.crno, como aqui se tem dito. 1 ck fallar ,e niio I'dt>rlss•~ n. alguns nobr<'S 
mns tambem das Lt:is defeituosas que re- Senadores que julga.m todos os males que wr
tlnmam um prompto melhoramento. Portanto, 
eomo o S·Jnado, iit de algum modo, tem ou-
vldo a um:t ião g-raYe exigencin, ''· se acha 
(}~cupndo com a tliscussfto de um Projecto rt·
l:nii·•J ús medid~> n•clnmnd~s. julgo qu~ se 
d~vo approvar o Parec·~r. 

Alguns nobres SPnatl<>l't';; atacaram, ain
tl:t que levemente, os slgnatarios da petiçfto, 
P''r tcr<•m empr,•gaào termos um pouco posi
tivos. A Commlssfto, cm seu Parecer, disse 
IJ!!C n pctiçfto dos respectivos ·Cidadftos da 
l~nhia ora, pr>r assim diz,•r, n expr~ssfto dn 
~:fiicc:"to e d,•scEpcraçflo ]l<'los males que soJ'
r:·cm, ,. do r•JCeio de passar·:·m por novas ca
lan•idacles. Todos nós sabemos o quo têm sof
fritlo multas Provinclas do Braz!l, c com (!S

P''e'nlitlntle as Pro1·inc!as tlo Rio Grnndt'. Ba
hin. <' P"rá. A Buhia soffr~u maks de nova 
rSJll'Ch•, como ·O inecndio de multas proprle
cln.d,•s; c assim nfLo é muito que esses cidn
dfLos !]IW all! pertk•ram S<'US p:ir,·ntt•s, seus 
amigos e seus b••ns, se exprimam com mnls 

~·re o Brazil prorêm da n~f10 do Governo; '' 
como algumas vezes t•u m,• tenho enunciado 
nest·:• sentido, mas nfln tão nbsolutament•! 
c·omo julgou o nolbre S.•nador ... 

O Sn. C:,\H'-'I~IIw 1w ('AVP·)": -::-Tão 
reiPri ao nobn• Senador. 

O Sn. FwumJJ:.\ uJ.: :I!EJ.r.n: - Eu nfto di
go que o nobre Senador se rdc;risse a mim; 
11Hts, como m-2 tenho ,•nunc!ndo algumas ve
zes nesst' sentido, é do meu do'ver expcnder 
mdhor as minhas !Mas a •·st:o l'<'SP~!to. 

Eu diss\l que a ncç"o do a .. ,·erno tt•m co
npt•rndo prlncipnlmeute para os males que 
~offrr o Palz. 

:\estas minhas obscn·nr;~,·s nfto mo r··
f!ro ao actual Gor,•rno, porqut.• nfto tenho ne
nhum facto p·:lo qual possa tt·I· conhecimento 
tlo seu pensamcmo ·Politico sob!'" a admin!s
trnçftO do Paiz. 

Quando cu, •'lll omra s oecas!õcs, tenho 
;julgado que tem sitio Jll'lneipalmt'll!.<' n acçfto 
elo Goveruo [[Ur! t .. m dado cansa aos mak'l 
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du l:!razil, nfi, avanct·i nm paradoxo, mas 

1 uma proposir,iio vcridica ,. provada com f:t
ctos. Quaés Eiio os males que têm affliS'ido 
c continuam ainda a. al'f~iç;ir o Draz!l'? São, 
em prfm.eiro lugn1·, a:; St·diçJes, c (}{~pois os 
de,pcrdicios dos ctin!Jcii'Os publicas, que têm 
cccasionndo a crise !'innnceira em que nos 
achamos. 

Vcjt~rr:.05 H' é ou :1t10 o GoY1..•1'llo C!UC'lll 

tem nccasionado as sdir;ih·s que têm havido 
no Brazil: mostral'<'i que elle tem sido a 
cau~a. dc!las, c principiard pela do Parü. 

Qua:1do para ·:·ota Provinci:t f,Ji mandado 
o Pre>idr:ntc rtU'-' foi victinm da sedição que 
ali! bouv!', todos r.,m .. ram muito pela sorte 
do PresidrntC! e twla Prc1yincia: os f,"{{:tos 
justifica.r3m tnl rrc:ein (' dr.sgr:tt_:aclamc:nk 
u6s E~bemo:; o ri:n do Sr. Lobo de Souza. e 
as cal~!!:~-d~~ll:·::; por 'l,UC p:lssou :HJU·.:'lln Prv
rinei:!, dur:Htre essa [el'd\"cl sccliç[Lo que ser
rio comn c!t> norma a todas as outras. L.1L ti
l't·ram !u;:a;· o;; inr;~ntlio.;; <! os mais desastres 
qU·:~ c.Ir:p:::Eo 
Pro1·inci:',S 

ocr<ll'l'<'J'Ulll na Bahiu.; o outras 
La m bc m foram amt•acadas de 

passa r p:1r •·ssas calamidades que soffreram 
:~. Dahi:1. '·' o Par~; e St~ tacs scrnas feliz
l!lPntc u:i,., tir·~·ram lugar ncllas isso fo! de
rido {ts patrioticas medidas tomadas pelas 
autoriclad.:s elas Prorincius. 

:\a Si·rli~iln dt• 2~ de ::lfar~o de 1833, que 
'e,·c lt!g:l: na. Provincia de :\Iinns Geraes. 
us z.~\diL lo=:r,s, em um elos artigos de uma ca
pitular;õo rrue nffcreccram ao g,•ncral lia lc~ 

galidal~e. Jcclararam qtl<', se não fossem ac
Ct•itas !tS .:!O!ldlçõt•s que i..'IIL·.S propunham, in .. 
cc·nai:tria:l: os t•ct!ricios publicos de que c~

tavnm cl~! poss0, (}th' t 1rnm a Inspectoria, a 
CQuci:J, o Pulaci<> do Gonrnn. de.; mas. 
isto n:io t~~·(• lu;;ar, o quc· foi deddo f1s pro
videnda:; :.>.dequadas L' justas que foram to
madas pelo Pr,•sldr·nte da Provincia c bc•m 
,.xecutat!as pelo gl'JH•ral do exercito da lega
lidade. 

Om, cst'J m .. smo facto da Prol•lncla de 
::IIinas Gerncs mostra que o Goy,•rno Nn parte 
tinha sido o principal causador da conl!nua
çüo dns Sl'd !çõl's, porque os que fiS'uraram 
nessa sedição c foram ch ... fc·s del!a, se acham 
hoje L'lll;Jregados pdo Gol'erno, c siio os que 
desgraçadanwnte rsti'io dirigindo os tk5tlno::; 
da Provi:tcia tJ,• ~Ilnas Gl:raes. 

Em :1 Provinci~ dé S. Paulo tc.-c ]t;ga1· 
a horrorosa ::edição da F1:ancn, ond~ iomm 
depostas as autor!dadcs c assassinados vínl·" 
e tantos citlndfws, pais de fami!i:J. e gr:uule, 
prcprietnrioo, ap~za1· d·~ estar css:~ villa prr.
xima da C<!pital da Província, pelo f!ll<' po
deria facilm<·nte sr·r chamada á ordem; mas 
o Governo t• seus delegados consentiram qa~· 

as aulorid~des intrusas a!li estivessem em 
exercício, at6 ha poucos dias qu·:! foram sub
stituídas pelas autor!dadt•s legues. 

Or3., {t ~·:sta deste:;; P outro!:i factos, 1n~ 

rece (]Ui..~ nlguma r:t~ão tive p:1ra avançai~ QUi~ 

me parc·cc fJU<' o principal agente das s:·c.E
~G,•s tem sido o Go1·cr:JO, pelo seu comporra
ntt•nto ou Pi.'l~~ sua nhuia tulcrau·cia. co·m o:' 
st•diclosos, ou, como outros diz .. m, pela con
n'vcncia qu._. tEm com clles. Não ha, portan
to, paradoxo llü que cu disse acerca do Go
n·rno: o ll<>ln·.; S<·n::tdor ha de concordar com
migo a esr._. respeito; (', no caso contrario, 
c'pc.·ro que conteste as minhas proposições e 
os far:los que t'U cxpuz, factos conhecidos por 
muitos do~ nab~'·s Senadores qu" estão na 
Cnsa. 

Quanto ü necessidade de se reverem e 
emeudn.re!"ll n.s nos::a3 Lt>is, l~ principal·mcnt,• 
o;; Codig'os do Processo e Penal, estou de ac
cõrdo e convencido de que é esse o voto do 
Erazil : mas com prudencia c circumspcc~:lO 
é que se conscguir{L PSSL' fim, (' nflo corn medi
das precipitadam:•ntc adoptadas, as quaes, em 
I'<'Z de minorarem os males que se soffrcm, 
os Irão nggravar. Concluo votando pl'lo P:l
rec,·r da Commissiio. 

Dii.-se .nor disr.ut.Idn o P2.rcce:·, o 

posto :1. l'otos, fica approvado. 

2" Parle cl<l Ordem do Dia 
E' approvada c;m 1" e 2' discussüJ, 

para pass.ar r~ ~". a Rcsoluç:1o qUP 

•·xonera a Antonio Caetano da Cruz 
dé pagar lí. Fazenda Publica a terça 
parte do rend'mento annual do offi
clo de cscrlrüo d~ orphãos. 

3' Parte rla Orrlum elo Dia 

Entra l'lll primeira discuss:lo a R<'· 
soluç:1o autorlsando o Governo a p:t
gnJ: a Antonio Ferreira Souto a 
quantia de 1:050$000, conform<' :1 
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scnt~nça que obt·~vc a seu favor con
tra. a Fazr:nda l\acioual. 

Sem debute é appro;·:H!a, para pas
sar ú :?a d :s(:u.s.sfto, ua qual entra. im
mcdia tam cn li.'. 

O Sr. }Jdlo c i>Iatto> c:dg;~ E~r in
form .. :iclt) se e::J.sc pagamento é l'Ch-

:!O lt.·mpo da lnd.·pêndenda. 
O ~~1·. 1" S-~~crctarlo infor!1W. r1~1t· l· 

r~·lat:ro [~u tc:upo d~ Inclcpcmdcnci:!.. 

0 S!:. C!J::..T.\ Flm::EII:.\: - D~s0java. CJl!l! 

cs nul.Jrl'S S::a~:dor..:3 Qlh! votarenl a lavo::.· u~i. 

Ht\so1uc:::-Lu m~:ndas:::cm u~na <.'lttenda ú ~\'Icsa, 
· ar:m lle ficar r,:vogí~do un1 an;go ela Le!, Qlll~ 

lll'::JhE.ic ClllC t::'~L'!i pagaml'ntos llc dirid.as Sí.: 

L.v;:11n c1:·r,cd:; ll~ e~~~O[ados os m-~ios julliciacs, 
afim <.!t.• ~il! l'Yi~~tr C!lh~ o Cui·p;, Lcg;ishtLirv 
s~ <·st~·Ja uecup3.ntlo lle objectos indirill:I1C:.:. 
'fome-~··~~ uma !W .. :dill:.L gcr~Ll, c com !szo ~·~ 

r.Yitarú qne <IS 11~trtl·s a.~1dc1u pda;; cr~:~~~-j U11S 

!10UI"CS S:;naclorc; incommodando-os c' ~O!ll:t:l

,:::~~~bl:S O lL'1i:}):l, 

O S1:. S.\lT:::---1:---o: -Tendo de Yntar p-:1~ 

Hcsolueüo, qacrlJ dnr a razüo do l!lL'U '/õ;_t.) 

SL~ e.=itL~ lll'gncio Yl'lll no conheci!ucnto <:J. :\~

SL"mbl0a Geral, nf:.o é cmn0 un1 rccur:::1l ck 
que se lancr~ mão u~ ... pois i! e esgota dos n,:, 
1ncios orlliaar!os, mas silu pn.r~ ClllC clla vw~ .. ~ 
a CJU:lllt~a lWCi..'SSlri::t para o seu pnga:J.l<!U~o, 

sem a 'lnal <lclillc:racfw o Governo ~.lr~o pCth~ 

f:l7.l'r tal pagatnc·nto. O negocio j:i s~.· :·Lc1r':: 

d,,cidido pêlos Tribunacs; s~ elles nfto cum
Jll"ir:tm com o seu dc1·cr, tome-se ~l"u:ll:t 

proric1cncht a tal 1\.'Spcito, -1nns nfw ~c J)l)!tha 
cm dm·ida um p~gamcnto rjue por uma S·é!l· 
tcnt;a. cstlL dL•t:id:do qnc n. Xaçfw d!.!Ve fa;!~r, 

st.·llll::~1ç;a. c-sla qu\.~ nfLo pC.lh:: s·~·r L'lllPlHlaaa 
pdo Cül"JlO Lcgislalivo, por~uc isso seria tl!ll:t 
invasi"•o no Poder J'udiciario, o qual, J'el:• 
Constituição, é inclepcn(h~llli~: s·~ se c!llt.'n:.l·~ 

rltk t:llc ni"io dcrc ser ind2P0Itdcnl~.', cntii. > 

cn11:nde-se: a ConsLituição; mas ClllQlJ~nto 

isso nüo S!! fi4'.crJ as sua3 s~ntença.s llcYcm 
ser pontualmente CXL'eutadas. 

EntL·ndo, pois, Ql!C a Asscmbléa Gcml 
(lt.\Y~ nuLorisar o Governo para fazer essa pa· 
gamcnln; pollL'l'in. nno votar por ora. e.:.;t~ 

quantia, visto que as circumslancias não sã.a 
muito fa1·oravels, mas não julga prudente 
que um tão diminuto pagamento deixe c!~ Sê 

raze:r. 

O :O;:. CosT.\ FEm:J:u:.\: - Entendi) qu., a 
:·::.l~:~u nJ.o lie\"l~ l):Ig.:!l' ou cl·.·ix::u· do pagar 
:l·>l'q::c u:ua rJuantia porque 6 grande ou p~

:;~;:-n:!; cl2,·e P<tz,nr :1 t!~dos CCJ!ll i;;unldadc 
:~:::'r!t!C p3gar a un~:: d::ixn.Htlo de pagar a ou .. 

:.r:.J~, u~w é r,ropr~t.l d:1 sua honra -:! U.~guida· 

l!.:..·: o QUe cumpr•..! G j)!'Ocnr:.~.r mdus~ í~1zcr to .. 

Qu:!ndn se ~tlc::1n~a r:~alcttF:r sentença 
· .. nua a ~~~1c:tto por nlgunl dinhl!iro dl! r1~1~ 

ja do~Y<·íb,ra, cumpre: ao !\Iiuistro respecliYG> 
:.-di~· r~ qu:tn~:~t ncc~s~arir.. p~ra o seu pag~

::: .. J~trl; c: Si.1 Sl' n~LO ~-~·gnir esta regra sobre o 
o':.Jjectr; un QUl·sU"iu, é porque no unno de 31 
:.-a ;:~. ua Lei do Or~anwn:o, se p~ohibio qu~ 

-~:,·:das Ut.'Sla onL·m fo3scm pagas Si.'Ul pt·~

·,·L"!. :l"J~or!~::1r:ão ~1~u·:~ i~~:1, afim (!l· ~.; cv:.ta.· 
: :.n n::; trap:tças l' o dolo rpw c1u iu.:~s ca~os 

.: :~ ~}::'!!\~\.:la m. 

O S1:. S.\'JTI:.\ r so: -Sr. Prcsld('!Üí\ quan
.:-~ r.u C(jrp~ Lt·r;i.::l;ith·o pa:.;sa umn. Ld ou 
.: :·:::1. n.~so!u.~fto, comu ne:!!as s~ nfto cxp~nUt~m. 

:::.: rr:.zül~3 que as ru:'Jlh·nl·am, o.s mcml.Jroa CFlC 
·::..:r::.rr!1U por cs3:1• Le: nem ~:-::~mrJre s.~ !·.·111-

·_:!·::J.m da:s l't·f~·ril1:l3 l'az-:Jcs. Xola C!~l!', r:ruanUo 
·:.:J crcou a Ca!xa (1i.t .\mort!s:u::~w~ o Que se 
i.::z por es~e a.e.tr.) 1'oi mand:lr consolidar as 
:!IriU:t= nntf•r!orcs a. c·~ri.n ép'JCa, c oulro sin1 
~~:!c, nfto se p:-tg:~ndo, Sl~ cnlittl.s~.·m npol!ces 
~i:1rn. se p:tgar r1s jurns d;:lla; J)::'..l'O. e:stc filn 
, Corpo Legisbtil•o votou cena fJn:tntla, afim 

:l.: p~g::ti'-SC OS jurOS UaS (];rld:!S CO!En!ida· 
.Ls; Cjtla!1lia. ClU..! hoje nCLO é sufl~C;i~Hle plra. 
.::-.· nagar o rLspcctiYo ju!·n, pDr c·ujn. razão é 
:1 ::-c,,3sario s:t!Ilrc·lll st:pprim:'ntos do Thc
.... mru: c qnaud<> o !\Iini,tro íla l""zc•nda Llz o 
"·'li orr:=::ncnto, p·:d<•, p~ra o s:Jpprimenln, [L 

~··:lixn. d:t Amo:·U::;8.ç~LD uma certa quuul!a, c 
·, lh,ccssario qn;, o Corpo Lcgis!at!vo p:ll'a 
,.,_,lai-n tcnl!:J. conhccimcutn d::ts dividas que 
·::~· tL·m feito inscrever, c é 110r esse lllotiro 
~'11·.' toda c qudtJtWr quan !.la qn:: se l:•nha de 
~~:~gar, dcv~ scor autorisacl::t pré\'inmc·nte pelo 
c.,rpo Lt•;Is!a tiYo, porrJUe póde ser qnc o 
'l'lwsom·o s~ nito ach.• cm c'rcumstnnclas de 
~·n.~m<'ntar a dotaçilo da. Cnfx~; c neste cn.so, 
ul quantia se nfto pódc pagar, porque, onde 
nfto lla ha El-R••! ·pcrí!:': por esta raz::io cn
t::!ldo que• se d•·v" mandar nscrcvcr esta di-
\' 'da; c I'Jl!U!Hh nfin Jwja meios de clln. niio 
'<:r png:t ]!ela ílota~ün íln Caixa da Amorti-
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sar;ão, o qUP re::lta é p!·dir-~ t"mpre5ta.do: ao 
Corpo Legislativo não compete e:~:amlnar a 
legalidade da dlvlda, ma.s sim se as circuru· 

• stancias da Nação pcrmittem que el!a seja 
pagu. 

Coniol'!no·!ne de que: a idéa de tanta jus· 
tiça tem para St~l' ·pago :Lqucl!t• u quem 
se deve multo, como aquellc a qut:J!!! se deve 
pouco; "atou persuadido de que quando a 
Nação pud.,.r, 1!11 rle pagar Igual-mente a to· 
dos; ruus não acho conveniente por modo 
algum dizer-se ao Governo que pague, quan· 
do ellc para l:;so nflo teru meios: estou, po· 
rém conv<:ncldo d" que para se fazer o pa
gamtll'lto desta quuntla a!nd11 hnvera. meios, 
c mal do Estado se eJI<, se a.chasse em tão 
criticas circumstanci:J.S; se, porôm, para o 
tuturo a)lparecerem ··xigenclas do pagamento 
ue maiores quantia;;, então cumpre toma· 
rem·,;,; as providencias couvenlentes para que 
o credito da :--:nçiio não soffra.. Voto, pois, 
pela &·solução. 

0 Su. COS'l'A FEilREW..\: - De-sejo saber 
qual é a raziio de se pagarem mnas dividas 
por uma maneira r, outras por outra. Per
gunto, se por exemplo, tendo feito o Presi· 
d~nte da Pro'l"incia !la Dah!a uma compra d<• 
anirutte5, na importancia de ceru ou duzentos 
contos, JlOI' occaslào da. r<!Stauração, seria 
necessario que houVcSlle uma Resolução da 
A!<2embl.:!a G.:ral parn que ~;ssa quantia fosse 
paga? 

O Su. S.J.Tuu:-;r:-;o: - Nüo. 

0 SR. COST.\ FY.IU:Ilm.~: - Então, qual o 
n10tlvo da differeuça? A d!fferença proveio 
de que, por occasião da Independencla se ex!· 
gio o pagam,•nto d" dividas que não exis· 

· tiam, e por Isso entcndeu·st~ conveniente que 
(·!las nito fossem pagas sem que o Corpo Le
!(i~latlvo ton1asse disso conhecimento; e foi 

1•or essa razão que se en to;ndt•u ser necllBSa· 
ria uma disposição geral a •!Ste respeito: ora, 
dia é injusta, c deve derogar-sr.. pnra que fi· 
CJUP ,•m vigor o que as Leis têm cletcrmina· 
do a csttJ r.!speito, que era o inscrever-Sé' a 
dlvldn. Dt• tudo Isto o qu., se seguo ê que 
aqtwll~ qu~> t&m padrinhos conseguem o pa· 
ga.meuto. ·~ aquclles que OR não têm ficam 
de2nC'Oroçoudos. Entendo que a I.ei deve ser 
·igu:ll p:tra todos, um11 vez qu~. &.' acham nas 
mf•HmuH clrcumstauclas. 

O SR. Swt:ma:-;o: - Sr. Presidente, a. 
minl1a opinião é que se pague a todos que 
··~Lil'erem nas mesma.s circumstarnelas; e, 
quando na Casa se apresentar uma Resolu· 
ção ldentica, ha de votar por ella. Quanto :i. 
obst'n'a~ão feita pelo nobre Senador sobre :.1. 

divida que contrahlsse o Presidente da Ba· 
hin, declaro que ella nf1o está no mesmo caso 
que as dividas contrahidas até certa época, 
as quaes devem ser lnscrlptas na Caixa da 
A.rnortiEta~ão, \~ para isso ter lugar é llt'(1t'.;sa
l'io autorisação do Corpo Legislativo; é esta 
n razão da dlffercnc~. e se nisto hn !1\iuH
ri•:a. •.•ll:t niLo é só praticada no Brazll. todas 
:L,; Nu~ões qur: institulram a Caixa da Amor· 
iisaçfio fixaram uma ~poca, antes da qual 
r.odas as dividas que se haviam contrahido 
!'oram inS\:riptas no !!no da div!da publ!ca, 
J•ag:mdo-~" sómcniA· os seus juros. 

0 SR. }LütQUEZ DE BAnUAcr.:;:..: - Sr. 
Presidente, observo que a respeito destas di· 
l'ida~ antigas existe umn uisposiçiio em uma 
Lei do Or~amento, em a qual se determina 
tJU<'· ta<'S dividas não serão pagas sem virem 
primeiro ao conhecimento da As~embléa Ge· 
ral; c· o que de-u causa a esta disposição foi 
o moslrar.se na outra Cama·ra. que S<' havia 
r,• i to pagamentos de d.lv!das t'm Londres. em 
conscquencia de maior patronato: poréut, 8e 
s" qu!zesse entrar no conhecimento destas 
razões, não se pod,~ri:t ccmsegulr, porque ás 
Lds não precedem cab~çalho que apresente 
o~ motivos qu" as occaslonam. Mas. exist!n· 
rln r. disposl~iio da. L<•l, como é qua o :Min!s· 
li'O ha de pagar il PU.I'l<'? n.,o;er(t pedir o pa· 
gauwnw antes da parte se achar habll!t.ad~ 

para o exigir? Nilo é passivei: a parte j!l. em· 
pregou os meios nec~ssarlos, recorreu !1. As
s.·mb!éa Geral, e. o negocio acha·se depen· 
d••ntr d:1 delibcraçflo do Senado; e n.,ste caso 
qur fazer-sr•'! Revogar o artigo dn. Lei? P6de 
srr, tuas para isso é preciso seguir-se a mar. 
r:h:L ordinaria, apresentar-se uma lndlcaçãc, 
rlnr n.> razõt•s que a justifiquem, o que nW:I 
~~· p6dc fazer no momento actua.!, porque 
nlngucm para isso estfi pr••p:trado, o que cum· 
Pl'l' fazer 6 nfLo de-morar a discussão da Re· 
~Oll.lGÜO. 

O St:. !;'1'11m:mA nE !.IIJ;r.w: - Sr. P~esl

llt•ntc, deve-se suspender o pagamento de di· 
l'idas, todas us YeZl'l\ que umn. Naçil.o n~o 
pód,, razc·l·o por· SI: achar cm clrcumst.uucla5 

1!> 
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cxtraordinurias; entendo que são ess:I.S eir
cumstancias que actualmente so dão, como se 
vê do Rela.torio do nobre )Iinistro da Fazen
cla, apresentado ii. outra Camara, e no qual 
se pede um credito de noye mil contos. Es
tando as finanças neste estado, nilo julgo 
prudente que se mande fazer este pagamen
to, hav~ndo outros credores nas mesmas cir
cumstancias. A justiça distributiva aconse
ih.n que então se façam os pagamentos pro 
rata., ma.~. como não tenho conhecimento da 
igualdade de circumstancias de todos os cre
clO!."es, .iulgo que talvez fosse melhor cncar
,·egar-se uma Commissão desse exame. para 
depoi.g se adQptarem os meios necessa.r.ios 
para que todos fossem contemplados com 
igualdade cm seus pagamentos; mas, niio me 
airevcndo a apresentar uma medida para se 
;;onseguir este fim, mando li. :Mesa um reGJUP.· 
4mento pPdinclo o adiamento desta Resolu
ção, até que se acabe de discutir o credito 
PEJliilo pelo Gov.erno, podendo neste inter
vhllo apparecer outros cancurrentes que vi
rão depois a ser todos attendidos com igual
d:td~. 

Eu julgo o Projecto neccssario, porque me 
parece evidente a necessidade de se emen
darem as Codigos. 

Por isso, eu não serei exagerado se dis
ser que quasi se dissolveram os vlnculos so .. · 
oiaes, que a desobediencla ae tornou familiar 
e que as a.gitacões succederam ás agitacõe~ •. 
até que se fh·mou a 1ndependencia do Impe
rio. Ainda depois dessa 6poca, ni\o foi fe.oi! 
a direcção dos negocias publicas, porque . o 
Chefe do Poder, apezar de set: um Principe 
rodeado de todos os prestigias, e de haver 
proclamado a indcpcndencia do Imperlo, sa .. 
yio constantemente tão combatido pelas di
versas opiniões, que com difficuldade lu mau. 
tendo a tranqulllldade publica. Appareceu,. 
porém, o 7 de Abril, e então os cidadãos tJs
colhiclos para o goYerno supremo do Estad~ 

se viram ainda em maiores embaraços, e a. 
ponto tal que um dcllc;; preferia demlttlr-s<: 
do alto emprego que occupava. 

E donde vem, Senhores, tamanha (iffi
culdade? 'l'udo o que tem occorrido eatrc 
nós, além de ser effeito natm:al e filho dtl. 
difficil e ra.pida transloiío de um para outN 

E' lido e apoiado o seguinte re-~ tiío diverso syste1ua, é devido aos effeltos 
quer.lmcnto: das I..els dict:ldns pelo enthusiasmo do nosso 

·'Requeiro o ~diameuto até se ulti-~ patriotismo. 

mnr a discussilo do ~redito pedid~ Parecia mais prude~tc que, á proporção 
pelo Govcrn~.- .Fern.~ra de .a:el!o.· 1 que 0 povo se fosse clvl!isundo, instruindo, 

Dando Dl<'JO ~1a, a. Sr. Presidente j e conhecendo o que mais lhe convinha, é qu~ 
declara a mater1a adiada. 1 ~e devia ir descnvalYendo as leis regula.men-

3' Parte tia. Onl.e111. tio Dia. 

Continuaoão da discnssfi.o 

i mr<;s do systema Constitucional. Mas, com
pare-se a antiga policia com a estabelecida 
ho.ie pelo Codlgo do Processo, attenda-l!e 
11ara a nossa legislação e veja-se com a qua-

0 S1t. P,luArso: - Sr. Presidente, sendo lificnçfio dos jurados con1o temos, e com tau
evidente a necessidade de algumas emendas tos recursos; se com a disposição do ar ti
no Codigo do Processo, e não cabendo serem go 32·1 do Codlgo do Processo, que restr!n
feltas ••stns emendas com a circumspecção gio o 1'ôro m!I!tar, unicamente paro, as c:tu
quc cumpre no espaço de tempo que resta de sns mern.mente mlllt:1res; com a dispos!oão 
st>ssão, admirei-me de quo este Projéeto que do artigo 4" da I..cl rle 13 de Outubro de 1827. 
tem por fim r•!mcrllnr alguns defeitos mais que estabeleceu o recurso de revista nas 
salientes, encontrasse tão grande opposição, causas mllitares; com u disposlcilo do artl· 
logo na primeira discussfio, e quo atê se pe- go 340 do Cocligo rio Processo, que mnndR 
dis~e o adiamento dellc, até que o Governo conceder uma ordem de habeM-corpus a todo 
apresente uma proposta neste sentido! Eu o cidadão que sotfrer uma prlslio legal nos 
não sei quando esta proposta se fnrti, nem termos de cada um dos paragraphos do nr
He o Governo tenciona fazeht; e julgando 'i tigo 353, o que tem dado lugar a que alguns 
necessario o Projecto cm dlscussilo, por ma- .Tuizes tenham entendido extensiva esta dis
nelr.a alguma posso votar peio adiamento do I posiçii.o tn.mhc·m aos m!I!tares, mil!tarmente 
l'rOJrcto, Qquivolente r. r~jeiçüo do m~smo. , prrsos. segundo S<' colhe do aviso de 10 d<' 
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Fevereiro de 1834, se Jlôdc :• administracão 
ter " .nccessnria acção. 

O que eu digo não é t;ratuito. As r'a!lns 
elo Tbrono dos annos anteriores j:( têm rr
clanlado Lcls mais adaptadas ás nossas cir
cumstancias. Seja-me licito ta· algumas pa~

oagevs de!las. :-la d~ 1836 iê-oe: - He. falta. 
d" respeito e ohediencia ás autoridades; a. 
irupunidade (•xcita universal clnmor em todo 
o lmperio, f a gangr.,na que actu:dmcnte 
ac.tua.lmente awca o corpo social: dai ao Go
,·~rno Leis adaptadas ás necessidades publi
cas. dai força com que P08Sa fazer c>ffcctiva, 
li vontade nacional; o vulcão da anurchin. 
ameu~a dc·vorar o lmperio, appllcai a ):cmpo 
" n·m~dio. - A de 1837 diz: - N'as Pro
víncias experimenta-se geralmente a falld de 
seguran~a indiv!dual, e nfto pódc afiançar-se 
a contiuuar,ão da trauquillidadc publica, em 

. qu:tnw esta se nüo firmar nas bases de uma 
.k·gislaçiio apropriacl<t. - A d" 1838 diz: -
A tranquillidade publica e particular vos 
pedem illustrada ~ activa revisão daB re.spe
cllivas Leis Criminaes: o excesso das .Assem
lll~a.s Provinciafs com essas Leis cl•· Prefei
tos, da Guarda )::teional. é ainda uma outra 
prova do que digo, por isso que as Asscm
bléas l'I'Ovinciaes t(·m excedido ás suas attri
buif;ües, não tamo por ignorancia do Emite 
dus m•·sm:ts, t• mcno:; por querer"m abusar, 
mas porqn·:· se• convenceram de que as Leis 
artua.:s nüo siio suffici~ntes para garantir a 
tranquillidndc• public;; • segurança indh·idual. 

Ainda posso produzir como pro\'~l a in
fonnaçftu que o digno Presidente do Supre
mo Tribunal de Jusci~a (scgundu om·i) deu 
n lllll:l das passu.das administrações, na qual 
b1•m ch·monstra a necessidade de se reforma
rrul multas d" nossas Leis Criminaes. 

A representação dn. Bahia, assignada por 
muitos habitantes, meus concidadãos, probos 
,. amigos wt•daclriros ela Constituição e do 
Throno do Sr. D. Pc·dro, c incapaz,·s de por 
qualtJlll'l' man(•ira. cont••mporis:11·em eum a 
dl'oorrll'll\, é oui.ra prova da Uf1cessidade da 
I'dornt:t <.las mesma;; LtJis. Dlr,•i, pois. qu0 G 
ÍIHlif'p<·n:J;I\·,_.J :1 !h•ecssldach! de corl·igirmos a 
li".·gi~bí!fLO. g será esta reforma, que (]~vô ser 
r.,ita eom todn. a madureza, desempenhada !H• 
<:urtu e&paçn de tempo que nos resta de ses
~ão'l ::'\:1o se!, pois. para que se ha de obst:~r 

a o•iii•' Pt·ojr.rr.o ~lw Yal tirnr os dt~fc'ltos 

Ulais salientes e qu<: mais parecem urgir I•·Jl' 
uma cmcuda. 

:VIas, sempre que SL· trata do emendar os 
defeitos dos Codigos, pretende-se que as deH
ordens não venham dos de!eitos da Lei, e si1U 
dos agentes da administraçfto, e censura-se 
acr"mente a esses agentes; e para que serit" 
essas censuras 'I Para os punir? Bem que esoa 
pen•t. não H' ache ma,rcada pdos Codigos o 
Leis Criminaes, é clla summamento aftllctlva. 
para o homem probo, para o homem senslviõl, 
para o lw:nelll de bem; antes uma formal ac
cnsuf;ito, purqu,•, l:lll verdade, é o crime quem 
impõr· o ierr1·tc> da ignomiBia, e não a uccusn
<;itr •. u .. m alucl:t- a pt•na injusta,mente appli

~~ada. 

Pm· mais de uma ;·~z tenho ouvido nest:~. 

c;,:,a que as ri!voluçõ~s acontecidas no IrupP
rio sãu todas clcvldas aos Presidentes da~ 

l'ro,·iucias. Senhores! eu niLo duvido IJUC al
guns delles tenham pratimulo actos que se
jam menos conformes Li. Lei; mne dahi niio 
se Sl.'fll\e CJll'-' seja exacta a pr()p()sição gera.!, 
ele s<.· rem :~s revoluções devidas aos Presi
dentes! Ao menos, .,u nfto posso nem devo 
eullYir com ,..SRfl proposir,ÜO, pois qUI', :legun
do a minha consciencia., a revolução aeonte
cicht r:m ~01·embro do 1837, na i'rovineia. d11. 
Bahia. nfio foi devida a netos da minha ad
ministração. 'fodos os CJU<1 encararem com !m. 
p:u·eialidnde a historia dos :tcontccim<-'ntos 
entre nós conhccerito que as causas que pre
dispuzcrum a reroluçiio da Buhia fcmun as mea. 

mas que predispuzer" ll~ n.s do Parft, as do Rio 

Gt·and~ do Sul, e todoH •-•s outros acontecinwn. 
tos de igu~tl natureza qu<· têm acont~<cido: co

nhcct•r:io que todas ellns trazem a sua origem 

cJ,• espírito nrtiginos" qur. infelizmL•llte rem 
a.pparecido descJ,• o come<;o do syslema Cünsti

tuclonal; do tlesc:nl·oh·imento elo principio 

clL'll\llCl'atieo. di'Sdc 1831: do dofeito d;ts 
L •. •is, do '-'XCL'SSo rJ,• alguns escriptorc.,; pu. 

blieos, ~ ato' dl' algum excesso da op

fJIISIÇUO, ou da opposiçiin extrema, que não 
ponen T•·m eoneorrido Jl!~ra enfra.quecCT o 
Gol'rrno, j;í po1· smt n<Lt\1\'L'Za fraco. St• estns 
~f1n. em ,~~·rclncle, li~ catums dn.:; rt•Yoluções, 
<·nm" se qnrrdU attrlbuir ao procedimento 
rlos a;.;cnt••s elo GoY•!rno? Como se mc poderia 
attribuir n r~volução ·quc infdizmente rtppa.
rer.rm dnrltnll' n mlnbn admlnistracão. o<•m 
fJlll~ ~i: Jll'fl\':t~:-w flllt' Pll .dt·~p!'t'Z~I 3~ T-~t·i~. qu~ 
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m<!Dosr:abei os direitos dos meus concidadfws, 
e que, guiado pelo patrona.to e pela tyrannla, 
haviã exasperado a opinião publica? 

Por mais de anno e melo administrei a 
Província da Bahia, conservando sempre o 
mesmo desejo com que havia principiado, isto 
é, do largar, quanto antes, tão pesado en
cargo, c se delle me incumbi, foi para que 
não fosse rejeitada, pela quarta vez, a no
meação que o Go•·erno tinha seguidamente 
telto de Presidente para aquel!n. Prol•incls., 
e n-eceitei unicamente pelo tempo que bas
tasse para ter successor, para o que fiz não 
poucns diligencias. 

Em todo o tempo cm que servi, ninguem 
me notará falta de urbanidade para com to
dos que perante mim requeritLm ou represen
tavam. Nunca dei deferimento, a não ser de 
tarefa, sem ouvir :t opinião do Presidente da 
Relação, do Procurador da Corôa ou do Com
mandante das Armas, segundo a natureza da 
materin de que se tratava. Não tinha horas 
li.mltadns para o expediente, e por !sso du
rava clle todo o tempo que exigia. a occurrcn
cia dos negocias; não perdi o habito em que 
estava, como magistrado, de citar a Lei em 
qile firmava. o meu deferimento. As obras 
:Publicas principiadas continuaram todas; dei 
principio a um pharol interessante e utll ao 
coinmercio e á navegnção: preparava plantas 
c orçamentos de obras utcis, por melo de c-n
gen!Jeiros estrangeiros, que haviam sido en
gajados para o serviço da Província: n~ 

construccões navaes contlnunram com rco
nomia e actividade (louvores íL intelligencia 
e bon direcção do digno Intendente da 1\Iari
nha) ': não houve demiss1io de empregados, e 
nunca appareceu contra mim alguma ·queixa. 
ou representação que fundada fosse. Palia
ram, é verdade, contra mim algumas folhas 
publica~. mas not<!·se que dessa tarefa se en
cnrregnram cllas logo no ·1" ou 5• dia da mi
nha administração; e o seu fim não era ou
tro senfio mennscnbnrem e tirarem a rorç:t 
LJo1rai da ·prlme!ra. autoridade da Provlnci.l, 
o qu:• inm conseguindo, por mercê da llllml
tada libc rrladt• da imprensa, fL proporção que 
os acontecimentos da Provlncia do Rio Gran
de do Sul Iam animanrlo aos que .tinham 
.Idlias desorganisadoras. 

AJJpart>ceu sim a. revolução, ma~ tn h'PZ 

nRsim :oãc ncont.('{?I'S~l'. ,;p a J)ollc!a nüo fosse 

na maior parte, ou quasi int<'irt~mentc, des
empenhada. pelos Juizes de Paz; e não pro
grediria a mesma rcvolur;ã<•, se a tropa niio 
faltasse ao seu (]evcr: que 1m mediatamente 
dei 01'!lcm por ••scripto para ;;ercm bntidos vs 
r•·l·oi tosas. 

Eu repetirei quo niio duvido que alguns 
Pri!slrlentes tenham praticado alguns factos 
que mr.reçam censura; mas dessn. proposlçil.O 
ni1o se segue que as desordens srjam devid:t~ 

aos Presldon te-s. 
Senhores, o art. 110 do Codlgo diz: (Lti 

este artigo c o explica). A Commissfto o que 
quer é reduzir o numero de vinte mll pessoas 
exigido p~lo artigo 110 do Codlgo Criminal 
para dar·S<! o crime de rebelllão. Não digo 
que cstn Projecto nii..> precise de ·~mrnilaH: 

mas, por isso, o havemos de de;;pr.,znr? :-<'ão 
podemos na segunda. discussfio em.!ndar as 
fa !tas qll•! acharmos? 

Quanto á outra pn.rte, que estabelece o 
julgamento dos crimes politicas por melo da 
alçada de n.~~embargadores, etc., tambem jul
go que nece-ssltarit de algumas emendas, po
rém, o JUeio adoptado para o julgamento me 
parece pref,!rivcl n. todo outro qualquer. :\ias. 
pcrgun tn.-se: já nos esquecemos do clamor 
que havia contra os .Desembargadores, para 
noT'amcnte clamarem-se para os julgamentos 
crimes? Se esse clamor existia, maior clamor 
existe contrn. os Jurados, e, quando igual seja, 
c••rtamente não temos tanto trabalho para es
lnrmo8 na mesma, pelo que cumpre que prn
r:ur•,mos meio de melhorar actualmente no 
julgamento rios crimes pollticoo. 

Portanto, esperando que o Projecto seja 
emendado cm segunda rliscnssão. \'!l(n.•·0! por 
•·11~. ,. contra o adiamento. 

0 81:. :.'.f.\nQom>: DF: BARUACI•~ A: - V o to 
contra o requerimento, porque me parec~ q•e 
dle rlmuncin nma ln••onslstrncla rio opiniiio; c 
"" n!DiL tal lnconsistenc!a é censuravel em 
C{IJalquer lillJi;·idno, mnito mais n sPrfL nn. 
mniorin tio Sonndo. 

Eu niio vou defendar o meu filho, na PX

pressiio rio nobre Senn.dor que cst(L a mcn 
l:ldn, porque Ill'Dl t'u! eu o Senador que fez 
o requcrimanto parrL a nom<>açiw da Com
missão, nem tambem "stava na Casa quan
do se fez o rl'!qnerlmento para convidar-se 
a outra Camara n. nomear identlca Comm!;;
Riio; ni\o estou, pois, no r.asn de suppõr-s(•-
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mil JJri~cuido em favor do meu !'ilho, mas l"uvido JJroposiç•i"s contradlctorias, cada uma 
considero que aão pMc haver mnior incon- das qun;,s exige discus;;ão pausada o dos 
·eistencla do que hav•·rá da, nossa parte se homens da profissfw. Por ex,~mplo, duas pM· 
ndiarmos o Projecto S<'!ll passar á 2' dis· poslr,•jes ouvi: uma. fJU" o Ct.Hligo 1\ organl
cussão, sem entrarmos no PX:UllC minucioso sado cm systema perfeito, a cousa meihOI' 
do seu merecimento para o corrigir ou tRnl-/ Qllt: se encontra t•ntre as :-i':u;C..~s civilisadas; 
bem para o rejeitar. (A}lúilu/os.) . 

1
outi'U, que o Codigo é um:t manta rle r~tu. 

Examinemos, Senhores, desapaixonada- 1 lhos que para nada presra. 
,mente. o proct·~imento do So•nadn: chegaram I I,;stas proposiçtir~~ s;i.IJ mui tu illlllOI'UUI· 
noticias tristes de diHr•r,nr.c;; Provlncla~ n ) tes, ,j neces;wrio qu•) g,•ja.nt d.,monstradas a 
·~stn- Casa; ainda n:io se desmentlrnm. sa De homens que. não s!'nd•! da pJ•orls~ão, r.onw 
Dtms qtHUI[a . é a nossa al'flicçiio p~Jo IIU'' 

ter-:í acontecido; cm conscqucncia disto um 
Senador pedia que >•) nomeasse uma Com
missfio Especial aprmw.nt:mdo mNiidns salva
doras (coma rei esta expressão emprestada) : 
creio que o que queria o nobre Senador ••rnm 
medidas que obstassem nos progressos !lu 
anarchia, que embaraçassem o contagio pelo 
rPsto do Brnzi! (.tlpflirulos). A isto ch::uun-5" 
medidn. rle salvaçito publica, eu wguirei a 
mesma rxpr<'ssiio. O Senado approvou este 
rt'l)uerim.)nto ,, nomeou uma Commissilo Es
pecial para propôr estas medidas. esl11. Com
missão dPpois julgou, ll <•11 nfw ''stava na 
Casa. dever-se convidar a. outra Camara para. 
nomt'nr ill<'niica Commissão, rrquerimento 
que tambem foi approvatln pelo Senado. 

A outz·a Cantara julgou que não d,~via 

aceitar o convite, \leu esta resposta, e cntfto 
convinha ao Senarlo, bem reflectindo, nu 
abandonar seu primeiro Projecto, ou não fa-
7t.•nc!o caso daquelln. opinião do. outrn Ca
mara, e continuando :1. Commissüo em seu;; 
trabalhos. Em conscquencia da fusão rias Cn.
maras. retardou a Commissüll o seu Parrcrr, 
mas finalmente offerec.;n o Projecto rh• q1w 
nos occu.pnmos. 

Se a primeira disP.ussão é para decidit· 
da utilidade do Projecto ( apoiaclo), j<t me 
·Pn.rece que o S<>naodo, para ser consistente, 
nfto rie,·ia nem um minuto duvidar da. uti
lldail<', nii.o de;!a demorar m~m um minuto 
a Slllt passagem pnra n 2• discussão (ap·nia

d.os), como s~ faz com os ·Projectos vindos 
da outra Camnrn; mas, longe disto, appnr•'· 
ceram argumentos prli c contra alguns arti
gos do Parecer da Commissã.o, argnml'ntos 
<tue, .quanto a. mim, snrlam mais n prt>posito 
na 2• i!lscuss:io, que é a occasiilo mais apro
JlTiMn di' <'Xarninar n.s questões <lt><tta im
nortaDria (apoiad.os), tanto mais qu;o te-nho 

.,u, dão eomtudo muita alt>~n(;ito [Jara vota:· 
segundo o gr.:lo ele Ct")ll\"icc;flo que possa. r~~ 

s.ultar de tal dcmnnst.ração. V;,rdarle é, Se
nhorr•s. que a. respcitr. do•sl.e Codl.~o 1.eul1n 
St~mpre observado a. maiot~ rJivergenela dt~ 

opiniito ,,ntre os .Turisconsultos. Qunndo o;; 

Co<.ligos Yieram a. üsta. Casa para .:;~~r~m ex;~· 

minados por nma Commlssiio mixr.a, não sei 
por que circuznstancia fui eu nomcndo para 
um rios membros da Comn1l::;silo. Tiv.~ entiio 
occasião r!.~ oHY'l' quasi o m,•:;mo rJI''' hc•je 
se rPJ1P.le nesta Casa,· porque um nobre s,,_ 
nadar de muitas luzes, que está pr,:,sent•• 
dizia: ·'O Codign ;} perfeiio, deve ser adopta
do", c outro nobre Scnndor, t.ambcm d" mul· 
tas luz~s. que uilo ,~stú na Cnsa, por occupar 
nltos empregos, rl izia: "Se os Codlgos ~ão 

atlprovados se1·ci ohrigndn a ()cb:nr o Bi·:tzil. 
porqtw nellcs se introduzirft. n. nnarchia. 
(Jluitos a)loiarlns). ::-Jinguem podcrft vh·~r cm 
tranquillidndc c seguranGa: set·A o Paiz das 
se~llçõcs c !los assassinlos." 

O Sn. ~L\nQr:Ez OE P.lr..\X.\~G.í.: - Apoia· 
do; r.11 fui pr,oscnte na occnsiito da. sanc~ão. 

0 Sn. 1L\J~Qr;.T~7. llP. B.'..P.!!.'..CE~:.\.: - \."üJ.tu.
va.me para am bo~ os nobres Senadores por
que ambos ern111 da. Jlrofissfto, e dizia-lhes: -
Como, Senhores, rlecidlr-mc neste caso? Vtis 
dizeis quo est~ Codigo 6 pcrf<'ito, c vós di· 
zels que ninguem podcr{t lwbitar no Brnzll 
se fôr appro\•ado, porqnr. :1. anarchin se ba 
di'. lntroàm:lr <'111 todos OR pontos do Braz!l! 
Fl o que temos nlís Yisto? E' que a anarchin 
st• tem introdnzirlo. (.1)laiarlas.) 

gu bem conhe~o que pôde haver factoR 
contr.mporaneos sem ~ne um s.•ja causa do 
outro: mns, quando cu reflicto pn.rn. a série 
dos ncont('cimrntos ,. Jlnra a~ proposiGÕCs on· 
vidas, prow•ndo a. ct'<'l' que o mnl nil.o \'P.tll 
do~ h01n.~ns, c sim rlP <lUtl'n.s c:wsns. Tal ,; 
minhn. "onvic~:io, ·~ porrJt!e m1• com·en~o disto? 
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Purque desd<' a nossa indepcndencia tenho 
constantemente lido e ouvido nos jornnes e 
na tribuna. qur todos os :Ministros do funda
dor do lmperio foram máos, sem excepção 
de um só; ouvi depois que todos os Minis
r.ros da Regencia Trina foram pcores; c, fi
Halmente, qu .. todos os que .actualmente exis
lem s:w pc-ssimos; ouvi ainda mais a cxprcs
si\':t exc:lamaç:w: -Deus permittn que elles 
c:ont intH'lll pam que não venham outros peo
l·es! 

Ol':t. r1uamlo eu reflicto que tantos ho
m"n:;, pelo m~nos mu cento escol h idos cntr<' 
as notabilidades do Pa.iz, no seio das Cama
rns, eh· todos os partidos, de todas as profis
SÕé.o;. um só nfw houl'f~ que tos:;e bom :<J:i
nisrro: quando rcflictn qu<· a maior parte 
destes homens gozavam de multa reputar,ào 
antes ele entrar .para o l\Iinlstcrio, e que, dei
xand" o :.linisterio, contim:aram a gozar da 
consirleraçüo d<~ seus compatriotas c colle
.'!.'llS; co!llo al;uns vejo nesta Casa, não posso 
ti<'ixn !' rk prrp;uu t.ar a mim n1esmo: como é 
posri 1·•·l que tantos homens de saber c de 
vinudt·. anh~s c dr~p~~i::;, :;d fObl-5i"1 11l lllfiO!:i du~ 

rant•· " ~lini;;tcrio? Como G possh·el que os 
tklc,g:ll!os de tac·s homens fossem todos máos? 
.-\. minlHt r.•sposta, a minha conclusão 6 que 
o ma 1 nüo · Pstú nos homenH. 

Oncl:· cst:í, pois, :1 causa d<' nossos rnn
h·s? :\'a minha opinifto está nas Lc•is que pro
movém dt· um modn mui IJOSitiYo a anarchia, 
quo; rmb111 ar.nm qu•· o Podt·r possa. fazer 
cons:t :t!gunw. ( . .J.poia.ar,s). O principio de 
resi:lt•'!lcia qur ··stít nn Codip;o nüo foi devi
dunii~ntc~ l·ni.t:rnJido, antt!~ juucuiuc1o cow si .. 
nist.ras intc•nçõc·s !Ia massa rlo povo que se 
lnsm·p;·io c·nntrn toda~ as autoridades. Nln
p;uem mais é obell,•cido; os subditos [t Le! 
rne!l!or on clil'l:rrrnrrmenle elo qur os seus 
~uperior.:s, ,. r•m cumprimento do Codigo n:LO 
rt\l<•dPCCI!l. 

Alt:m dl'StP Lello lll'incipio rlt·SOJ'ganisa
rlor, poderia citar mu!tns r.els que embara
çam o Govrrno rle rnz,•r cousa algumn. boa; 
mas entflo a St!S::iÜo se csh~nderia até atnn.
nhii. Contento-m•• l'lll citar a Lei da. Regen
eia, r]U" alterou a fôrma do Gow·rno, por· 
que. prh·nndo o EXt'Cutlvo d<' uma rl~ sun~ 

mais imporr.antt:" pr•~roga.tiv:ls ( rlbsoh'd' :1 
<":nutal'n ilns Dc,putaclos), quebrou o equ!J!brlo, 
a intl.•prn!lt·Iwin tlf' r·~tl:t um c].-,s t-rPs t':llnm; 

rln J>or!r,r Li,gislntiYo :.ran!festaudo-s•~. o qull 
é posslvcl, um espírito faccioso na camo.rL 
Tcmpornrla, que recurso tem o Governo? Ne
nlnuu. 

U~IA voz: - O Senado. 
0 Sn. :\!.\ILQUt:7. IIE ·BARDACEs,~: - 0 Sc

!llldo, desde a votaçfto promiscua, perllcu sua 
iur!cpenrlencia., seu 'lll'to. O GOY<·rno, sem po
der dissolver a Cnm~trn nem recusar a s:Ln
cção d:.s Leis. quando os dous wr~os a exi
girem, tambem perdeu sua indep•>ndencla, seu 
velo. (Apoiados). A ordem, a llelle7..a da 
no:>su Const!tui~ito já não existe. 

Logo, paru que a clesordem ~~ acabe, p~ rtl 
que o~ principias de obedlenci& e subordinu
r;üo se estubele~am, é preciso quP. a nossa 
Legiólaçüo seja. ••mendada. Como, porén1, ta<~H 

emendas uflo passem ·~m tempo, faça-se, ao 
n.l•·nos, alguma cousa para os pontos do Jm
perio outle existe ou ond(' apparccer re!Jel-
1 ii'! o, ~diçüo, etc., etc. 

Parecendo·me que ns mfrdidas proposta! 
rwla Commlssão poder!\o talvez preencher 
cst c filli. ent~ndo que devem ·entrar em se
gunda discu~siio, e por isso rejeito o ad!a
llll'nto. 

l~u úu\"1 cuilatautemente dlzcr·s~ aqu! 
rJU•· nfto Si: cumpre u Lei porque o G<Jverno 
niio CJU<:r; ora, eu citarei um ex~mplo bem 
freseo qm· prova o contrario, lato é, que o 
Gonrno quer ,. nfto pôde fazer curuprir a 
L•?i. O Goví'rnr• reconheceu a malversaciio do 
enn~nlar!o, HilSP~nden os empregados e mall,
rlon arem;a!·os. Que decidia o .Tury? Que to
rios Pl'fil!l iunoceutes. Onde está a culpa do 
c;nverno·: A cnlpa. está na prsslma. orgnnisa
•:ito rlo .Tur~·. (,1po1arlos.) 

Se taes fuctos observamos un Capital d~ 
lmpcrio, r•nde ha ruais homens di' iastrucç~o 
e rirJlli'Za, que déVt•rrmos r•spr.m:tr nas Vll!JLR 
t· <'iducks do interior? Qnc ro·scanduln S<' n~.t~ 
nhs-:,1'\'a n••sse' lugarco pt!f!lllmos'l 1·:·, por
tanlo. natnra.l qu", se nii(J >nelhorarmnH 11. or
;;·:mls;u::io do .Tm·>·. multa A'Ciltt' ol!:lpiJ·e P''l~ 
:tlltiA'O S)'ot.ema. AdmH.t.o CJIH' o Jury ~ o pa.1-
larlht111 da libr-rdad••, mas QtiP. Jur)'? S~rft o 
nosso tnl qual exlst<'? Ellc não póde ser m·
A'anisaclo em todos os pontos do Brnz!J dR 
n~<:sma maneira QIIl' é eonHtituido n:l l~u
I'O.IW. ( rrpoia.r1o8). porque as dlstancln.~. a 
!'alta <k populnr;B.o, a 1'nlin de !nstrnccão, tu
ti o r· .. n t'OI'I'. · par a .q u r sr, n•i o Jlo:::~u J'al!er :\ 
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meerna r:ou5a •!lll trxius a.s P<trt<.'S do munda. 
Por isso, snn!Jores, convenho que o direito 
cst<i nas Leis, e que, por mel hor vcmtade 
•tUe haja da )Jart.! do Governo, nem sempre 
cnnsegulrá o rtUP. deseja. 

Couvindo de que estaB Leis nilo ~c po · 
dem llmendar nr~sta sessão, pass<~ ao rueno:; 
alguma c o tum qt\1~ mais racillncu te puna o 
êrome nas Provincias rebellndas ou domina. 
duo [Jor !aurõe~. 

·Na segundtt discus:ão, com calma c san· 
gue frio, seja eada um dos artigos exumin:t· 
do, corrigido ou rejeitado: tal é o nosso dt!· 
ver, e is;;o de nós ~pera. todo o Brazil. 

O ::;u. VmttaJ>:mo: - Não contraria1J(:i o.> 
defeitos ele que tem sido arguidn a no:;sa 
Legisluçft.o, pOI'IJU;;J w~s defeitos não pi'~rte:J· 

'Jem á prtJsentc questiw, nem eu os ~~~~~~

:~ohcr;o; Jle•;o, porém, par~L ser entendido. r1tw 
não se ronúllllla o Codigo do Processo eum 
o Codigo Penal: se tenho feito algun3 o lo· 
~;ios a •:st•·. Jldl~s não compreheudo aquclh-. 

Disse-se entl't• ou.trns cousas, r]ue u. Lt·i 
do h•,bcrls·corpus tem estes e aqui!llcs inccn· 
vcnit•ntcs: ~~~ os reconheqo, c atê já votei 
para "" emendarem; mas trttt:uuos nós agora 
l!~sso? :\iio, t~ assim respondo a tod~s as ou
tras ~trguiçõcs ;i nossa L-cgislaçfw: Xão Ycm 
ao caso do que trata. 

Entre os dcfdtos do Codigo do Proces:;o 
:lObr.:sahc, sém d nvida, a m:i. organisação dos 
.Jurados; roas por Isso havemos de destruir 
o que e~Ui mal teito, acabar com a Cons:i· 
tuJçilO? Então não sei onde iriamos nós pn· 
rar. Nós tran~rerimos para os .rurarlnR o 
Juizo dos ~Iagistrados; porque ndlc não ha· 
via. confiança: se agora abolimos os .Tunl· 
dos, ficaremos sem Fõro algum para os cri. 
mes, ou restt\belecemos o que havlamos re· 
je!tndo com o vicioso, ou queremos substi· 
r.uir o Fóro Mílltar? :Nada cllsso o bom senso 
aconselha. Os .Turndos estão mal organisallos; 
mas 6 possivel org::misal·o;; bem? Parece·m•.' 
que não; nem os Drazllelros são menos h a
heis para .. Tuizes de Facto, que os habitantes 
da Serra Lcôa, onde eshL instituição prosp,,. 
rou multo bem: é ueccssarlo dar·lltc um:t 
'lrganisnçiio conVt1niente, é o que desejo fJU') 

Hc fuçn, c bem assim que se emendem os ou· 
tros deteitos dn L<•glslação ·~m geral, mas 
por-rcntura, esta Lei que ora se apresenta, 
trata disso, ou ao nl<mos do estado normnl 

d<L Povoação? Não; trata sómente de um caso 
cxtraordinario, vencido o qual, nent por isso 
1'icarln restabelecida a boa ordem no . Paiz. 

Não se contunda, pois, a questão, mistu· 
mndo nbjectos estranhos com o. ca.so especial 
dn I'Cbúllião, d~ qae trata o Projer.to. E en
r.mndo neste assun1pto, direi que, se prekn· 
denJ comprimir e cvitnr rebclllõcs :t força dê 
s:wgtw, estão enganados. Veja·se o exemplo 
que apresenta o Rei dos Fruncezcs: primeiro 
se perseguio seus assassinos com o rigor d:L 
Lei, '' os assassinos se reproduziram, e vio·sê 
na llêCI!SSidade de pôr de parte esse rigor. 
Po:s n systema de sangue é o que ha de res· 
tabe!eeer a. paz P- a o~cm nas Naçõe~? Não. 
Entretanto, é o que óu· vejo que ~e quer ... 

() ;:;u. L. Go\)U: - Nego. 

O Sn. VEIIGUE!IIo: - F'allo com o Pro. 
jccto. Attribuiram·se nosso! males ao Gove.t·· 
no; respond;•u·se que não: cu o que creio ~ 

fJU" o cu !pado 1k rodos os males que ooffro· 
mos é o nosso estado actual. ~ão crlmintl 
,,stn •>U aquclln pessoa, o Go\'crno é repre. 
scntnnte da ordem; sobre elle deve fazei' 
carga a. desordem. não porque clle possa evi· 
t:w muitas vezes a desordem, mas &l!e é o 
rcprcscntanh~ dn todo, e é por isso que ~e 

l'ê]lnr.a o Govl'rno culpado. 

São ent1·arei nesse desenvolvimento. Co· 
ilih,cem todos bem qual seJa o nosso estado, 
nest!L transição immeusa de um systema a 
outro inteiramente opposto, e em que temos 
ele andar apalpando por muito tempo sem 
accrt:w: aqui está a origem de todos o~ nos· 
sos males; havemos de soffrcr necessaria· 
mcme, c soffreriamos menos se os que estilo 
ft testa. ela nelministraQão tratassem de mora· 
lisar a :\'nção, principiando por morallsar a 
administração, escolhendo us pessoas mais 
probas para os empregos, e nüo reduzindo os 
que são probos 11 miseria, nt1o obrigando 
grandes •'mpregados ele Fazt!ncla a viver de 
mestres de meninos: se se fizesse Isto, creio 
•JUC caminhariam melhot· as cousas, c mais 
rac!lmente c!Jegarlnmos ao fim desejado; po· 
rém em lugnr disto, o que vemos é extenso 
patronato c dissipaçfio dos dinheiros publi· 
cos, attestudo pelo grande clr1·icit que se nos 
apresenta, pois ,;!e certo não terinmos che
gado ao estado em que nos achamos se t!ves· 
semos arrecadado e cconomisado melhor as 
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renda$ c as d~:>J.>eza~; u~m s~ria Isto possi-,nome; encontra-S<! o crimt de lt!sa-J.'rl<!j.,sla
v~l. porque a renda cresce todos os n.nnos na· de, de traição, mas de rebellii.'ío nfto vem. 
turallllt>ntc, e, <~pczar disso, o d-efkit cresce Devemos, pois, recorrer ao sentido com
.aindlt mu.is. Comp;n'<!·.se a rcnd:t de hoje com mum desta palavra, e então acharemos que 
lt de 1() anno.s antt.'S, vcja.se a differença, no· rcbellião quer dizer crime de mult!diio. Nun
tando·se que a caixa geral se alliviou de gra- c:a sc diz que cm tal Paiz houve uma rcbel
.,,isaimas despczns, quaes as que 2<.: fazem pe· , lião, porque ·um homem ou dous ou tres com
las Assembl~as Provlnclaes; veja-se quanto /metteram tal dl!licto, mas porque uma parte 
V:m augmentadn, c. quanto a despeza deve- da população se -revoltou, e é visivelmente 
riu ,-·~tar abaixo. ,. neste sentido que a Constituição emprega. 

Se nuli C:tmaras hou1•esse maior eco· <.'~ta palavra; nem é presumivel que a Con
nomia, st, uo Governo houvesse melhor fis· i stitui~ão autorisas::;e :. suspensão de garan· 
<.·all~açiio .na arrccnda.çüo e cconomla na des·i ri:.1s pelo __ crimt•. de i~dividuo~, q~ando falia. 
p<~za, ter!:trno~ chcgu.do a csw estado'! De 

1 
de r"belhao ou lnvasuo de 1nhu1gos; crelo

Ct:rlo qu<: não; e nfLo póde duviclar.sc que o I qu,• todo o mundo entenderá quando, uma 
rrHlo .:studo da~ finan~.as G lwk o cancro qU(' I Jlal't~ do povo está r"voltada, ou quando uma. 
Jws rti" as entranhus. (,i1JOindos). Aqui i ior!)(L conoideravd de inimigos invadlo o· 
.cl!:;se um nobrrJ Senador que era o maior t•~rritorio, c uão quando um ou outro indi
cons]Jimclor, e eu estou muito P<.•l' ,.88a opi· villuo tentou contra algum dos Poderes Pu
niào; ha de· nos fazer ruuior damno que 02 b!lco:;, ou quando um outro inimigo entrou no 
rdJcldes do Rio Grande e os sediciosos du territorio. 
~\lar:mhüo. Ora, é visto que a Constituição entcndell 

Apczar uc que tenha sido muito impu· 
~.;uallo o al!iamcn~o. "u me Inclino a vcott~r 

por dh', zwrqu,· não & indefinido, é at8 que 
"'~ npr.,,;cuü· qualquer proposta elo Gorerno: 
lll'<l, cumo o Governo é quem den' melhor cu· 
n hecer os moldes uo Paiz, é Ql!cnl deve co· 
uh,•eer mell101: o~ remíldios que lhe sfto mais 
aprO[H'iados: parece judicioso <.:SPt>J':tr por 
i~so, c t'Dtüo fa.ca-se uso do Projecto, combi· 
nando·o eom a vroposta do Go\'~rno, c es· 
t:oihll-St.• o melltor. 

Nem PU 1kvo Impugnar o adi:uu"nto, en· 
l.C'lHkndo que o Projecto não sarbfaz e qu·c 
dt:l'e Ecr rt•jcitudo, porque, como mostrei, 
tt.'!Hh> elle por obj~cto pôr tcrmu ás rebel
!iões, labom l'm dous vicios csst"nciaes, na , 

r 

parte Penal, emqur,nto dá uma illéa fulsn da i 
rcbd!iãc,; e na lJUrtc do Processo, em-qu:mro i 
ac."aba com o~ Jurndos no;; crimes polltir.os: i 
Mr,u obr:gudo a voltar a est~ assUlllJJto, por· 1 

que j(t ltour,• quem atacasse directnmc•nt1• _J: 

1Jleus :trgumrmio~. 

, H.on~c~u Ulll uo1Jr0. Senador d.lijse que a i 
ConsutuJçao era anwr10r ao Cod1go, e llOr- 1 

I unto, a d~íinlçuo de rebelllào do Codigo nílo ; 
·estn.vn consignada na Constltulcfto; é nr· ' 
dade, mas qual ê a definição consignada na 
CmtHtitltl~llo? Nii.o Bt' encontra nellu, nem uo 
lh·. fi" ela ord. \'<'lil crimt· algum com ,•stc 

C!lll' rcbr.l!ião era a revolta de uma parte da 
população. Eu não digo que se siga exactu
mrnt-: a r·.·volta c!<: 20 ntil almas, como está 
nu Coc!lgn, o que digo é que, p<Lr:t definir 
t':<l:t multidüo, é necessario fixar algum nu· 
JJH·ro; St' 20 mil alma:; parecer multo, diga-se 
lO mil (ou o que qulzcrem, mas exprimam 
:<r·mpre um numero de multidão, porque Isto· 
~ que é relldlião. c nfto se Yá definir pelo 
»b.iectc.r, (•n;::lob!UH!o G qu" no nosso Codig(} 
tem espccies c nomes particulares. 

A est<.• r~speiro, ti I' e a fraqueza de dizer 
qnr· o nosso Cod:go ern. sywo.mat!co, que ta· 
zia honra au Corpo Legislath·o, c que tinha. 
!llcrce!do t·logios dos estrangoeit·os; fui reba· 
r.itlu, cllzendo-~c a isto que o nosso Codlgo 
em uma mantn. de retalhos: mas parece-me 
qnc, não ~·· mostrou qtw fosse rnantn. de :re
I:Jihos. 'l'umbcm eu nãc' Pntrarei agora nu 
aunl~·se do Coclig·o, para sustt!lltar o ,;eu me· 
l'l'l'irut:nto: niw !J!ll'tlllio :t gloria tlcss~ Pro· 
j(·do. essa gloria pertcnc<.• n outro nobre Se· 
n:1clor. NitO s.::! a quem ell•~ consultou, é pro
r:m•! qm· eonsultasse a 13cntham, a.o Codlgo 
l•'nuwc·z, ,. a.o du Luisianin; a cstP t!U sei que 
r:onsulton; wns sm·(l o nosgo Coc!l;;o mn.nta 
tl•· retalhos porque t•:m lcléas de• n~nt.hnm, do 
Cocli~·o l~rnnn:z t• lle outros? Creio que Isto 
não 6 IJusttlltrt· pnra se tirar duqul 11 concJu .. 
:;iio c!t· qn,· ~~ manta tle l't'talhos; t>ols, Scl,lho-
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r·~s. cou1o se ha rlc fazer uu1 Codigo syste-~ Mini;;tro que cahia no m~sr.ao <:b;,urrlo t·~
matíco s!:m que cutt-~ nesse Codigo o pensa· unindo todo;; aqucll~s crim•~:; em um s6 " im· 
mcnto uo~ Jurisconsnltos c a experíenci:~- do~ j pondo u pena de morte. 
uiilL'Oo Codi:;oo'l Crf·io que quem fõr faz~r O SIC. LO!'"S GA)L\: - Qunnuo haja cir· 
um Cocli!:o, i~;n"rnntlo o qu~ dizem o;; .Turis· eumataucin-s aggravant~:o. 
consultas. e oti que· têm I.,gislado omras Na· O S~:. \'J!:ma:mm: - ~;w earla um uo~ 
~ocs, nito l~ril um bom Coch;o: é da somma ct·ime;; qn" cstfw IHt Pro)toeto a Comnti;;são 
llcsôcti cunlu·clrul'uLo~ qu~ ol! h:~ d,· d~duzir o Impõe ~L hc"snw p<~na. e eu perg-unte st r.o 
~Y8lc1na t• r.n~er a classir1cação do Codigo. Godig" uüo estão as cirC!UllJstancius nsgra-
AEsinc entendo .. u q11e fez o ~utor do nosso; V<\11tcs. 
talve1. pri'fcrlu, como lll•~ pt.·t·suado. o P'-'nsa· O Su. L<JPJo:~ G.ua: - :-lfcn; (• sü l>~'ra 

nll,nto de Brntlw.m: o facto {> (Jcc•· apl'::,c·nt:l ~·:r julgad!t a JH•na ultima. 
um !!YH'I.Clllll compkto. 

l"to ufto qUl'T' di~cr <JIII' o Codign nfco 
tenh~~ tiel'cilo~. t•u encontt·ü ui~UlUi, nfto es~w · 
qu" o uobrt• Senador notou, e l'tll que se vio 
''ncllara(;ado como Juiz ~obrt• a. applicaçüo de 
i>'"" ''lltr;· , gc~·~o mínimo de 4 e o rnaximo 
U1· ~;: uiHl.11 n:io ~'1·.iu ...:u duvida alguma, ê o 
1 :•i' III" nH'clio cntr,• o~ dou~ <·xtr·;·mm;. 

:>la,; ah! mc:;mo subrt· a ap[llic<tçfw daH 
peml.;; tall't•z se Jlnss:~ Ilotar outro ddeho 

. dr.l'~ito nnlis not.avcl, l\U<' ,; I'Stabclecer prc. 
L·L:mJU("JLLe os tr~~ g1':1o::i eh· penas Jnaxinws, 
m~dio ,. mínimo; Heria para desejar que se 
PIHks><· ~t·:Hlua1· il<'SHe int<:l'lltedlo. ioto é, que 
o .lniz tlr.• Din:ito. por t>Xt•mplo. ficasse com 
lL rneu\d~t\le <I•· graduar a peua, quando no 
griiu rnax·imo, cutr•· o médio c o minimo; e 
mesmo no ;:\';{o winirno, :;mduar ainda para 
li'lt'nor. 

Eu elogio o Codig-o Jlt•lo seu Sl'Stenut. 
;>urqn,• eil~es dei'~ito~ varciacK podem·s~ ;,meu· 
llill' ra<!ilnwnLt·. POI' (',\:t~lllpln, í:t:-t pt_•nas :tOS 
t·mvregado~ H·mptll'ario:s :=fio ft·:teas, e i~lgu

lll:l~ n·z~~ ll\\1\a~. O Codi~o rtão t<•re em vista 

O S1:. Vr.c:Gt:J-:u:o: - Ea 1"nho estudado 
o Cod:.'-(o [101' outro lllodo, c entwdo que elle 
.. stubl'lt·ec· quac~ siio a~ cireumstauciaij ag. 
.:;ravant~s e quat~s as attt•lllli.UHt·s, não ·p:.1ra. 
,,stcs nu uquellr.s tlt•Iictos, mas para r:odos OH 
deiicto~: i~to :;,, :wh:t no Codigo. 1!1UJ(im, to· 
dos J:Ü~ lt··tuos o Codigo, unts c<cda um o en
lf•JHI.- por dift\·rente modo; " qtw, porém, é 
urna V['l'dadt•, {• quP., ú Couigu estabelece cir
cum:;wnc:as :1;;-gr·arantes e <ttlt!nuantc·s para 
todos o:; dclíctos n<'llt• compreh,,ndidos, e o 
de rcucllii'to ufto (, cxc~:ptuado; e se não, eu 
crd" que o C:>dig·o uilo cstaueh·c•' u pena de 
ntOI'l<· pam t•ote delicto, enu·ctanto na Bahia 
se impôr. esta PCII:t a ulguus, t· porctllt!? Por
(]tW eoucon·eram outras circumswnc!as. Tam. 
IJrm a pena di• galés perpetuas vem no Co· 
tligo, e no caso de concorrcrdn circumstar.· 
das aggr~n·anh's: ~"li~ impõe a pena no gráo 
nwximo quando CO)tcorrern cirtumstancias as·· 
.~rur:ciitt·s, no grúo miuimu rtuanclo concor
rem c!rcunJ>t:lllehlti nttenuantcs. " grfw tn.édio 
'lllnndn as cii:cumswncias não siio ag-,g-r~tvun
tes nem art•·nnant<:'s. 

·•~tcs ,•mpregaclos, t':d!on sti ~ I'I'SPL'Íltt. rio~ l'or:'ln, notou·s~ que c'u til·.-,s.,• dlt.o nu·~ 

CllllH'egadQs [\''l'[letuns ou l'it:tlidtJS; porém o uo~8'-' Codigo tinhn siclo !'lo,<;h1clu !lt•los c•B· 

c'o\'('8 clt!t't!itos tlOcl<·ltl Si'l' <'III<'Oda(JOS. 0 que II':III>;~Íl'OS; d!SSl!·S~ (!Ht• SÜ o .forno/. elo; Jlc· 
1'1i (lllt..'l'ia é qut~ :Je nfw ~·mcn-~.1:-~:;si' o l!lll' h a dt• bolt ·" dt• l·'ariz é 'lll<' ft•z o seu r~log'iu, 0 que 
\Hill\ no Codi::,o. COlHo ~v t'ii~ uo t•asu Pl't!SCI\tl', e:;~e a~·Lig;o porfia SP1' cSCI'iflL'.l por· qualquel·: 

D~terminou·Hc• qli•' " qllt! tc,ntar contr·a tJOlti, Srnllot•t·~. •·u cl<.•c:l:cro f/Ui' niio I'] <'SSt>S 

«- !nte~ri<iad<· do lmp:•t·io. , .• o qu" tt•tlt:cr ·eon- ··log-!"s 110 .rn·,.u,,/ dc>N tll'/w!t's, nf•Jil em an:. 
ll':c t'acla um do" p,_,df"l'•-'" Pn!Jiit:o~. te!llW wl ~o~ <Ir pet·indit!ns: o~ c•],,gio,; qun vi silo ft+ 
/h'IIH; <' <lcpoi~ a<:c:r:·~t:c•utou·s•' QU•'. quand •. • IOi< pelo lradHc·tol' tlu Cndi~·o, Jliii':J iJwo1·po· 
uum i\O[Ht\a(:i\ll dt· ~ú mil alnws lll'ali<:ru~ a!· r:cl·o 1111 1-e~·iolar:iio ··stt·an.~··it'll em l.•'1·ança. 
!;"llrl~ dl'!:li.P~ d~lieto~. L·omnl-:·LI<\ n crlnHJ rlí' ~las. qnaudn n no::;~n Cocli~o Peual nfU> 1ue
l'c•hel1iür:, c·om a nw,;nw Jlf'IIR c•tn algnns ca· l't•t::t con,;:tlPr:lr.iio P<·lo H,I'St ... ma no s:•u tono, 
so~. f<'o~ ~ste nln abSUI'cln <l\1<' o nubt·~ ~!iuis· u"via merecer IH'Stf( parie, pOI'QlW vt'.st• oue 
ll'o notou que bnvlu uo Codigo, d<! imrlôt• :1! twlh•. ••st:í mnlto b:•m dt•linido c·g!., crime. o 
11\(!SlJHL ili'IW: uiio toll\ :c rnesnHt P<'ll:\ ~III to- cpt.· ~ c·1·lnw d~ rebcllHio? Süo lodo.'< 0~ ct•l· 
c!n~ o~ t·:t~<>H: 111:1~ nflo w !elll!JJ'oll o nobt·t• :u:·~ cnll\l'a H !nt.~.[!;l'Ítlalin e <>Oillt·~, os Pod~-

: il 
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rc•s Politicas; cammet.tidos ·por muita gente; 
" quando sf:o comructtidos por um indiYiduo, 
então não se eleva ao grão de rebclliào. 

Se: se quer reformar o Codigo, refor-

t,·mos essa execução, não temos feito a cx
pericneia se e!las silo sufficientes: estou 
per~uadido qu,· não é este u defeito do Co
ciigo; entendo que as penas ndle estabelc-. 

mc·s(' ·~mbora., mas sem se destruir o que cida.s, stmdo applicadus como deYem ser, Ilro
n".!!k está· bem feito. Se uma popu!açfto me- uuzirfw lJom rt:sultailo, ex~Jepto, como já 
nor de 20 mi! pessoas causa susto par:t s~ disse, a respeito dos empn~gados tcmpora
su:;.p·cnderem a.s garantias, redmm-se a me- rius, para os qua<•s estabelece pt:nas branllus 
nos, comta.nto que a definição designe sem- tlr.:nais. 
;::··J c:imé· ~O:lJ:!Jo.!ll!do por uma :nulticlão; Parc·c.·-me, pai~. qu" tenho mo~t~ado o 
di:·.si.gnc .. se r) !lnmero qut: se quize1·... J ,·ieio da dL·fínicíio CJlh~ dá o Projecto, isto é, 

O Sn. C.\~Hu:-;o: - Rebdliiio .;; quanto que· a definir;ão de rebt!llião que ellc estabc-
:•" Projecto. j leee é ralsa; '·' q:.mn;;o á sedi~ão, eu já disse 

O SI:. \"l:!wueuw: - Senhor~~s, os c:rimes (!U~.~ ~ntão ahi havia um defeito, c, visto que 
csp<:ciaes estil.O defendiidos PL'los obkctos; I ,,. occuparam deila, deverão emendai-o; não 
noto-se as co!lsüqu .. :nc!as ~m que S-t? ir!a ca- i í:·l'a ncc.:~.·~sario alterar a definição elo CodigO, 
hir, veja-se se ,,m poss.ivel que a Constitui- i !J:IWil'a que se aeauwlasse o caso cm que 
ção .autorisa::;s? a suspcnsü_o de garan::i.as .s~ ... ~u:1~ n_U!!lt'l'O nh~nor de pessoas tenta contra a. 
me!H<' pelo cr1me comm~tndo por um md1v1- ~!lhorldade. , 
duo; se não se vê que ella entendeu, como O Sl(. C.\SS!.\XO: - Está no Projecto. 
cntend•., todo o mundo, que o crin1e d.; rcbel- O Sn. VEmlt:l:nto: - Não estfi.; mas como 
Jiilo é comn!dtiuo por muitos. 't' r<·PU:ü rir:iosa a base do syst,•ma que se 

O Su. L. G,Du: - p,~ço a palavra. ...stahelce!;, hei de votar contra o ·Projecto. 
O Sn. Vrm~uEu:o: - A modm:açiio das Tambem julgo viciosa a outra parte de 

pen:ts ~ outro defeito qae se arg·ue ao Codi- i ncab::r eom os Jurados nos crimes políticos: 
;;o: disse-se que elle tem dupllcado os de!!- ! não rcpetird o que já tr.nho dito, que re
ctos pela moderação d:.ts penas. Ora, estes ela- I uuz.;r; :: muito pouco. Reconhc~o que o sys
mores assim misturados C<)ntra os Codigos I té!H:t d·c· Jurados não ~stá em su:1. perfeição, 
não se sabe onde dles vão parar directa- ! eom·8m r" formal-o, t•stou prompto .para isso; 
mente; mas, quando s'" separa o Codigo Pe- ! mas porque o systema d<· Jurados mal or
nal do do Processo, claramente se vê que to-l,;:llli~ado, não tem produzido os -effeitos que 
ílos esses ciumares ae dirigem contra o do 1 ~" dc·scjam, n:io quero que s" crimlne .. esse 
Processo, porque as queixas que se f:tzmi ' .Tuizo, QUI' é uma garantia da Constituição. 
não s:io de se impôr pen:ts muito branda~. lc' l'<'l'tl~dl' que a Constituiçfto diz: - nos 
sim d~1 impunidade absoluta: portanto não cas,,:; QUL: o Codigo determinar. - l'v!as o Co
SL' confunda uma cousa com outra; aldm de digo '.i:l dett•rminou que "m todos os crimes 
que, i~to não está bem experimentado, se as l!Olli'I''SE•• Jurados; o povo Brazileiro está de 
p.•nas deixam do cohiblr por ser"m brandas, PO:lSt! rlestn garantia, e não. h:t razão alguma· 
ou se porque não são executadas. :-.lem el!as para o c·sbulhar della: reforme-se a institui
silo t:io brandas, como parece (t primeira r;ilo Llos Jurados, mas não s" prive o po1·o 

_ Yi:>t:1, e nlguem :\s censura d:• serem cm ai- P.rnzil<·iro clt· nma ;;arantin. rlnda pela Consti
g-uns easos dl'mnslacimnentc' graves, porque tnic:iio, 1' rle QUP PSt:'i de poss~:. 

note-sr. que, ainrla que a pena p;trcQa brnn- .-\' vista rlis.so, •'U clt!\'Ía rotar contra 0 
ela cm cada delicto, ordinariamente esses l'rojrct.o, pordm não du1•idn :tpprovar 0 adia
dt>lictos nfto npparccL·Ill sós, e o Codlgo man- mr.nro, prlncipalmcnt<' conceblc!o como está 
da accumnlar as penas de todos: por esta ra- !lo rcr]ueril!ll'llto. JlOI'CJU<', acbnndo-sc prcseme 
zlio, bastantes v"zes tornnm-sc muito n~:tis l'iil.t' Proj,•cto n:1 oceasilio cm CJH•' se discutir 
grm·t.·s do qUL' as penas d<>sses outros Codi- n proposta do :uinistro, então I'Cl'-se-ha· se ·se 
gos que S··· acham foJ'l•·s. pódi• apr·ovcit11r n!gnma cousa delle, apezar 

:\Ias, sejam ou não as penns brnndas, cu elos Rnns bnses 1•!ciosas: a niio ser Js~o, eu 
creio qu<• o que faz manter a ordem 1i a fiel votaria contra o Projecto desde jâ.· 
eX<'t'IH:fto dos L~iH Pt>nars; " como nós niio Por·. ultimo, de1•o dar drsculpn de uma 
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ccn~ura muito graYe c longa que me fez o 1 ter elll· es.tas ccdulas fraccionadas; cumpre
nobre Relator da Commissão, -d~ que eu não ~ue se· diga que nunca imputei isto ao The-
concorrt~ra a, auxiliar a Conuuisstw para es~ 

lés tmbalhos. Admii'O·me muiw qur: o nobre 
.Relator dn Commissão fi7-<!SSe estu eensuru, 
at~ porque acontece que, sendo eonYidado por 
outrn illnstre membz:o para ver este negocio 
e· confer(·nciaz· sobr" dle, ··u anuui c dispnz
llle · a isso, estani!o pre~ente o nobre Relatnr 

.c]t"l Commi~f:ão; dahi Sl'gulluo:; p:1!'f1. u sala elas 
Commis~õcs, pam occupar-mo-JirtS d'.-•ste r•IJ:ie
cv,: llt).gta occasião, ·ror:nll cha:nar·no.s. df
z,·ndo qur· fallara gente para lW\'•'1' Casa; 
1·im eom os membros da Commis,fw as;istir ü 

d!scll~sflo, " depois niio sonhe mai; ond" urm 
quanrlo :L Com missão tornou a !'t•unir-se: " 
••nt:in, r:omo lla.vin eu do• concol'!'<'l" eom o mc·u 
r.rah:rlllo'! J~u p1·ovei que PStura prumpto a 

(:uueorz·ez· com " meu fraco {!Oiltingent.'!o ''· 
JWI'C<tnto. nüo merrcia uma r:cn;;ura tflO acre• 
" J't•pNirla, rk (JlH' uão qulzer:~ coadjunr a 
Cnlll!llis~iio; voto, pois, •·:n faror do adia.
llll!li[O. pelas razõe;; fJUe tenho exp.,ndido. 

O S1:. Cos'J'.\ F~-:r:r:r-:u:,\: - :\unca J>ensei 
~~~··· o nwu adianhmto til·esso· tflo c·xtcnsa dis· 
r.:u~siio; ,., antt.·~ dr~ clizt~l' nlg11111as palarr;JS 
;:nbr<: e!J, !JPr;o "" raehygTaJlho qu•· c•mentk 
.nlg-un:.; I'J·ros (lUC' .. ·ntonlr(•i t•JU um di:3eur,:;.') 
Jllt:u. ~J/i!)J'<.·::;:;u llt• j11rnnl du Casa, u .. J;~7, pnis 
·é bom tom:~z· muir.a altrnçüo, porqtw <'11 nlio 
me r_ombaraço que os meus discursos sejam 
mais ou 111enos eerct·<Hlos, porém, quero que 
nfiu impute a um indil·iduo o que· não disse. 

1'res são os erros qw· cu acho neste dis
C:UJ'Su, c· que dcsdo quo• spjam emendados: 
o 1" ,_; ueste topico que dir.: E' lá, Sr. Prr.si
rl<mt•·. 'JIW um l:ida•lào foi pc·J:sPg-uldo P<•l' um 
modo rrnlmentt' honil•cl; foi pronunciado. 
julgado ,. absoh•ido pelo Juz·y: em officlal 
dn Gu:1rda :->acional, "tr:. - "E:u não disse 
que ··ra ofiielal da Guarda Nacional, ,. sim 
qn" •:t'a. ofricial ln!o•rior tla Gtw-rda X:Jcio
nal; !'alta. aqu! a palavra - inl't·rior- c 
bom 1' que isto se r<d'orme. 

Outra. corrcceüo quo~ •·u dt•so•j, que,,. l'a<:a 
é 11o fim do discuz·~ ... l]ll:l!ldo failo no 'l'ho•
•ouz·,·iro l!JL 'l'h<'HOUJ':ll'in do :\Iaranhão, (' ah! 
He .aclwm r•stas pula VI':~>: - Aqucllu snj,.Jt.n 
Qll" noutro l.(·lllPo rcl:mti:1. co,du!As i'l'nceiona
dns ;;erfi. agor!l Thesouz·•·il·o~-Scnhoz·,.,;, I,JJ.o 
pa-rece qu•· rlú a Pnl:cnder qu,• eu Imputava 
an artnAl Thesntll'i•Iro do :\{aranhão o 1\•lw-

soun·lro nem fiz esta pr•rguntn, e sim pcr
g-unici se um official que cm meu tempo eos
lumava ou tinha rebatidn ccdulas f.racciona
dns achara-sr: com effeito premiado, isto é, 
,;e .. stal·a hoje com algum "mprrgo. 

l'or ultimo. d .. sejo wmbüm que st: corrija 
••sr.a parte: - l~allou·s·· <'nl mandar dinheil'tl 
o·u dcs•·.iam saber c:omo ,j que no ~!aranhão 

"'' rlen cabo d-e cerca dr. mil eonto;; om 2 me
;:es. St·z·:i isto procedido das nomeações do 
.\'Iini;tro cl:L Fazenda? etc. - ~:io disse issn, c 
s!m flll<', t]Uando prr•sidi " ~!aranhão tinh:t 
gasto eom o Par(L cerca de mil contos, e que 
dr:pois 11110 principi:Jl'tllll us drsorclens no .:.Ia· 
ranhiin, :·,·nrln h:n-idr, rusgas por t·spaço de ::! 
llW?.l·~, n mim l!H· disse o )Iiu!srro CJLIP o The~ 
::.:ouro dllfjth·lla .Provincin não tiuh::t um reai, 
:_. cu :wrgtm~0i·llh' como ~~· qui.' no e~p:11:;o dP 
~ lllt-l.t'S s" havia gastado tanto dinheiro. 

Vamos ag·ol'a :to ohjt•cto t'lll f1Uest:1.o. Pf·~o 

·.·u, JlOl'I'Plltura. que o Projcr:to so·•.ia arliado 
in tciramcznc, ou que haja uma g-rande demo-
1':1? X fio. do· c•·rto; o que pcr;o é qtw o Pro
.io•r:t.n spja adiado atô que apparrça pmposta 
do Govt•ruo · t<!ndente a este objecto; e P<'~'
guuto r,u: príde •·ss•· ar!iamPnt" sez· prolong-:t
rln? Creio que nilo, porque eu nüo pri•sunw 
fJll<' o Gol'<'l'no sc•ja tito d!'sl,•i:l:oso que, eor
l'ClHlo r'sen o Estad ... durma c nfw far:a Jll'O

postn sob!'<' a lllatc'ria de que• S<' trata. 
Pol!'t:mto, pelo adiamento n:io qneri:J eu 

ouu·a cousa senão qn.. o So.•nado J>rocPd('oS<' 
com madureza. Eu não sei, Senhores, que 
moth·os lw. para se não votar em faror do 
adiamento~ Os nob!x:s Senador~s que falla
t·am t·ontra o adiamt·ntn deviam mostrar ''m 
com,, ellt' <!l'a mui prolongado. dt•l'it1m mos. 
tr:u· que o Governo disso não CUJ'ara, porque, 
enrando " Go1·erno (como ··stou po~rsuadido) 
tlus mal~s da Nnção, ha eh· L'lll bro'l't! tempo 
:IPJ't•s••nlar pmpost11s tcndrntl's ú. mnt.eria em 
(]lll'St:io. 

ÜJ'a, St.' isto t~ II:!SftH, Sé! O adianlt•lllO 11i10 

c' senflo por um t•spar;o conreni··nt•· pnz·a. rtue 
o Senado PI'Oct·da C<>lll nHHiut·.~za, plll' 1111" sü 
nfirt I'Ot.ar u l'm·or dl'llf'? 

Todos uôs sa bl .. mos, Sl?nhort·S, como 1Hl:3 4 

ceu <'SI.t· Pro.iectn: pndl'l!los dizer qut• elle foi 
!'ilho do ren•ot•, l.Jclll nu lll:ll conc.•bido, C[Ull 

I ~.Tt' li I L! d ti~ nus:;o~ i ll Ur\t l't'.~ ('(111 t'~a ~ tH)l' 
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occasião de appar~c.,rem as notidas da. La· . co:uo s•: t\"111 dito, d,'Yemos Yotar contra, mes· 
guna ,; ~I:tranhão. TrotaYa·se de dérogar a i :110 :;n p:-imeira discussfLO: como então quer· 
.l.~i àos ?refeitos do :.\!aranhão, da membro 1 o aobre S•'nador que se Yote lmmedia.ta.men· 
ua Co:t:lmissão que tinha dado o Parecer so· / te sem que se ialle sobre este Projecto? Isto 
·are essa ~i o Illustre Senador que dtu cau- a•io 1;rídc S+!r. Eu não quero que se Yote con· 
.~a a ~ste Prüi•:cto; tinhu. cllc mostrado que j tra a P:·ojecto, como disse o nobre Senador 
~ssP. Ld erl'!. anti-Constitucional, e que abria j qu·.' ci•·riarou não YOtar pelo adiamento, por· 
a :;>or~a f< anarchia. Discutindo·oi.l ''Sk ohk • q:lé queria que se rejeitasse já um Projecto: 
~tu, ;tpp3j'ECf'l'[!DJ as noticias do ~!nranbfto e I \ u nf;o digo isto, digo só que se espere um .. 
Laguna: pedia d!c logo o adiam,·nto, •:, mos· jponeo a;.,; qu~ a.ppar,•çam no Senado propos
·•:·ando-s;, muito assustado co:11 essas nüti~ias, :;<;; do Gor,•rno a este respeito. 
{i:sse que vutras deviam s·:•r as n1edidas de Ton1o a dizei-o: se as nossas circums· 
.:::~~lva~~o; f(1 Z ~1m requerimento ncst~ senti· t:n1c:!as s:lo Jh.~rigosas, o Governo não ha de 
110 pa~a rrue se ilom~asse uma Commissão, e dormil•, não ha de demorar·st•, ha de fazer 
V. Ex. b~m sabe como passou este r,•querl· sn<:.' jl~opostns, ~~ nós <'ntão melhor instrui· 
'~h,ntu: p.;clio·.,e a proro;;ar.ão da sessão, e ha· cl85 tkcidin:mos o CJltt: fôr co:~venientc•, por· 
-,.;::, ·.:~m ta! ::·:c:·sf:o na Casa para se fallar, (l:ro:: ·.:n ··srüu persuadido qu,~ Proj•!ctos deste 
:,u<! o :·esul:ado foi votar-se precipitada-me:!· j:c•·z, !ifto pod,•m ~cr proficuos :1 Xação sim1 
[,., c .:k~ger·se ;:, Commissão. ~o dia seguinte <JU·· ::·~.iam ,,Jaborados no Co:~selho de ::IIini· 
·.·ssa Commissão entenilcu que dC\'ia proced~r tros; por isso quero o adianwnto: wnham 
com mais madureza, propõz que se convi· as ;Jl'opostas do Governo, e fi.. vista das suas 
ósse :; Camnra dos Deputados para que e!~· i::iormaçi'ies nüs procederemos; ~lle não se 
gesse uma Commissão do seu seio, que, tra· IJÜde d0D1orar na rrpresentação de taes pro· 
:Jalha.ndo conjunctament<?, com u nossa, apre- postas, e S•) demorar, então digo eu que a 
sentasse medidas de salvação. Todos nós sa· Xação n;to está em perigo. 
lJemos qual foi o debat.: que houve na Ca· Eis aqui, Senhores, por que Yoto pelo 
:mmt dos Deputados a este respeito: cahio o adlanwnt.o: com isto respondo eu ao nobre 
:!Osso conYite, veio para aqU'i a. decisão da· S.:aador o Sr. Secretario, que disse que, sen· 
quella Camara, a nossa Commissão foi tra· do necessaria a reforma do Codigo, até quan· 
balhar só e apres.•ntou este Projecto. do •'SP<>rar,~mos pelo Governo para a fazer? 

:lias, diz agora o nobre Senador que, ten- Eu não posso fazer este conceito do Governo: 
do o Senado convidado a Commissão para isto é dize1· que o GoYerno nunca ha de cum. 
que apontasse medidas conYenientes, não de· prir com o seu dever, e devemos nós suppôr 
wmos demorar-nos na primelra discussão isto? :-ífw; portanto a dt!D!Ora não póde ser 
deste Projecto, ,, sim deYemos adoptal·o im· grande, se em verdade nos achamos em crise 
nwdia tamr.nte para passar á segunda discus- perigosa. 
sfto, Ora., Senhores, porventura o Senado ti· Tambrm nfto sei a que vem esta campa· 
nha cl••tt•rminaclo que· lossc <'Sta a medida t·::çiio que• fez o nobrt• Senador da policia an· 
apontada? Se fosse assim, seria então es· tiga <' da pr<•sente; não sei que policia dese· 
cusaua a cliscusoilO: o S•.!nado disse que se J:mí. "II r: mas o que sei 6 que o Projecto em 
apontasse uma m<•dida, a Commissfln apon· tliscussfio não rPmed,•ia isso, não aponta a po· 
tou t•sta; mas, pergunto eu, é esta a nwdida lida nlH~ convém: bom r.ra que o nobre Sena. 
qu;• o SrmGdo quer? dot· n1ostrnsse que p;.mas brandas, quando ap· 

I.J.IIA \'oz: - isto é objecr.o de se tratar plicadas, não podem produzi!· os mesmos ef· 
11:1. St•<:;unc]a rliscussfio. fdi:Os Qlll' as P<'nas graves; dl'S•·.iara que me 

O Sn. CosT.\ Ff:ll!IEI !L\: - Nós devemos l!JOsr.l':ISSl' que na •rm•quia ha mais soc~go 
tratar <kstc objecto na primeira discussfto; c paz do qui~ na Iuglaterra c na Fran~a. 
é nestu disct!ssiio que d<'Yemos anulysar to· 8' ncccssorlo que se l'lncndcm os Cedi· 
do o Projecto o)!ll gt•ral. Se entendermos que I r;os; :tincla hont~m r•'Prti multas ''czcs que 
o Projecto póc]{• se1· util, dcYemos votar por toda a nossa rigidez s,;ja sobre a Formula 
dlc para passar ú s~gunda discussão; c se rn. I do Proc0sso: se " .Tm·y nfto é bom (i:'t aqni 
tentlr.rmos que elle não póde ser emendado, · S•~ di~H··) potlrmos ~llll'lHial·n. 
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D!ss•! u:n nobre Sena<lür qu~ tinha ob. 
servado que ,;oods os ·Ministros que têm ap
pareciào silo :nMs: então, pergunto •.!U, quaes 
s~o o.> bons Ministros? Seriam os elo tempo 

diz: - ::-;os cas•JS d,, l'~btlliiio ou invasão de 
inimigos, pédindo ~ seguranGa do Estado que 
se disp••nsem por wnpo determinado algu· 
mas das formalidades que garantem a !iber· 

do R<•i :\'osso Senhor? Xão bav,~rá bons Mi- dad~ individual, poder·s.:-ha fazer por acto 
n:strns'! Senhores, ;•u :não digo que todos silo csoecial do Pcdfl' Legislativo. - Aqui vem 
:cJ{:.os. Se este Pl'oj,'lcto a.caba.::se com a ~tnar~ es~a c:ondidio - :->t-:~dinC.J a .. ;~l;.;uran~a do Ee
ch!~ • .;u votaria por dle, ma> r:sie Projecto tn.do. - E IJUCal ousarú d.iZ<-1' qti'e a segu
llf~o ~)1nencla o Codigo do Froceas~>, e até 2.go- li :-anca do Estado lJúd,~ jh~l'igar p1)1'Qlll! U'lll, 
:a :1!ngue:n tem mostrado qu·,~ as penrts as- dons (•li tl'I.·S indivíduos comn~t•ttem o crlm~: 
;~eras pod,,m pacificar a Xa~ão. 1 de rebelliiio? 

Aqui talubem Sf dl~s~ que a causa dos Coutiuúa ainda o m,,smo paragrapho: 
.:10!:lsos m:1lcs ~ e::se prindpio d~..~ resist~ncüt X~1o se achando, por~ru, a. esse t{•n1po reuni
que ~.~st{t eo!!5agrado nvs !lOssos Codigos: o da a. Assêrnbl~a. t~ corr\.!nclo a !.latria perigo 
·t;ue eu llOSso d:za no .nobre Se:1ador é que immincnt••, poderiL n Governo exercer estn 
(·St<~ princip!'' <h~ resiswnci:l é um dos re· !lksma providencia. (Lê). Tal ~a cautela com 
cu:·soa principaes qu<' têm sP.ivado a lngln- que a constituição fJU<'l' qu.: se proceda: ella 
t·~rra: cllo ~stá consaf;rado uo chamado bill ma:1da que só qun.ndo haja perigo iruminente 
aos !ii·rrit(Js; nlli póde·se rcquer,cr com as ar· possa o Governo lançar mão destas medidas; 
mas na. mão, ou por papel: ha honwns qu.~ 0 poderá algu(·lll dize:· que :;~ clú o caso de 
têm matado off:ciafs dt) Justi~a, por occa- perigo immincnte, Dara se suspender as gn. 
s!ilo de 1hcs resistirem, n.té por núo s~ achar rantias, porque se rt~b~llnnl 1, 2 ou 3 indi
n& ordem da pr:::~iio o Séll titulo. viduos? Cr.:!io que não; e então, como se diz 

Lembro-me destt: caso: um homem cha- 11ue este Projecto não é coutrario á Consti-
mn.do H •. ·nrique dê tal, ,;m um:1 ord-em d~ 

prisão, t?~·a tratado por Ca:vaileiro, ~ elle ~ra 

Baronet\.!; o resultado foi que un1 seu ami
go ou criado (não •!stou agora bem certo) ao 
official de Justiça que levava. a ordem e o 
matou; del1oi·s provou .rJuc tinha resistido 
legalmente, e foi absolvido. 

Ora, porque é que esta doutrina ~ pro· 
ficua na Inglat.:!l'l'a e entre nós não? E' por
Qtll' l:í tambem castiga-se asperamente a quem 
r~siste illegalmente; o resultado é que nem a 
:wtoridad<! d~ uma. ordem i!ll!;al, nem o ci
dndfi!o ousa re:Jistir 'il!egalment..•. 

Entre nôs as autoridades dão ordens iJJ,~

gaes e não são castigadas, c os cidadãos re
sistem i!legnl·mente srm serem castigados: 
mas rJonde JHlSCP isto? Srrá da fraquezn das 
Lcls? Creio que não, o• sim da Formula do 
Pt·nc''"so: cu torno n repdlr o qu<• h ontem 
dissn, é justo qtw "'' nfio sacrifiqn., um lnuo. 
crnte; mas nas Formulas não se perca um sú 
dos meios ncccssarios para com·cnct•r·se o 
criminoso do seu crim•'. Ora, pergunto .,tt, 
cst•~ PrnjPct.o uprt•sen.ta alguma nwdiíla JJat·n 
reforma do Codlgo do Procrsso? :\ingth·m o 
dir:i.; e até a aquellcs SPnhnrcs q11o~ dizem 
rpte estf Projecto não fere a. Constitui~iio, ~u 

qu••t".> ler o parag-rapho 35 do artigo 179, qur 

tuiçüo? 
Senhorea, c:u fal1nr"t"i mais a. este res~ 

peito, tonlara já que se voto' pró ou contra 
o adiamento: se se entende que o Projecto 
põd.e ser emendado cm 2' discussão, passe 
embora; mas parece· me que não se poderá 
emendar, só se se quizcr que el!e seja. .r~

fundido: votando-se já pelo adiamento ou 
co!ttra dlc, só assim tc•remos i•'tnPO de tra
I a r rlç.stc negocio. 

Se o•u propuz este adiameuto não foi 
pc>la t•az:io que hnntem diss.:! um nobre Se· 
nadar, do que me SL'nti bastante, isto é, que 
n minha inteur,ftn era acl!incalhar a discussão. 
Lon.c;.~ d·· mim ,,sr.,, intento: 1·espelto muito 
no Senado c n Cnm:nisRflo qu,• propoz o Pro
kcr.o: rntr·nl.lo Qll<'. s" .. , Brazil está em gran. 
de p.•rigo, é muito provav<•l (e é por esta ra· 
z[,,, que offt.'rcci o meu adiamento) que os 
~!inist.t·os qnan r.o ntW'S f:tGam suas propostas, 
<' qUe CSt:l:l )li'OpOSt:lS Vt.•n!Jam :tO S1•nad0, O 

qual, combinando-as c:om o Projrcto da Com
miss:io, mais conwnicntementc póde decidir, 
porqu,• a nossa decisão uessa occasliio tt•rá 
o cunho da madureza c da. prndcncla. Eis 
:tQni " Qtto' <'li quiz com o meu adiamento. 

O Sn. C.1,;~1A:-:o: - ~luito folgo, Sr. Prc
d<'!llc, dL• t••r ouvido ~o uolm· ~=··•wdot· 111::. 
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Sessão de 24 de Selembr'ü 

nitcstar "s st•nt.imcntos que o mov"rum a 
pror1õr o adiamento, e rlPsde j(; peço-lhe d<•s
cnlpa d" algumas cousas qu,, hontcm disse, 
uma v~z que o seu adia.men to nfio est:i. no 
syst.ema ordinario d.:·ssr.s outros adiaml,ntus 
tJlH' se têm pedido, ele certo tempo para cá; 
e se o nobrro Senador tem desejos de acabar 
esr.a discussão, <'!l cedo da palnna para se 
votm·. 

O Sn. f.'Et:r.J•:ll:;\ 111·: :\;lw.t.o: - Peço a pa· 
lavra. 

O !:11:. C.\s.~t,\xo: - Bntão. Sr. :Pt·esiclcn
t.•·, como ha mais quem peç;a u. palanu, <'U 

contiu1w a. l'allar, oppondo-me !L qur passe tal 
acli:~ mcn to, e espi•ro ;,m Deus que, tr.ndo-se 
discutido a materht elo adiamento, com a rln 
Projer.i.o, eessar!o o aeliamronto. trnlm acabarlo 
tatnbc:n1 a pt·imé,im discussüo do Projecto, e 
S•· cl1·c:ida st• e!J.,..· clt~vc· THLs~nr para a 211 clis
t:u:lsfio on s .. rlc\·,, eahir n:. priml·ira: o que 

1ne p:ll'f~('r: (JIIe uiio aenntt•tP.l'iÍ a~sim, por 

itiso ntw o PJ•ojr.eto t:<·m fins t;io ur.ds '' re
ligiosos ~"'' julg-o ~~~·· Deus não lm d•• prr
mittit• fJIW r ii•• uflo passr: {I ~" discussão pnr:t 
ser n·funtlirio ou ••llh·ndaclo, como se julgar 
eon\'r>n lente·, pois Qllf• n estnclo rlo Rrazil Jli'Ck 
nwdiclas prompr.ns. 

Portanto, Jw. f:spcranr;a. •·m qu,. •·Stnu de 
·f]ne sorít. drsprc•:t.tHio o adíamemo, QU<' n5o 
tem sido discutido s,·não em virtude elo Pro. 
;iect:o, principiarrei por rli:t.o·r alg-uma r:onsa so
bre o qnc disst• nm nobre s .. nrtdnr, ~uc hon
t••m rlcn r,omrGo ;í. disen;osüo, e cnmo esse no
bi'f' S<•narlor pc·lo seu ear~t-ct .. r proprio de 
mansirliio ,. pruclencia. vRi semprf' f<.•rir as 
r:onsas no ponr.o mais vital, parn. nngurlar 
npinlõr~s a seu ÚlVOl', i~ll vrl-11 f:"tllar 5Ctbrc c) 

lllt'SlllO que t•]],• tl'OllX<'. 

.Principiou " nohro• Senador c:ombat..~nrlo 

o Pro:!Pct.o c OJlp,,nrJo·sc igualmente ft penn 
de morte nu,. ll<'llt• Hc apres,.ntuvu, c tantas 
1'o1·a.m as penas rle mon.c• QUI' nchou neste PI'O· 
. h·eto, qnr nw par,·cc QUI.' todas •ns pPnas d<· 
morte rio mundo inteire, •'st:n·am enc .. rradtls 
nellc: mas, Plllflm, t'ol. potwo n po11ro modil'i
l:nndo a snn oplnifio, •· pol' ultimo n•rnnht•reu 
~u·· no Pro:h:t:o nfio havia rnn ta pcnn. do' 
mort.r•. 

Dissr rll" quf' os Tlrar.Jl .. iros. pelo seu 
enrac-tr.r doc:il ,. lll'ml'az, . .in. sfin muit.o inimi
gos d•· 1,om nwi !<·rem mortt•s. Sr. Preslden te, 
o r·m·ur-tPt' <lus llru~ileiros <• este, niio lift du-

rida alguma; porém a immoralidadc está de 
tal maneira plantada entre nós, a desobedien
eia its Leis tem crendo razões ta.es, que pa
reci'In impropries dos Bra7.i!eiros "sses mes
mos crimes que commettem. 

l~u não vou com theorias abstractas, 
apresmlto fael:o:;, nfir, é possivl'l que tX•rtos 
crhn,:s qt~o.- s•· pratica s" possam castigar de 
outra fórma. scu;io fazendo desapparecer ·da. 
:"ac:•! da t.t-l'r" aquel!es que os perpetram. 

Se olharmos para a historia e para os 
t':tcto;; llll•' têm :tcont.,cido entre nós, de certo 
aos horroristlrr:mos d" ver como principiam 
tod;~s :1s rr1•ol J::~s. Por "xempln, como prin
eipi,ram as rksot·dens do l\Iaranhiio? Por as
sasinio,;, mor!:t-R ,. roubos, por crimes que pa
n•r:il• impnssirel qu..- aeont<·ressem ''ntre 
JlÜH,,, 

O S1:. Co;;'l'.\ ]•'J~ttl:l·:lt:A: - Nos primuiros 
dons mezes não appa.r<•c:t:rtllll ess~:s horrores, 

O SI:. rAsSt;\'\O: - Se en digo isto, re. 
pnno-me ao 111i·smo nobt·e Senador, que disse 
qn .. a sua Prtwincia est.av:t nadnndo em san
gtH', ,. en não sri quo· nma Pt·ovincia. possa 
nnrJm· rm sang-ue s<mt que se to:nham com
nli·ttido ess0s roubos, assassínios e mortes. 
Eu ri .. nt 1831 praticarem-se imm<msos llor
rorl:s; ouvi ha pouco tempn o facto praticado 
na Província de :lo!inas, que ·bastuntc horro 
risa a. todo o homem de brm, rl•• dous malva
lh•s r:ntrarem ~m casn de nma Senhora, Yiu
vn honesta, qn" tinha nc·~ado a sua filha em 
<:as:un•;nro a um individuo, e, a titulo de pe
dín·m esmolas, assassinarem cstu. Yiuva e 
nwlt.rainrem a sua infeliz filha. Olho para o 
Rio Granrle (• V<':ÍO nn mão dos assassinos as 
ul'<'lh::s rte um hom(•m. qnr eJIPs com prazer 
haYÍltlll cnrtarlo ... 

O St:. Co~'l.'.l F't·:mn·:w.l: - .!': ufio lia Leis 
rorles pnm isso? 

O Stt C.\~~LI:>:o: - Quaes são <'IJ:os? On
de i'St.ão'} 

O St:. AJ.I·:s ... \1:: - No (!orlígo . 
O S1:. C.1:-;~u:m: - :\o C:odig·n! l~u Já vou 

L•·t·. ron l'nnd"m os nnbrcs s_,nadores a exe
cnr:iio du Lei. eom a imposiçfio de penas: r.xe
l'lli.lllll-S<• ns Leis todns as l't•r.cs que os Rúos 
8iin ellanwdos ti. Hnrra em vlrf:udl' il<)!las, c 
n;io s•· t•xceult1 -a Lei qnnnrlo não s•· tmpõ~ 
a pt•ua. appllcnda pura og r·rimPs. 

O quP tom obserYadn oo nolm·s Senado. 
t'i•s'/ :-i'iio s" execntou fiOM'•·utnr:t o Cor!lgo, 
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Sessão àe 25 de Set.;:mi:m.l 

tado.>, üeclara.ndo a João Lui:l ll'et'
:!'eira Drurnmond comprcllcndido na 
Í•ei de 22 de Novembro de 1830 e 
iJecreto de 31 de Outubro de lS:n, e 

qu::.ndo na minha Provincla houve urna gran· 
1 de rebdl'W•J, at·voranclo·se uma bandeira t 

an;).rc?ica. na Fat:taleza do :\lar, que até os li 
p:-oprtc.s estrangeiros notaram como cousa 
extrnortiinaria não achar-se criminalidade~· ·wwo tai T~neutc:·Coronel graduado 
n<:ote f<tcto? E nfto andam os amor~s deste ·• D·.·;mtado Commi~sionario do ex· 
::ttentado horrendo passeando impunes pdas t'incto Cumnü~s:!riado. 

l'tza.s daquella cidade, sem que ao meuos ti- ( D SJ:. V.ILL.\~(!cE: - (.;u:uo ~ voLu ero se-
vesoe:u nma. PI'Onunci:t'? - ~o Rio de J'a. 1 u:Jra.do se r•·.i•·l'•; r.s illformaçõe<~ do Governo, 
11dro !ll!!S·mo, não houve a. J\:volta d<L Ilha I ~eço a V. Ex. (dirigindo-se ao Sr. Presi
di!S Cobras? r porventura. ãeixou·se de exe· I dent•)) que c<"•nlw. !). IJondad<· de as mandar 
cutar a I,d? Quf:DI tem a culpa dos <;rimi·l !~1· pelo Sr. Secr •. ;rario. 

no~os iiearcn1 i;llpune.s'! S~rá. _o Governo?-~ 0 Sl·· ~" SllCl'etn.1'io satis-faz i1 ~~xl-
Po;s o Gov.,rno " <Jth; 0 culpado ae ·~ue os Ju-~ g<:ncia do nobre .wador. 
rados, por ~tcilH•·, ou por outro;; motivos, nii.o A S ,. , . 'E' Sr Pr'··

1
'clt•nt" ··

1 ~ u f!. · .u ..... 'l..~tlL ·. - . <;;;~ • ...., ' 

cumpra.ra com <L ~U<t abrigaçflo?! I • ·-· 1 . • -.. 
1
·n 

1
·osam nte 

0 
'·IJ'n

1
's-

. .. • ~·:::::d!. ( 0 (lU~! ê.XpO~~ ill . UC ' Pu. .• 
Sr. Pl·csldent<:, e datla a hora, e eu nflo j i .. 0 é e•·idente nue 0 !'<;corrente não tem di· 

. d d d' . • ' ., 
sou an!JJ;O e ;:;uar ar Js·cursos ue um d1a ,r,•itn a!~um ,. quc <'!te se funda cm uma pa. 
par:: onu·o, ae!Jo meilmo que i~to é contra o t;nte 'q~e s;gundo ~s m.:smas informações, 
Regmwmo da Casa; mas se mnguem tel!l a 1 foi obtida 00 e subrcpticiamente, o que se 
palana, ·~u a pedirei para amanhã. I pro;·:! pêlo sikncio por elle gunrdado no 

A discuss:i.o ficn. adiada pela hora. ,, anno d.~ 1819 u 1829. _-\lém disto, cumpre 
O Sr. Pr<'Sidente dá para a O r. nll:ar que e!le em 181 i foi, por um aviso, 

d•'Dl do Dia a Pl'imeira discussão da <'!lcarregndo da distl'ibnição das munições de 
P .. $oluçfta relativa a J. Luiz Ferreira >1oc•::. <lo Exercito commaudado por Lulz do 
Drummond: seguudn dis.cussào da Reg-o; mas, por entrar nt•ssc exercicio, não 
Resoluçào a respeito de A. F. Souto. :~ 1-,, patem.~ algumr,: o1·a, S•' el!c não tinha 
Primeira discussão dus nwdl.das para l nbtido patente na occasilio em que se lhe deu 
o restabelcc:imeuto da ordem. i :!Q!:elle P.mpJ•;•go, como lhe podia ser concc· 

Levanta-se a sessão. I dicl:! em 1829? 
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Expt·d,,ientc. -1" r!i.scus.wio da Resoiut;tio re· 
lati.1:a. rr J. Lu.iz F'r.n·,:il'/1 nno11 1noua. -

• :~no sou ma!~ r:-:üt'nso porQtlt\ ú vista 
f eh~ informações do :\Iiniatro e elo silencio do 
j l'•·rorJ•,•ntc durant., d,!z nnnos. claro estft que 
; elle não tem dlrdto ao que pro:·tt•ndc, e por 
I i,;so vnto contm n Resolução. 

0 Sn. :IIARQUE?. OE B.\HTio\t'Jo:.\'.1: - Eu 
nflo sei como o nobre Senador nos provar{! 
qtw <L pat,•nte foi obtida oh c snlJt·,•pticin.· 

2" r/i.~t;ussrio ela. !i'<'.~OiitÇrío a !'t'S)JI'ilo llt.' mente ... 
..t .. 1!'. StJ'Uto. - 1" rlisrus.Ytio clus !llf'Cliàas O S11. V.lr.r .. ISQrr.: - E' Jl••lns antrcpden· 
para ·r·~stubdet:imento da. orrlt:m. 

PRESJDENCT_\ DO Si~ CONDI': m: 1'.\T,ENÇA 

R··unido numero sufficicnte de Srs. 
Senadores, abre·sc · a sessfto; c, lldtl 
a acta da. anterior. 6 approvncla. 

tes. 
O .S11 . .M.Il:o;•n:z 111·: '8.11:11.\<'f:S.\: - () que 

•·I! ,•;p,.l':l\'11 elo J!lnl;;f:l',, qur dr:u :tCJu••Il:t in· · 
form1H;iio l; f!llt~ l'f~vog-assn n Dec1·eto (aJwinR 
tios): tio:' n :llittistl·o a<"hou <llh' o D<'creto la· 
iloravn. •·lll rautn~ uullidndcs, porque 11110 o 
l'l'VOg-ou?! Nós ag·or:t é Qllü por flste motivo 
n:io deveremos r••conhecor " n,'creto? :lias. 

:1• Po.rte tia. Ordem do Dia. partt 1iodcrmos fnt·mn.J· um juizo eerlo u I'Ste 
. . ' rt•spdto, set·ht. nec:<•ssarlo ouvirmos o ),fluis· 

Entrn cm 1" discussfto n Rc•solu!;tio I tro que " rcJ\•rt'ndou, porque ellc podcriJ. 
de 1838, da Camnra elos Srs. Depu· ter razões mui rortl'.~ parn. iul:::ar t:st,, indi-
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ddtw ittcluidco ao numl,ro do~ emprt'gados 
daquella repartição, e expedir esse decreto; 
mas, niio competindo ás Commissões de Fa
r.endR r· Lt·gialação enlt'ar no t'Kame !.lesses 
motivos, cl!as tomaram conhecimento só da 
natureza dn titulo, o rttllll é li~ga I. r. no r 
ennseQucncin ·Valido. 

O que cu vejo é que estt• iudiYiduti t<·m 
11111 inimigo muito .activo, que não sei quem 
e: desde que ~Stl•S papeis fora!ll ás ('omm;s. 
sõt•s, nüo pa,sou s.~nmna. eru que não reccilc·s
~l·l!los cm:tas de do•nunclas conr.ru. ellt·. .l•]m 
um elos .íornacs destes dlt~s se CS!Jalhou um 
papL1 1 a <:Ste n·sp(•ito, e agorn ntr~mo :;1· nus 
11 is i t•llJuio outro debaixo do titulo - Dn Pão 
1lo nosso Compadre, bõa fatia aos 1wssos afi
lhados! - l'orém niio sei o que dcv:Lll!O~ fa
Z<~r ü r!sta de· um titulo legal que st• nos 
apt•e:-;Ptlta. 

O $1:. S.I'JTR;>;t:-;o: - l~u conformo-Ine 
t·olll ro Parr:co•r da nollt'to Commissiio. V. J~x. 

tc!~1'i;,;inclo-s., uo S1·. Prcsid<"Jltc) deu hontem 
Jl:int Ordem do fJia l'Sta nrnteria, e de tarde 
•·<n minha ro·si!l~ncía nw fQi •·ntr~gu., Pste 
JJaprl, cn1 carta fech:Hia, Que me rez pro•srar 
a :nainr att .. nção a este negocio: reflectindo, 
pnJ\•m, snht'o• o Qnt· st· contém no impresso 
auoll.''llto ,. cOilliH\rando-o com os documentos 
nnncxos á Resoln~iio, nada Yl•io que aclare 
Hl:IÍH o Ul';;"Ocio: u JHinH.•iro avh;o rlit•igido 
wlo :\linistro ria Gllt:l'l'a :i 'l'b·esourai•ia das 
'l't·opas, llltlltclanclo snspo•nde!' o venc:imeJHo a 
<'Rtr. lnc!h•iduo. :<p~n:<s di~ qup Hto lh'o uiio 
t:omti!IU•' a ahnua1· pnrrpll' ••lle não t'• funcl:trlo 
<'111 lt•i alguma: mas :hí nP.ssa é·poca o•xis1 ia 
" D••ct·,.tn qu,, o conl'it·nw no ln;:ar dt' Com
mi~'al'io, tuja il!t,galiclacle o Mini~u·o nii" 
rl('(:u~a. 111~lll do m-c~mo Dt·c:J'ctn J'a:~. mt·IH}flo, n 
(!1!1· m.p inrlnr. a ('l'{'r nw· elk ig-not·a.rn a sua 
t•xh;ti'TWia, o flllf~ nüo (• de adminuo, norque 
ulil Jl in·isl.l'<l mio t'rY<' !()riO o arl'.!Ji1·o dt• ~na 

i'Pr.·J·r.,t:~l'ia. qu;on<lo C'llirn para n RcllHrti~fto. 

O ~l'ini~JI'•' snh~'''lll•'lli.P ac:cURtl k t"Xistentia 
lf,, Vo•r.·l'L'f·o, ma~ f!í~ CJI!t' 11~0 S•· .i11lg:J :JIIlOI'i· 
~ao!oJ ll<II'H lho· dut· L·Xt:l:tH:foo por illcga!: mas, 
undP t-sní :t. ille.~:llid~tdl''! Nfio fcd f~llt 1 us~iA'tlU· 

do pPio llllpl't'ador. n q!H'Il\ a ConHt:itui!:iio 
~\rtnl'iHa ]lUI'll I!OillCiU' IOdo$ O~ 81llPI'C~IldOR 
pnb!ieo~? N~l) L'~lá J'el'•·r••ndado pr!o Mlni~
ti•n ii<' 'f!!stndo da H.e]Jarli!;iío? Tudo aqui se 
1H•ha, e l.l'>àavia 1liz o Ministro cttlt' o Dr•c:t•eto 
(o illc~:a.l. 

.Niio duvido que o Ministro que referen
dou o Dcct•eto, abusando llo poder dlsci•icío
nnrio, despachasse este iudiv!duo, a. qu~m fal
tasse o me1·ito; qut· o mesmo Ministro, telldo 
já tenção di' a boi! r o couunissurlado, o des
pnclw~se u·e:; ditts antes. com o unico fim d~ 
o rlr:ixar eotn a.s \'autagcu~ que. h:n·iltlll de 
appan·ct.'l' 110 l.Jcet·cto do alJoliçi'lo'! 'l'udo isw 
ü ainda mais poU!a ucont.ecrr; nws, qut~ é 
fiHH Pl'ol'tt~ tlo:Hta ]ll'evaricuçüo do Minisi:I'O, e 
ninda r·om pJ!~s foi f.•ll•· onvi!lo pnra a~ de~

truit·, ô:~ fut·em ouseepUveis dis~o'! Sl·nl!OI'tlS, 
'-'SI.'' Ministro rin!w assento na onu~' CanJat·a 
qunndo (~~t.:1 nl\soluc~t.d alü p;1ssou; ü esta acN 
c:n~nr:iio niw il<·vendo t.'SCapar e ;iquella o ~x

_\tinislro der ia ola r su~ dr.1'o~5H: ~~ o que \'t,jo 

,:, CJUI.' " l~ ,;o!uçüo Jl:ti:ioOU hi o \'elo pa.ra o 

S<•!writo. Coltlo, Jloi~. Ht' uer.id~ (jl!f• o Decreto 
.:. i!Jt·~:t! sóltl<,ltl.c pela possil>ilid~dt· dt• q1w o 
:\Iinbrt·o !JII•' o t•efet·•·tHl"u prüi'Uri<•:na neste 
:<elo dt· sua jnrisclier;:1o'! :\lttH, disse-se qtll'· o 
Dtoercto confirma uma uotncar.:ão que nn11ca 
<·xistio: nflo é i~:~tu QUI.' S<' vê dos r.locnnHm

tos, 11\rSIIIn do impresso anonymo qutt nos 
foi retnettido: vê-se Qut• r• I! e foi nomeado 
pc!n GPneral Rcf(o, qu" cu dero suppõr au
torloado. JlOl' isso qu•· o nccrcto confirma :t 

sna nomr.;tçiin, ,. nem ntcsnto o Ministro d:~ 

C ur•rra qnt• ultim;r.mr.nt•· lnl'ot'ntou, diz quo " 
ll;•c:r•·to r.': illcga! por ~onfirmar :t quem não 
e~l.n.\'a !t•gnlmcnt.<· nonw;1 do, m~~ que fiiJ•;, 
pass~trlo o Dr:l'l'do nas \'CSJlCJ'aH da r.'Xtincci\o 
Uf) Commissuriado; c ~~Hta ra~iio podt·rft t.or· 
IIHI' o Der:relo in.iustl'>, mns nflo ill•·l(al: p se 
o :\Iinistro achou injusto. podiil !'l·Yo~al-o, 

mas ni\o clcixnl-n suboistiuclo P di?.er qu~ o 
niin <:umpr!!'n por illr·~:il. 

,.\ Lt'i quo· mand(Jl! eon~er\'Hl' os Ol'r.le!lll

,Jo~ ao" r:lll]l!'P~iidos do .·xtínt·to Co)IIJUti~sa

rindo, r:stend,•u est:!' bl'!W1'ir:i<J ao,. q llt' fossem 
''onflrmndos ate por avi~n: 1•sl•· t~ n Pl't'stonl:c 
Dr.crern ,. rlissr-sr., illc;;al! Soi Hl' "'' reputa 
qnr. o nl'iso r' lllll diploma. !ln t·onJ'l!·m:u;fto 
m;Jis ~OI•·Illno•, maiH l':dlt>Sn ftll•· llnt llet:t'cl.o 
:ts~i;.;na(] .. flPlo pnrthn lm~erial: lltas Iii I SllJl· 
nnsiç:iio ,; inadmiRsivel. 

O 5lt!. Ar,\fl•:ln,\ 1•: f;JJ.v.•: - I•J' ~)JII~n· dr, 
porl~l'. 

O Sn, S.WIIRS!;I(<l: -· t•;' i~H•J qut• eu nãn 
\'ejo provado, ll!'lll ~ 11 mancit·u dt• enl'l'l~ir o~ 
abuso~ do Poder. amllJ!!anclo seus aet.oa; 6 
fll't'Císo rttw n 1\tinlfllro s~j:t ncr:usndo 1•. onvl· 
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do; e então fará parte da sentença que se pro
ferir a annullação do acto, c atê a reposição 
por sua fazenda do que se houver dlspcndl
do por este acto abusivo; tudo o mais ê que 
eu cnutno lllegal, porque não é relto segundo 
as regras da Constituição, c da Lei de Res
ponsabilidade dos Ministros. Nenhuma Lei 
coarctava o :M!nistro de despachar pam o 
Commlssarlado homens, antes de sua extln· 
cnão. O Corpo Legislativo, que havia suspen· 
dfdo os vencimentos de varios Conselheiros 
da Fazenda, por um Decreto semelhante a 
este, reconheceu depois talvez Irreflectida a 
dcl!beração que tomara a tal respeito, e de
cretou sua rclntegraçfLo, que effcctivamente 
ü•ve lugar: alguns destes não tinham tomado 
posse dos seus empregos, como talvez se diga 
a respeito deste; que se, pela proximidade 
entre a confirmação c a extincção, não che
gELsse então a servir, tinha effectlvamente 
servido em Pernambuco, como consta dos pa
peis que aqui se acham, juntos á Resolução. 
Voto, portanto, que ella passe :1 segunda dis
cussão. 

O Sn. Cos·N FEnnEmA: - Sr. Presidente, 
eu não se! se este homem que nos tem apre
sentado estes documentos 6 inimigo do Pre
tendente; o que cu sei 6 que elle é amigo do 
Estado; e oxalá que todos nós possamos, lm
pellldos do mesmo desejo de fazer accusa
çõcs publicas, porque eu entendo que é hon
roso fazei-as des.te modo e deshonroso inten
tadas occultamente: é uso nas Nações livres 
fazer accusações publicas. 

Eu sinto bem nfLo ter tido tempo pam 
ler estes papc·ls, porque ao sahir de casa é 
que clles me foram entregues. 

O recorrente foi empregado no Commis
sa rindn r.m Lisboa e derulttido porque passou 
para o Brazll, e não se sabe se deu ou não 
deu contas. Achando-se ntL Bahla quando 
Luiz do Rt'go foi para Pernambuco, foi elle 
encarregado do fornecimento das tropas, por 
cujo encargo se lho deu 35$0000; depois disso 
Lulz elo Rego elevou seu vencimento a 80$, P 

pouco depois foi-lhe reduzido a 60$000; afi
nal, sendo demlttido pelo General, velo para 
o R!o dt' .Tanelro, onde se empregou como 
contador da Camnra l\funicipal, emprego que 
exerceu por algum tempo, sem que se lem
brasse durante vinte annos de que se lhe 
devia a qunnt!a de vinte e tantos contos. Eu 

julgo que o homem tem razão: observou o 
estado das cousas e entendeu qv.e, tendo de 
fazer-se a divisão dos bens do Brazll, tum
bem lhe devia tocar o seu bOcado. Trcs dias 
antes de se extinguir o Commis>arlado, foi 
elle dcspachudo Tenente-Coronel, com venci
mento de 80$000 por mez, c dever-se-ha pa
gar taes vencimentos? Eu não se! se o dl
plomtL é legal ou não; a Commissão é quem 
devia ter feito este exame c ver se clle ti
nha sido passado conforme o que determina 
o artigo 1• do Regulamento do Commissa
rlado. 

Disse-se que não se deve entrar nesse 
"xamc, mas eu entendo que era esse o dever 
da Commissão, porque u elle não ser legal, 
de modo algum pôde haver jús a que se pa
guem taes vencimentos. Se os nobres Sena
dores entendem que tal quantia deve ser pa
ga, mandem-a pagar, porque talvez seja esta 
a época dos desperdicios: se se acabar com 
esse pouco que tem o Brazil, acabe-se; mas, 
não hu de ser pelo meu voto. 

O Sn. VEnauErno: - Sr. Presidente, a ln
dependencla dos Poderes Polltlcos consiste 
em que um não possa revogar o acto do ou
tro. Este caso pertencerá ao Poder Executivo 
ou ao Poder L~gislativo? Trata-se de umn 
questão que é da attribuição do Poder Exe
cut!Yo, o qual já a resolveu e entende que 
nüo tem lugar a pretenção do Suppllcante; 
ora, estando Isto decidido por um Poder, como 
poderá o outro declarar o contrario, sem 
que haja quebra na independencia do Exe
cutivo? 

A' vista disto não devemos tomar conhe
cimento deste objecto, pois que fazei-o serin. 
ln trometter-nos nas attrlbu!ções do Poder 
Executivo e nada menos do que Isso seria re
vogar um de seus actos. 

Querer-se-ha conceder uma nova graça? 
Se se quer isso, diga-se; porém, cu entend.:> 
que niio é disto que trata a resolução. Ella 
trata de decidir um récurso Interposto ao 
Poder Executivo, para {) Poder Legislativo, o 
que eu acho lnadmlssivel. 

Quanto á justiça de pretenção, julgo 
multo convcn!ente que n.lguns curiosos nos 
Informem sobre c!In. 

Em qu~ se funda o Parecer du Commls
süo? E' em um Decreto de tres dias poste
rlor~s li extlnc~ão do Commlssarludo: E' cer-

20 
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to que ha uma disposição da Lei que mandou 
conservar os vencimentos a esses emprega· 
dos, emquanto não fossem admittidos a ou· 
tros empregos: mas o Suppllcanta tomou 
porventura posse do seu emprego? Entrou 
no gozo das vantagens inherentes ao empre
go de Commissarlo? Adquiria j(ls aos venci· 
mentos de tal emprego? :-Ião; porque a no· 
meaçii.o immedlatamente succedeu á ext!n· 
cçfta; além disto, em virtude do Decreto que 
o nomeou se lhe deviam passar outros di· 
plomas que elle não apresenta, e portanto, tal 
decreto não podia produzir o effeito que se 
deseja; mas ainda que clle fosse legal (já 

se provou que não o ó) o Governo não tinha 
autoridade para expcdil-o. 

Para lrga!idade do acto, é nccessario que 
concorram duas circumstanclas: a autorida· 
de de quem pratica o acto e a conformidade 
do acto com as disposições da Lei: se, pois, 
as disposições da Lei não foram observadas, 
claro está que o acto é l!legal. 

Portanto, ft vista destas razões, voto 
contra a Resolução; em primeiro lugar, por· 
que não quero que o Corpo Legislativo exerça 
uma attr!bulção que não tem, a de Tribunal 
de Recurso, opinião esta que tenho cxpendldo 
~m outras occaslões; em segundo lugar, por· 
que estou convencido de que não havendo ti· 
tulo legal não póde m:mdar.se fazer tal pn· 
gamento. 

Dá·se por discutida a Resolução, e 
postu a votos para passar á segunda 
discussão, não passa; não podendo 
por consequencia o Senado dar o seu 
conscn timento. 

Scgunrla Parte cr.a Ordon~ do Dia 

Contlnila a d!sc·~ssão adiada do 
Requerimento do Sr. Ferreira de 
1\fello, apoiado em 2·1 do corrente, pe· 
-dindo o adiamento da -discussão ila 
Resolução que manda pagar a Anto· 
nio Ferreira Souto a quantia que lhe 
deve a Fazenda Nacional, c em que 
foi condemna.da por sentença. 

Discut'do o Requerimento, é posto 
fl votação e não se approva . 

Contlnúa portanto a segunda dia· 
cussão da referida Resolução a res. 
peito de Antonio Ferreira Souto, e é 

approvuda para passar ft terceira dis· 
cus são. 

Terceira Parte d{l On1t1n do Dia 

E' approvada em primeira e se· 
gunda discussão, afim de passar â 
terceira, a Resolução que approva a 
pensão de 200$000, concedida a Ma· 
noel Pereira da Silva. 

Quarta Pa.rte !la Ordc·rn do Dia 

Contlnila a segunda discussfLo adia· 
da pela hora na antecedente sessão, 
do ReqUl·rlmento do Sr. Costa Fer. 
rcira, pedindo o adiamento do Pro· 
jecto ele Lei do Senado que estabe· 
Ieee med!das para o restnbelecimen· 
to da ordem P tranquillidade pu • 
blicas. 

O Su. PnESlJJic:>'!'E: - Tem a palavra. o 
Sr. Mello e Mnttos. 

o Sn. :I!F.r.r.o Ic ?;L\'I'Tos: - Cedo para se 
votar. 

O Sn. F~:Imlcll:o\ 111> MI,LW: - Sr. P.res1· 
dente, se eu não estlressc convencido de que 
este Projecto fere a Constituição, e que pos· 
terga direitos que os cidadãos Braz!leiros go· 
zam; se niio estivesse convencido Igualmente 
d~ que este Projecto, cm lugar de fazer o 
bem que a illustre Comml>são tem cm vista, 
pelo contrario, Irá aggravar mais os males 
que n Pa!z soffre, de certo nfLo fallarla so
bre ellc. Mas Pstnndo convt•ncido do que aca· 
bo de dizer, for0oso é fazer algumas obser· 
vações sobre os argumentos upresentados pe· 
los nobres Senadores que sustentam o Pro. 
Jecto e votam contra o adiamento. 

O S11. PRESIDEXTI~: - Lembro ao nobre 
Senador que o qut• cstfi cm discussão é o rc· 
querimento do Sr. Costa Ferreira, que pede o 
adiamento. (S. Ex. lê este requerimento.) 

O Sn. FEmmnu DE Mr-;r.r.o: - Pois bem; 
tenho de votar pelo adiamento; e quando 
P<•di a palrLVra, foi para me pronunciar por · 
e!le; mas, pnrn esse f!m tenho de fazer ai· 
gumas observações sobre argumentos que fo· 
rom enunciados para combatei-o; se, porém, 
me desviar do n.ssumpto V. Ex. me ehamarfl 
(L questão, e promptnmcnte obedecerei. 

O Sr. Segundo Srcretn rio (o Sr. Paralso) · 
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preténdeu mo•trar ne~essidadc de se mostra\' 
j(i deste Projecto, apresentou diversos .argu· 
menills c entre eJles se re!crle as Fallas do 
Throno dos annos ele 1836 c 1837. Não se! 
se o que o Throno disse em 183G e 1837 po

derá ser applicavel ao obJecto que ora nos 
occupa. Creio que então as c!rcumstancias 
eram diversas, porque nessn. época o Governo 
estava destituído inteiramente de meios para 
prevenir e dcbe!la~ sedições, por Isso pedia 
ao Corpo T-cg!slat!vo as providencias que lhe 
eram necessarias, o: eis a materia das Falias 
do Throno de 1836 e 1837: estas medidas lho 
tinham sido negadas. 

Mas, de t·ntão pura cá, eu me persuado 
que todos os nobres Senadores ~stão convcn
c!dos de que di1·crso foi o comportamento do 
Corpo Lo:gisl:uivo para com o Governo; por
que nos fins da s~ssão de 1837, um novo Mi
niskrio se aprcst•ntou ao Corpo Legislativo, 
indicou as medidas que julgou neccssarias 
rmra salvar o Dra~dl e estas lhe foram con
ccdid"s, dando·se-lhe mais ainda do que pe
dia. ::\a s~;ssão de 1838, o Gow•rno declarou 
cn recer d0 mais meios e se lhe deram com 
muit!1 generosidade. 

Xa E·essrto prl•scnte o que nos disse o 
Throno? O Throno nos apresl'nlou o Imp,•
rio como possuitlo de espirita de ordem cm 
todos os pontos. E' verdade que o Senado 
não encarou o t•staclu do Brazil da mesma 
sorte que o Governo, não achou que o espi
rita de ordem tivess: a lntitucle que se d!: 
zi~. c Isso se acha consagrado na n•sposta 
do Senado fi. Falia do TJu·ono. 

:lfas o nobre Senado!' (o Sr. Paraíso). 
tratlllldo dn t'numcr~r n.s causa::; que aiflige~n 

o Ilra?,ll, suppõz entre ellas que algumas pro
vinham das Assembléas Provlnciacs pelas 
Lei~ qu,, tinham feito, t! entre outras trou
~'~ ll dos Prrfcitos. Creio que o nobre Sena· 
dor nüo aprea1•ntará Lei nlguma dessas As
scmlJl;;r,s r]U•' occasionusse sedições ou des
drm no Tmpcrio; pelo menos, cu nüo tenho 
noriria c!<' nrnhuma; ,. multo estimaria qne 
o nobre Senador apres~ntassQ factos que 
comPl'O\'uSs••m a sua proposição. 

O Sn. PAitATRo cita a r .. e! dos Prefeitos c 
d:i algumas explicações. 

O Sit. F~:tmt~IM PI~ ::\I1~r.r.o: - ii\! as, ainda 
hn alguma cousa a c!izt•r no nobre SenndOI' 
s0hl'<' a Lei dos Pr~fl'!tos. Estus T-ds, quanto 
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a mim, não têm feito mal algum; antes em 
algumas ProvJncias têm tido u1:1 bom resul
tado, porque, sendo os Prefeil· ·• da imme
dillta nomeação do Governo. c por Isso de 
sua confiança., silo por isso mais aptos para. 
executarem as ordens do mesmo Governo e 
flscalisar sua execução a cnrgo àe outras au
toridades, e de tudo informar ao Governo. 
Por essa razão penso que u Lei elos Prefei
tos foi de certo muito fa1·oravcl ú. ncç:io do 
Governo. Em S. Paulo essa Lei foi clerogacla, 
nüo por. males Que ti vees~ causado, mas por 
espirita de partido, c o Govet•no Provincial 
perdeu multo com a revogação déssa Lei, e 
a prova é Que depois da rcvugaçiío del!a é 
que entraram a appareccr desordens na Pro
vincin. Em Pc;:t:Llllbueo, decididamente pro
vam os factos que essa Lei foi profleua, e 
que estnya de accôrdo com as necessidades 
ela Prorlnc!a, porque Pernambuco conserva 
uma ordem Jnaltêl'iWeJ, tem soccorrido a to
!las as Provlncias onde têm apparecido se
dições e serre como do modelo e de norma 
pelo seu amor á ordem e :i uni:,o do Impc
r!o. 

Quant() ao .:1I.1rnu1u1o, permirta o nobre 
Senador que eu não snppoJJha que as desor
dens ultimamente ali! occorr!das fossem cau
sadas pela Lei dos PI'l·fdtos. - Creio que 
outras causas concorreram pnra isso; e se cm 
parte essa Lei coop.:rou pnra isso, sem du· 
v!da foi talvez pela menos prudente escolha 
de alguns desses funcclonarlos. 

O nobre Senador tambl·Ul deu comQ 
causa elos males as censuras fcitns ao Gover
no, c pareceu d~sejoso de que se nflo censu
rasse o Governo, e porque isso não era can. 
vcnlentc. 

Sr. Presld~nte, a se quererem abolir as 
<X!nsuras cm un1 Governo Representativo, me
lhor seria que ruudnsscmos de fórma de Go
\'erno, porque a censura s~rve para orientar 
c dirigir com acerto a ndmialstragão, quando 
clla estfl de boa fé, porqu,• póde multas ve
zes nfto ter <'ncnrado um objecto debal~o do 
verdadeiro ponto de Ylsta para o bem do Es
tado; mas, sendo advertida pclns censuras do 
Corpo I..cgislat!ro, receia e ~mcnda a sua. 
111archa. 

Eu não julgo que as censuras feitas ao 
Governo selam n cnusll dos males que nos 
c,pprím,•m, p~lo contrario, tnh·cz a causa seja. 
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porque o Governo não tem ouvido, como lhe 
cumpria, as censuras e observações do Corpo 
Lt'gislatlvo. 

princípios de administração a calculos de 
utllidade propria c para que o Senado co· 
nheça que não fallo sem motivo, apresenta· 

Tambem o nobre Senador ilofendeu ai- rei um facto, c só ello basta para demons· 
guns Presidentes ile Província, c nessa occa· 
sü1o fez a apologia da sua ailministraçfto na 
da Bahin. Eu não o censuro por css:t propria 
apolog!a, porque aprecio :ts suas intenções, c 
nem contc•sto os seus se:·\·iços a pro] tia or· 
dcm. 

.Mas, qucrerú o nobre Senador que cu o 
compare com outros Presidentes qu,•, por 
desgraça, ainda estão presidindo a Proviu· 
cias considera veis do Drazil? Certamente que 
mio. Eu não lhe farei esta injustiça; reco· 
nheço no nobre Senador as qua!!dailes ncces
sal'i:Js para justificar a ,~sco!Jw, que dclle 
fez o Governo. O nobre Scnatlor tinha em 
seu favor honrosos precedentes. Magistrado 
probo, achava-se em um Tribunal Superior, e 
tamlwm sei que rt•cuwu o e~rgo da prcsiden· 
eia, " s6 aeccltou 11 prc:sidcncia depo!s <ic 
muitas instaneias. 

Portanto, o nobr~ Senador não precisava 
de justificar-se para com pessoa alguma, c 
menos ai nua para commigo, que não lhe· ta· 
rei a injuria ilc o comparar ou confundir com 
outros que foram levados a tão importante 
L':Uprcgo sem que tivessem presumpçüo algu. 
ma a seu favor, sem prestigio, sem qualquer 
consiclcraçfto, e sobre os quaes pesavam até 
increpaçõt·s bem ou mal fundadas de se não 
ltavcrr·m com fide!!dade na gercncia de uma 
agencia d~ Correios; arguindo·scHhcs atd o 
'riulac;tlo tlu seg;rcdo que os cidadftos, sob n 
promr.ssa da Constituição, confiam li salva· 
guarda de uma frag!l obrcla; e ainda que 
faltas de qunl!cladcs administrativas, mnn· 
têm-se toclavia no posto, pela obcdlencla cega 
que prestam ás insinuações claqucllcs que 
ddles se servem para alcançarem seus fins, 
.por meios que a deccncia não pôde appro
var. 

Eu, pois, Sr. Presiilcntc, quando fallo cm 
mitos Presidentes de Pt·ovincia, nüo me rc· 
fit•n (lqut>llcs que como o uobre Senador sa· 
bt>m servir no Palz r. t~m a nccessarla. capa· 
cidade, !ndepcnilcneia o dignidade para nüo 
proslltulrcm a autoridade do q1w os reveste 
o Pod<'r Supremo Executivo; rc!iro.rnc, Se
nhores, á~twllcs que como de minha Provln· 
ela convertr.m a autoridade cm Instrumentos 
de baixas c torpes vinganças e sacrificam 

trar a Vt•rdade do que digo. 
Ct·eou a Asscmb!6a de m!nha Provincla 

duas comarcas, além das existentes, e esta. 
luio que os Juizes de Direito seriam nomea· 
dos dentre os substitutos, e dentre estes, os 
.nals antigo~; como, porem, entre ~sws o 
mais antigo é inimigo pessoal do Presidcute, 
tem este procraslinado até agora as nomca· 
ções, !evand<l o escandalo a ponto de no· 
mear um substituto para uma das comarcas 
c m:tndnl·o entrar em exercicio, deixando de 
nomear o proprietario! E não é Isto uma 
violação mun!festa da Lei? Se o Presidente, 
cm virtuile da mt•sma Lei, nomeia. um substi
tuto como a uiiu cum]Jre nomeando o pro· 
prietario? Porém, Senhores, isto é tanto 
mais digno ([(, e~nsura, quando se observa 
que o mesmo homem em caso identlco, e 
quando na Asscmblfa Provinc!al se discutiJ 
uma Lei que regulava a matcria, aprcss·ou-se 
a nomear o Juiz dL' Direito da Comarca do 
Rio das :\fortes, porque a nomeação r~(·~.hla 

sobre um seu afilhado, c agora deixa de no· 
mear Juiz pam o Sapucally, porque a nomea· 
çrw Yai recahir sobre um seu inimigo. 

Eis, pois, Sr. Presidente, o inconveniente 
de se nomearem para empregos tfto impor
tantes homens que não têm um nome a sus· 
tentar ou uma reputação a perder, c que, nfto 
podendo manter-se nos empregos nem serem 
pnr:L elks lembrados, senão pelo patronato 
e afilhadngem, nfto recuam diante de melo 
algum, por mais de~honestos que seja, para 
garantirem-se o gozo do cargo que menos di· 
gnamcnte occupam. Sabe-se que o Presidente 
n"Ssim procede nn esperança de ser rêvoga .. 
d[l a Lei pela Assembléa Provincial futura, 
e cnlüo j[t se apontam os individuas que me· 
rcc~rão a graçtL lia uomençiio, 

At.tribuc o nobre Senador parte de nos· 
sos mah•s ÍL licença dos pcriodlcos. Não se· 
rei rn, Sr. Presidente, quem conteste esta 
oplni\10; mas eu pergunto: JL qual Indo per
tencem estes ]Japels, que nesta Côrte, desde 
1836, levaram o cscandalo c a prostltulçüo 
ao mals alto ponto? Por quem era dirigido 
0 celebro Patah1Jbli1W, cm mluha Provlnc!a? 
Por qu~m silo sustentados, no Ceará, o Dezc.· 
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seis rlr: Dezembro; ~m S. Pn,ulo, a Phenix; I que se di~cute; é uma Lei excepcional, c que, 
cm Minas, o Correio e o Unitario; na Bahla, I por isso que é exc"pcional, devera ser pro· 
o Mcrcantilt ~ão se dizem ellcs os sustenta- posta pelo Governo, que nos devcr1í conven
clorPs da ordem? :'\ão pr<>fanam a sagrada cer de duas condições essencialcs c indis!)en
caus::L da Monarchia, qu" effectam sustentar, savels, para votarmos por uma Lei excrpclo
cuspindo sobre a face de cidadãos respeita- nal, qur são - que o estado do Palz a re
veis os com·ic!os e as mais descaradas ca- clama, e que ella é proprla para occorrer a 
lumni::s? essas necessidades cxtraordinnrias.- E como 

Srnhorcs, cm minha Provincia ha tam
bem P•'riodicos da opposiçfto; mas, que lin
guag,•m póde ser a dclles, quando os que se 
dizem coliaborados pelo Presidente, manda· 
dos por elic rPpartir por seus apaniguados, 
;), o que é mais, su~tcntados pelos dinheiros 
publicas, apresentam a par dos actos do Go· 
vcrno que publicam, as mais torpes calum
n!as, as mais torpes injurias, contra tudo o 
que ha de mais rcspeitnvcl na Provincia? Se 
o Governo tem po:· pr!ncipal de\'cr moral!· 
sar a Xação, corno offerece aos povos em 
suas folhas csst• <~scandnlo intolcravel? 

Diz o nobre SenailOJ: que !em sua a.dmi
nlstrn~fto nem n!lHt demissfto deu. Ainda bem 
que o nobre Senador reconhece que as dc
missõ,•s injustas sfi o abusos do Poder, que 
só podem concorrer para allenarcm da auto
ridade todus os scrvidor<"s honrauos, todas as 
almas generosas; pois saiba o nobre Sena
dor que css<· abuso, cm minha Provincia, tem 
subit.!o ao mais alto ponto; que a regra unica 
que tem seguido a esse respeito alguns Pre
sldenocs 6 comulrarem as affe!ções do seu 
cornçfto e a utilidade de sua pessoa, c rllsso 
temos exub,•rnnt<•s provas no Ceará, ll!lnns c 
S. Paulo; c d:•sta ultima Provlncin. qu,'lxas 
por c-soa caus:t tem sido presentes nn Go
verno, as quaes até agora nenhum dr,r .. rl
nlPnto tiYcram. 

gm[im, Sr. Presidente, toda a an;umcn· 
tudo dos nobr,•s Senadores que sust<:ntam 
o :Prokcto repousa sobre uma bnse falsa, tal 
é a infunda.da supposlção de que os qu" nos 

0ppomos ao Projecto nfto qu1·rcmos a refor
ma dos Codigos, qui~ o Brazl! r<~clanm. Quem, 
senhores, qumu se oppõc n. ess:1 cxigencia? 
Xfto t]ncrcmos n6s a reform:t dos C,ltllgos? Fl 

0 Projecto em discussão 6 uma rl'l'orma? Se 

0 é, é da Constltulçfto c nfto de Cotligos, p~r
CJlW elic rcre os d!J·,·\tos que o pacto soctal 

deu aos cidatlfLOs. 
Não G Uilla. reforma dos Codigos, Sr. Prc· 

sltkniP, 0 que se quer, o qule se propõz c o 

pois nos qur.rcm convencer os nobros Sena
dores da necessidade dessa Ld excepcional? 
Argumentando-se com um ilom!cid!o feito em 
minha Provincial Ora, Senllores, e~le argu. 
mcnto, quando muito, póde provar qu". o 
Presidente não cuida da tranqul!lidadc pu
blica, da s.•guran~a indivldu:tl dos cidadãos! 
~Ias, como é que o nobre Senador, aliás ju
risconsulto, pede por um acaso ordlnarlo.l 
uma Lei excepcional? E' o .Tury o motii'O 
dos assassln:ttos? Ha,·'a Jury, quando, nesta 
mesma cidade cm que estamos, assassinatos 
se pt•rpctram horrorosos, aré em o s2xo fra
gil? Senhores, acontcc:imt~ntos tnes, não ha 
l<•gis!ação que os previna; niio nos illudamos, 
não C'ompronh'ttnmos o futun do Paiz com 
!t·is c:-:c:·pclonae;;, que, por isso mesmo que 
se lhes quer uar o carncu'r de permanentes, 
d··lxant de ser a expressão dns n':ccss'dadcs 
aetuaes, c si\o uma verdadeira rdorma da 
Const!tul~fto, rm qu,, nos cumpr0 tocar. Vo
to p~lo adlr,mcmo. 

O Sn. ~!AitQt:EZ UI' .f',II:A:>;A<m.\: - Sr. 
Pl"osidcmc, muito louvo e agradeço aos no
br,•s Senadores que tüm c•llllbntitlo cote Pro
j•~cto: e!lcs cumpr•·m um dc•nr important's
s!mo conlr:~ri!:tndo-o, como igualmente aqnel
k·s que o suslCntnm; até fazem com isso um 
senico (L Commlssüo, <' tanto eu lhes per,o 
que ~ontinuem do m•·Sll!O modo, na ~·' dls
cussfLO, no cnS•l de que a ella jlassc o Proje
cto como é tlc ~spcrar, combatendo-o cntfto 
art,ig;o 110r artigo, " aind:t C•llll tlobrado v!
gor, se fór possi1•cl. Quando ,,. apreo,,ntll- um 
Projt•cro como este que c.,nt6m medidas rlc 
rigor. mcilidas ,•xtrnordinariüs, não d para 
so l~stranhnr. nnws ó para. s~ dcsL\jar, como 
cou:;a tle maior importancl:t e conv,•nicncln. 
para a cauia Jlllbl!ca, que apparcçll- na Casll. 
uma opposiçfto ••llt'!'g!co. <' forte que o con
trarie, afim de (jlli', passando o rrojer.to ue
pois ck um grave e rcnhid~1 C'omlmtc, a ~:t
<'lio fique certa e capacitada de que a boa 
~nzilo, a convr.n!cncia publica e o bem do 
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l1:nacln, tudo h·?lll pesado u\·allndo como 
condulw. nas cil'cumsta.nc!us em ~uc nos 
achamos, foi fJl!" fizt'l':l:n com nt~<' afln3! 
fosse aprn·ov:aio o Proj,_·ctc; e. n:w v::ssand:) 1 

tambcm ao nwnns os m0:nbros da Cam:nis: 
srw a glorin de dizerem qu(• foram vencidos 
cmn ~8 armns nas In~os, c VPncidos em uma 
boa causa, empenhando-se ndla com 0 maior 
zelo ~' o> melhores desejos de salnt.r o seu 
P:·li~ do abysmo fut-al em que o ctucn•nt 13:1-
r;ar a :tnurc:h :a ,. a rebl'l!iüo. -

Sr. l't-c·s;dcULr, um:t censura se t'az [L 

Comr,1i~:.sii.o, a Q:te r:.indn. se nfin n.·3pOnlkU, 
~e;;nndo m,- par,•ce, c a qu~l portnnro cum
pr .. -me responde:· comr. membro que sou dn 
dita. Comndss.ão: consiste esta ccnsurr:. cm 
qno a. Com!:-:~ão, no Sl'll Part•c:cr, não fez uma 
cxposlç;fin do e:!Uu.lo acuwl do Brazil, n dns 
caus~s -d. f.<t• estado, pam ass!:n justificar ao 
nwnos as mNlidas fJl\1' prnpíic·. Sr. p,·,·sidPn
tc, n. Co:nmis.s~o não julgou neccssar!o l'L'· 

ferir factos notol'ios a todo o mundo, e que 
c·;;Urv:nn pr,:-scntPS ao Sl·nado qur111do defe
ria ao rt•qu,•rimcnto do nobre Senatlor, ora 
1\Iinistro elos Xegoclos Estrangeiros: o Se
nado niio é tão leviano e indiscreto, que 
sem o conhecimento da exist~:nc!:t desses fa
ctos, <' da l!l'Cêssidmlc d" occorrer a clles com 
m<•ditt:s cxtraordinar!as, hom·esse ik nomear 
uma Commiss>to 1mra prnptir-lhc tacs medi
das. :-.l:i" jnlp;ou tamlJc·m a Commissi'to se'!' 
cotn·c·nicntc tratnt· das causas q1w têm 10\'a
d" a nrazil uo t•statlo act.na!: ac:hou que se
ria impolit!eo entrar no exanw c na exposi
r,fio tk tar•s cansas, derendo, logo que al;;n
mm: r:·feris3e, não occu1tnr ontras c tal\'L~z 

as rn·incip:tcs; com o que dt• cl'rto dcsgosta
l'ia a utUita gor~.tt·: dr:· mais qut• algumas são 
irrt·tnovi\'t•is e incvit~tvc's. consistindo no 
nb11so nnc se· t<·lll f<'ito <h ;,y:;tcma constitu-

---------------
:·:-: !stit•. o (ltll• r~::: q:tt~ l!!.ll[t ncçJ.o seja cri
minosa é a. natnJ\•za th'!. :teçüo, e o fim para 
que ella se comtuette, ,. nito o numero dos 
individuas que a commettcm. 

Eu bem se! que não se pódc dar o caso 
do ~rime de rcbel!Wo em que entre uma só 
P•·Ss~a; mas, pon•entura, para commcttcr-sc 
e~;te crime 6 absolutamente indispt•nsavcl que 
lu:ja o concurso de vinte mil pessoas? :-liw 
p~dcríL clle wrificar-se com muito menor 
numero? S" se dissesse qtw, para. julgar-se 
r:<>mmetti<io crime ele nssass!n!o, 6 nccessario 
rrnc clous ou mais indh·ic!uos assassinem ou
tro, não existia o crime sendo um s•l o ma. 
t:,·do;·? ='Ião pôde havc.t· co:ttrascnso seme
lhante! Por c•sta fôrma, não é crime de rc
belliilo o que se tem praticado em algumas 
1-'ro\·incias elo Imp<:r:o. como na Lar,una, e 
nkstno no H.io Gr•tl!dc do Sul, puis que em 
JH·n!nnua dc!las o numero dos r,,bcldes che
gou jCI.mais n. vint'~ mil, salvo SL'· cntrL~ estes 
se quer tambcm contar os habitantes lnno
C••nt·J~, que rivcm debaixo da for~a c do te
mor tias armas drcquel!t·s. :llns, quem ll<'gar<i 
que seja crime ele rcbl'!iiiio o que alli se 
Le:m feito? Xo cl!a 7 de Abril ele 1831, quan· 
elo nc>t:l Côrte S•· :ttacou a Constituição do 
lmpcrio, querendo privar-se o Imperador de 
sua autoridade con~t!tucional, o que 6 um 
crime de rclJdliüo, toc!ns nós sJbemos qui'Lo 
inCerior numero foi o das pessoas que para 
c'sc feito concorn·rnm: apeznr disso, o cri
me consumou-se; o Imperador desceu do 
'I'!Jrono c sahio do Drazi!. l\las, diz-se-nos, 
!iHlr~ucmos ao menos no Projêcto um numero 
mt•nor: mas, para que marcai-o? E como de
lll'is verificai-o? Senhores, cle'x,•mos o Cod!
go com as suas dl'finiçücs: ningucn1 ignora 
que lcléas dominavam quantln e~lc foi feito: 
n:nr,ucm ignora par:t que rim nc•lle s" mc-ttc-

e!on:>!, ~ rln t!il't·ito c lillcrdatlc parlamcn- ram c:ert:ts dispos!c;íic•s: nün st!i se é ma.ntn 
tn.t·. 

Foi tambem censurada a. Commi~sfto th' 
1.t·t· exorbitado elo systl'lll:l do Cod!p;o P,·nnl. 
n:lo dantlo no Projecto a dcflniçfw tio crime 
f!,• l'l'lldliiio. Sc•nllores, eu nfto sou jurlscon
.,;ulto, m:ts creio quo nfto é prPciso st•r um 
gt·nndt> tlout:or lll'Sta scicncia para cenheccr 
que a dt•fltllr.fto do Codlgo est{t fóra de lodnH 
as r,·g-ras de dl'finir. Parn se dar uma bna 
dr.J'inir;fLO dl' qunlqUC!' C0\19:1., >~lllllprc flC11i
!liJ·u. por a!gum:t qua.lidade ou attrlbuto es
H<.'!H:Ial, st·!ll o qual c,s~• -cousa nfto poss:\ 

<11· retalhos ou nfw, ne1n se c~ cousa cxc0i1cntt~; 

o nu" sei é nue é obra do~ homens, c o fru
un daqul'l!t>s tempos: é quanto me basta para 
tormar ddlc o conceito que mcrcc,•. 

:'1-Inis outra censura se nos J',·z, <k que 
qllt.•rinmos atacar uma dm; garantias dos cl
ti:tdüos, substituindo o jul~,;amcnto por .Tura· 
d"s pdo julgamento por mnglstrauos: a Isto 
Jlftl'ém j{L r<'spondt'rn.m victorlosamcntc os 
Ui;~us nobres coi!Pgas, mostrando que, clctcr
:uinando a Constltulçiio nuc haja. .Juizes c Ju. 
r<ttlos. assia; nn clvel como no crlnw, nos ca-
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sos " pelo modo que os Codlgos determina- · Governo na Camara dos Deputados, proposta 
rr:JH, ddx,u por conseguinte ás Lcgis!aturas sobre a qual uma Commissão deu Parecer, e 
ordina.rlas o legislar a tal respeito; e por- é muito provavel que entre em discussfto, se 
tanto, estamos cm nosso direito quando neste julgar digna. disso; facto este que nenhum 
caso revogamos ou alteramos as disposições nobre Senador póde ignorar. 
do Codigo. Existindo jú essa proposta n:c Camara 

Finalmente, outro nobre Senador chamou dos Deputados, apparl!ceu um requerimento 
a alr;ada estabelecida no Projecto, como Com- de um nobre St•nador pedindo que se nomcas
missiia Espcci<el, que t!St(c JJrohibida pela se uma Commissão para propür medidas ele 
Constituir;ão. Pcrmitt::t-!ll(; o nobrt•. Senador salvação publica. Ora, eu desejo saber quacs 
que <'U diffiJ·a lia sua op'niüo. Cm Tribunal são "stas medidas offerccid::ts no Projecto que 
crcado por uma Lei, e a quem uma Lei d:l. se discute. A mc<lidn unica que vejo nclle é 
pndcrcs t' determina o modo por que !la de a que cstú no artigo 21, por CértO dcsncces
julga:· tacs ou ta<'S eou:;as, nunca foi Com- saria, desde que na outra Camnra foi aprc
missiiu E,;p.,ci:d. Commissrw l!:special, a que sentada e tem estado cm discussão uma pro
se refere a Constituição é, no meu entender, posta do Governo pedindo nove mi! contos. 
aqu•·lla que o Go\\.nw nonknsse, c a quem Demais, não se approvou o anno passado uma 
d~SS<' inHrucr;ües P~•m p"r élla se n·g;u!ar a Resolução que autorisa o Governo para d,,. 
Conunis:;:io no:; julgamentos a que procedt!SSC. clarar o P::tiz cm estado de guerra? Se esta 
Arrur:llc Tribunn.l, ]Jo:s, nil•l é Commissfio Es- autorlsnçfio existe, c gc o Gov•!rno pcd<· nn\'C 
pccial. :-Jc~tes tt•rmo.,, Sr. Prt·sidente, tcnh,, mil contos, que mcdilb; mais se qucrt>m? 
rt•Bpanclirlo aos nobr•:s St'!Jadorcs: espcro que Falia-se no5 Codigr:s; ,. diz-se que um é 
o Projecto p;,ss,, ú ~" d!scmsfio; c:;pero. e um:L manta ele retalho:; '' o outro não st:i o 
mt•smo rogo, que SL· :lprl•sentl'nl entflo novos 
:tr;';11!11Cllt!JS Qtlt' ~;,: orft•rN:am mclhOl'~S :nc

didns ~nc Jll't'"ncham n fim que dc•sein.mos: 
eu se•rci f:tcil c:n n.dmitti!·::t:', cccJ<onclo das que 
se achnm nt•ste Projecto. Sr•n11or~s. o qUf' n. 
Cmnmissi10 dt•seja, l' todos nós, é ~u.h·!lr o 
Brazil da confla?;ra~ão gt'l·al cm que se ,.,]. 
(.·l]JOiarlos). E' isto, ao que a Comm'ssflO se 
propôz: se o nfto pód<• assim conseguir, se as 
mcdidns nüo süo hnas, S•' se pod,•m curar nw
lcs ··xtraordin~rio> com rem<:clios ordinarios 
c palliativos. r•·icit~·se o ProiPcto muito em
bora; muito r•mbom s.• nos façam cen;;uras; 
no nklo clrllas to!garemos com este nosso 
t.rahalho, feito com a melhor boa f(·, con1 ::; 
mt•lhor~.·s intt•nr,õcs P rlcscjos eh~ satle.fa:~<'l' ;'is 
ord .. ns elo Srnado .~ ft r.xpectar,:io do Jlllblic•'· 
CJUé' ~.n!Jcl:t \'<'!' s:t!l"a quanto ant,•s o lmperio 
do Brazil, á Cl!Sl:t mesmo dos maior.•;; sarrf
!'•icins. 

0 S1:. :\, AI.II!:Qt:ERQl:l:: - Sr. Prr.õidt•llli', 
procurar,•i cingir-nw o mais possiv.:l n.o adia
mento cl:t discussão. 

. .\r.ca:~i.IH \'OZES: - :\'ào, o ar!iamonl·o .i:"t 
cah!n. 

O S::. A. ,\r.nt:QHERQn:: - Pois bt•m, en
tão voto rontm '' Projecto c espero mesmo 
que clk nflo passe fL ~· e!lscussüo. 

A primeira razii,, 6 por~u~ cu acho muito 

que seja. Senhores, o nosso Codigo Criminal 
é talrez o ma!s perfdto que tt~m apparccjtlo; 
tt•m \'ir:ios, mas estes vicio;; pcckm ser corri
gid<~s !'acilmcnt,•. Qu:mtu an tio Processo, o~ 

nobres Scnt!dorcs que· t•stiio p:t~s;-~ntcs hão ele 
se lcmb!':tr dt• qut~ L!k foi muito debatido ·na 
C':illWra dos DClHILntlos e f!Ur· t'U Jh\~ nz g1•n.n~ 

de opposição. 
O 81:. CA~: . ..;rA:--.-o: - PnssPn pill" ncc!ama

c;::io. 
O S1:. A. ,\r.J:l:(/l.'I·:HQI.'E: - :·:~o, Senhor; 

nfto passou !'Jill' neclamaçiio; antes foi tnuito 
debatido: aq dis~n::sü~·s dt'~S~' tempo exh;tcm 
impr,•ssas: ,. ,,. os .Ju:·~clos passaram no Co
di;;o, nito foi por minha cu!;J:t: então cu no
tei os <lPf.::iro~ do .Tnrr. w! f'f)n10 Sü qaiz nr· 
ga.nisnr, e clis~i' que nr'LO ~.~r;t po~slvd qn~~ 

se chanu:sst~ tcHlO o m\:nclo p~1r:1. St·r .Junlllo: 
ntostrei r1:10 os .Turndns que ha~ . .-ia, l'lll drtn~ 

de da libcnladc rl:t i!l!Jlr•·n,,~. e•.ram os nw· 
lhort•s: t'1Hr0tnnto, n::; nohrc~~· St•Iwdnrcs sus· 
tcntm·am o ('OlltJ·nrio, c· o Codigo pa~sou: 

agora :qH'C'S••nta-sc t'SSc 1 Projcl'tc) que so re
duz (~·.•;:nndo S<' dir.) :t qiWI'<'I' ••mcJH!n.r o 
Colli;;o, 1111 artigo cm ~nf! trat:~ llC rebcllifin. 
Convt·nliO t~m que t~ssc artigo elo Cndigo prt!· 
cisrt dt• uma. r<'rormn, porque, Jh•lo nosso Co
dig-o Criminal. l't•bcl!Wo não •' r<~usn. al!~nmn. 

visto nito St'r possível no nrazil ~no se ajnn-
(h•mcccssn.rin. - E:xlst:o umn. proposta. elo tem vinte m!l p,,ssoa~ parn !'n.::•·r uma rt•bl'!-
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Iiüo; mas este defeito pôde cmendur-sc fa· 
cilmcntc, c não é a primeira vez que o Se· 
nado trata desta materia., sem ser neccssa· 
r!u a occurrrncia das circumstnnclns actuacs 
que todo o mundo sabe como el!as sfLO. 

O que faz ugora u Proj,·cto que se dis· • 
cute? Diz que tudo é rcbclllfLO; uté agora na· 
da era. rcbcllião. nws agora. pelo Projecto tu
do ü rc•bclliüo! Ora, pergunto eu, para fJ\Wm 
SL' f:tz esta Ll•i? E' e lia porventura par<t o 
jnriscon~ulld e.::;tnr no !3t'U gabinete? :\fto (• 
pn.ra os cid:u!ãos; e o artigo 1" do Projecto 
diz: - Qua!q1wr' dos crimes classiJ'icadus nos 
art'gos GS, GD, 85, 87, 88, 80, 91 e i12, do Co· 
digo Criminal, constitue o crinw de rebelliiio 
e fica, -porwnw, dt•rogado o artigo 110, do 
mcs:~;o Codigo. - Eu dest•java que os nobres 
ScaadorcR qn<· (!z•.•ram este Proj"cto me dis
sesst•m d:: qno tr:aa, por exemplo, este ar· 
tigo n do Codlgo. Jo:u \'OU n·r o qul! diz este 
a:·tigo: - Oppiir-SL' algut·m directamente c 
por factos Ct prompta exccuçfLo das cartas de 
ccnvocaçiio da Ass0mbléa Gt•ra.l, expedidas 
pelo Imperador ou pl'!o Senado, nos rasos ela 
Const!tuiçiio, art. ·17 ~~ 3" c 1". - l'ois, Sc
uhorcs, é n~sim qn•' SP fazem as Leis. 

:\r)te·S<: mais, que <'stc Projecto no art. 1" 
diz f!\W tudo G rc;br.l!iüo, c depois csqurcc·se 
disto, e em outro artigo tmta da sedição. Eu 
csperavn, Sr. Pt't'Sident<', duas cousas quando 
li este Projecto: a primeira é que a sua dls· 
cussão dcvi:l. ser l:lll scss:w secreta, {t vista 
do que a Commissão diz no prt•ambulo do st·u 
Parccc:r (IG), - A Commissão Especial cn· 
carregada de propôr algumas medidas que 
possam concorrer .p~ra s0gurança publica, e 
para pre\'enlr a contlnuaçito elos males que 
afi!ig<'m o Pa!z, tem a honra de offerecrr, 
de. Daqui cu infe-ri qut• lmvin alguma razão 
que não podia Ecr declarad:t no Projecto, caso 
er;.tt~ cm quo n Sl'~fto Ucr~:ria ser S(!Creta. Se
gunda, t·spt•rant tambt·m r1ue fossem convl· 
dndos os )!inistros que foram chamados para 
(•sta Commissüo, afim de assistirem ft dis
cussão do Projecto; mas, nada disto se r,•z, 
levou-se mais dt· quinze dias sem se fazer 
,.,ta obra prima e nprCSl:nta·sc aqui dizendo: 
L'Lo ha de passar! 

Eu ent<'ndo tJUt', so ·fôr approvadn este 
l'rojcocto, a pét'turbaçfw ha de ser muito 
maior do que actualmt>ntc. 

Para dl'finir qu!' cousa d r~bcllifto, eram 
escusados todos estes cs]mlhufatos e d()mora~; 

~m di!a~; 11alavras se dizia o que era, para 
isto tinl!amos cntfto um Projecto na Casa, do 
no!Jre Senador Sr. Vasconcellos, c era me
lhor dai-o para discussüo. 

Além disto a Commis~üo é de opinião 
•Ine entre igualmente cm discussão o outro 
parecer apresentado p<!lo nobre Senador o Sr. 
l~eijó, que tambem disst· o que lhe lemlírou, 
:!Ja.ti, cE"te modo dL' !c:;-islar me parece anar· 
ehico, A Constitui~üo diz que o Poder Ju· 
<liciario 6 indcJ>t!nd<:ntl', c será composto de 
Juizes c Jurados . 

O SJ:. Lo!'J~H G,uJ.\: - Em certos casos . 
0 SIC. A. AI.Il!.'Ql"El:Qt:E: - Xão, Senhor; 

'sso é querer interpretar a Constituição a seu 
:;.,ito; aqui est{l o art. 1G1, que diz: - O Po· 
.lo·r Judiciaria é indept·ndentc; e ser{L com
posto de Juizes e .TtmH!os, os quacs tcrfto 
lu;;ar, assim no clve! como no crime, nos ca· 
;;os e P<'IO modo que os Codigos determina· 
rem. 

O nobn• Senador qu"r figurar um caso 
''m que n:in pôde ter lugar o Juizo dos .Tu· 
rados. Depois faz a Commissüo a sua alçada, 
c muito celebre alçada, dctcnnlnando que o 
Go,·crno tirP ii sorte, os Dcsernbargaclorcs que 
i1ão de julgar os r~os da rebcllião. Eu que· 
ria presenciar csre sorteaml.'nto: ha de sahlr 
um pcrfdtlssimo .Tury, a sorte ha de recahir 
inl'al!l\•e!mcnte naque!las pessoas que o Go
I'Cl'llO quizcr, porqu0 a sortL• tam bem faz mi· 
lag-res; ora, esta alçada vai trabalhar con· 
junctamcnte rom o ourro Tribunal, por Isso 
<JUC não se acaba com os Jurados. ResuJta.n· 
do que tal crime serú julgado a!li, tal crime 
~~colá, etc. 

SL•ndo isto assim, como é que se quer que 
p:tsse o Projecto Íl SL't;Und:t discussão? Disse 
~nt• Isso 6 conreniente, pa.ra qnc o Publico 
1·cja os argumentos prtí c contra; slm, Se· 
!Ü\()r, é bom que o Publico st: desengane e 
reconhe~a que estas mc·didas nfw con1·ém. 
Tt·.lU se fallado cm :IIinistros c dlssr.sc que 
todos eram tn(lDS: tu elo Sl~ ncarrcta para. a 
discussfto, ainda que a eousa seja muito a lhe! a 
do que Sl! trata. 

A' vista disso a primeim cousa de que 
mr• lembrei foi qut• se fJOd!a propôr tnmbL'IJ\ 
<t Lei do :IIa.rqucz de Pombal. rtU<' dizia que Ll 

m"lor de todos os crinws era fallar mal dos 
:l!inlstros; ele ma.ndra qut· até o l\Hnlstro 
nnca!'l'egado da dcyassa podia sem depcndcn
cla elo escrivão formar o processo c fazer tu-
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1lo rnwnto <p.:izl·SsP; nrto sei como nlgul·ln não 
~" l.t:m lcJ!llJI':itio de prop6r tambt·lll esta mc
r:ida. 

Portanto. Sr. J'rresitlcntc, cu não vejo a 
t·onYenicncia rk ot·ml'ibante l'roi•·cto; e an
~:% des(.\j:trb r1u~' o Projecto n.prc:s<:ntado pelo 
~)r, Suwdor Ya::cone;,Jlos se désse para Or
dem do Dia, e pa!:iSa::JSl! por acclamn.ç[w, por~ 
<JlW a,, mellOti lla nellc alguma apron~itavcl. 

"!l<'~ar dr, nfw c>tal' -Liío bem organisado como 
~,·:: jiíHkria lh.:;.:jar. 

:\t'J Pro~l·~::lo l'lt~ diséussão n~o ha nad:l 
::pro\·l·iL:trL·l .~:.:~;"~.~ o artigo :.!1, mns este mes
wo anigo (~ dL·!:i!lC.:CI.'ssario, por(J\lí.! já na Ca
lilt~ra dos !.h:IH:t:! ~iu:;; :il! 1':-3LÜ tralando doi:! 

Jllci~;s pt.•cunlarios. 
~ ld (:e pnls \'Ola r contra c·HtJ~ Projr·etO. 
0 S1:. Pi:~·:.·:d!JJ<:\Ti·:: - 0 ~j!', F\:l'rl'i!·a. t1:· 

~!ell~~ tinh:.:. pedido a palavr[l, mai:i t'll n~iu 

lh'a zw:;:;o cut::t."fl,·r, 11orque J;t fallou sol.J!'t: 
<t mau.-ria prindp'd üs ve~PS que· u HegÍllll'l1rO 

Jr:·I'lllilll'. 
O SI:. Fi~::J:J·:n:.\ 111-: :\IEt.J.(I: - Pcr:n :! pa· 

: .. na Jl<'ia ordem. 
O S1:. Pm:-.;JJJJ·:~n·:: - Tt!lll a palan·a para 

f:tllar ~out·,. :c o:·dr·m. 
O S!:. 1:\:n~:J:!J:.\ 11~·: :\lEJ.r.Ct: -- Sr. Prcs:~ 

lkHll', t:tlYl'l. hOll\"C:-iSt~ ~tlgtl!Ha ra7.Üo para SCI' 

dc~prc·z~~c1o ,, l't'(jlll't'in~:'nlo qtll· ~1c:abou de ta· 
11i1', wa:-.; : u jlt'it~:o que scr{t conn~n!ente um 
l't'fllld'ii1~,.·:llo r1~h· qn·:rn nHHHlnr (t :\fe.sa: ellt· 
t{:Jll por fim fJIIt· \'CJlir• o Projrcu' ~i. Comnlls
s:w, p:t;·~t q11.: ,.J:a, t·X~lminando 11 Codigo do l 
Pr::H:-::~su, ~·,·l:ttir~J!tll.'llll' ü org·:lllii-i:n.:üo do: 
.Tury, "Jn'' '·':o: r• un:a l•t•·tlid:r qu.· possa qua
Ufiear itlr·;}l:q· :L ri-il'irlh~t dos .Turndo::, porqu0., 
<~m \'t•l'tli~d:·, ~-~ da.lii prlncipn.lmc·Jtte (]tW l\U 

:;;nJljlnnlln t .•. r Yilld(J lllillPs ao Br~~ídl: (~ nbto 
qw· en h;l;,::,.l ilavt'l' u:un maio1· JH'c,·=sidtulc de 
l'Pf~ll' !i! ít : t'tln:~c·gnirmos css:~ 1'-.!forma. (o 
<Jllt' ~.;t::i·~·~ :':1!·ii), l\1.);; ub~t·rL'mo:; melhores rc
::;nit~ll.lfJ.:; :l~) 1!1ll' p~Jl' t·Sle .Pro.kcto, que. como 
bem ~·: t1L:; .. , .. ,.;1! ft·rir ~~ C'un::;riuJi,:~lO do Es
wdo. 

L:il: :ru:;:i··· :t~·:!n:•rr' da Comm:::;stttl, rcs
})t'J!ldl·l'C~.~ ;> r.;,.,!'n·:u:~H::; (JIIl' r:~· tinhaul ft·i
t.o, ~~ohr·:· ll:tn lltTl:trart::JlJ·St' n~ rnzül~s por 
qllr"~ :-:r• il}li'l·tit•JJI :1 rtl c3l•· Proj~('IO, cliSSl.' f!UC 

as l'Hl.ill'i-i d'an~ p:th•ntt\S ao BJ"fl;:!:il, c (•ntü.o 
tC\1e Ull::i p.rut·tj,..; <k :qlõ"dudos; mas, con1o cu 
uf\.o y,•jo acO!Ii••c·tmentus no\·os, dt:'::iejava ser 
IJ,•m illu:<tt·ado a css .. · r~;;pe!lo. 

l~n·· o 110:-:so d:tat1o (~ th\sagra<lnvrl, eu o 

I"cconhcço; que ha nceeosltlade de rdorm:rr 
rtlgumas das nossas J.,e!s o com especialida
de IJ Codigo do Processt;, tamh~m o reconh"
ço, c· L·stou prompto a concorrer pum isso; 
mas, que esta:noo com novas circumslancias 
exlrn.ordinarias, pam suspendermos parte da 
Constituição por um Projecto que em alguns 
dos ~c·us artigos contém ata absurdos, não 
n-jo esta lH~Ce):r~iidlldt·, nem este::; H0\'0:3 casos 
i'Xtraorclinarlns, pot'fJUC os noBsos males da
tam de muito :·l,mota época. l~cfiictilmos e:n 
:~if!;t:.mns das c:risl·s por que tem passado o 
F:rnzjJ, e: das fjU:lt',;; s~~ t~m salvado ató hoje 
con! a obsr:rvnnt~n dn. Constitulr;üo, c com a.l
;;umas das nossas Leis, mesmo tlereituosas 
como s>w. Hdcrirci nnms pouca; de que me 
posso lembrar agora, " principiard pela dn 
l';u·{1: C'!ll 1835, se rli~i;t .:111 todos o;; clreulos 
cln. Côrte Uo lmpt·rio que o Par(L estava per
llido para sempre, c !-:\: apr0f:il'HUn·mn razões 
tão espcclaes que cu illt·.smo me cheguei a 
per;uadlr que talvez ,.,~a cstr~llet seria ar
rancada para St:llliJre rlo pa,·ilhfw Brazilelro, 
m:\S \'i CJUC' a ordl·D1 i'oj aiii i't~:-l~~~;;;.;.kl:ida, 

llll· . .stno com as Leis rjllt~ UnlHlmo~. e sem 
mdos exrraordinar:os, porque até o Governo 
tl:~ (·!ltiia negaram-se a~i L{'i~ orcl!nnrias, <h~

tt·!'l!Ünadns na (:r,nsLiLuir;ilo. 
1-Iouvc taml;..:m n ll!s::;o1u·; .. Lo da Cons;,;

wimc, cm conser]ucncin. do rJU•· apparccé!'alll 
••S movimentos de Pernambuco c, tle outros 
iugo.rl·S. IJ.nwlmentc teve lugnr n. rcvoluçrto 
rio R;o Grantic tio Sul; mas, cm que termos 
i'St.ava (·ll:t om 1837? Pl\lo menos, muitos cs~ 

c::Yalll com sufCicientt's dados, bem csperan· 
r;:,rlo~s dl' que aquclla revolta ia se terminar; 
r·Hll't·t~!1!" LL' jS37 parn. c(t, :;e aggra\·arn.nl 
~~1:ti:-i os males daqnl'lln. Provinc:ia eom l\Stn.s 
!<Ji'llidas r],• rigor e do excepções. 

Tew tnmh•·m lugar uma setliç;io na Pro·· 
vi!tcL< tk ~llnas; restaht•leccu-se alll a or
dem, o Gov~rno lrgal rccurwr«u o posto que 
lhe tinham a:·rancatlo os ~t·dleloso:<, " Isto se 
cons,'guio sem qut• houvessem estas Leis que 
agora Sl1 querun i'az~r. Houve a gtwrrn. dL· 

P:uwllas , . .Tacuhypc, qu" bem amr•açou a paz 
naquc:!ln PruYincin, ,. tnli'CZ t'l\1 wtlo o Im
llt'l'io; t'hbbcleccu-sc alll n. ortlr.m, c nfto 
foi r,,m ,•;;t •'S mr•!os, O mesmo aconteceu cm 
:\!alto Gros,;o, ,. nesta mesma Capital grau.
dc;; !llOI'imrnto:; tl\'era.m lugnr, o fellzmcnr,, 
l•'tl''" fornnt rep!'imldos srnt Lr.!s exoopcin
na.t~a. 
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De certo, Sr. Presidente, cu me acanha
':ia elll !allar mais sobre este assumpto, se 
hoje não a.dqu!ris2e novo alento com o dis
curso clc um illustre membro da Coromissüo, 
qne L'lll lugar d~ suppür más intenções, qur• 
é a arma coro que se costuma dcbellar as in
tcnrüPs contrarias, pelo contrario, louYou os 
scnt.li!W!Jtos daqw•l!tos que combatem este Pro
kcto porque o julgam contrario aos intcrcs· 
ses do .Paiz. 

EsBc- il1ustrc~ e digno memln~o da Com
m:ss:~to julgou preciso que, por meio de um 
<kbarc yig0rozo se po~sa saber qual é o sys
tcma cg~c ==~ deve ad::>pLnr. Se, pois, o nobl'L' 
Scnaclor qut•r a discuss:1o seja vigorosa cm 
cucl:l um dos artigos dt•stc Projecto; pela 
me.>!!l:t razüo ha de pcrmittir fJUC aqucllt·~ 

ao nwu aleancc, entendo fazer n :sto uu1 ser
\"i~o ao !lll'll Paiz, e nüo posso de maneira ul
guma Sl'l" censurado, porque, torno a dizei-o, 
tl'nho jft t•m nH'll i'rrvor o .1u!zo de um il!us
tre membro d:t Commissüo. Dt•sejara, Sr. 
Prl·sich·nLe, manclnr ú i\Il'sa um rurucrilllCilto 
para. (}liL' c~l:::· ProjL'Cto voltasse ú Cornmis~üo 
c CJUC clla proj}uzc~ss0 os meios de uma no\·a 
r~r.:;ani::;·f:üo do .Turr. t~ nú.s deb:aS.St.!UlO.s d'~ 

um ·Pro.J:·eto (]lll', no meu modo de entender, 
,~a.i L2r:r ;::. C;;n::;tituic;üo do Estado c nggra· 
,.~!1' os no=sn::; males; nuu:, emfln1, cederei [lO 

rClJUPrim~::1~r~ !J~~ra QIW conti!nzen1os nu. dis
tuss:i o. 

O Sr: .. Li;Pr·:.s G.\\L\: - .Peço a pnla·:ra.. 
O S::. P1:':>1 iJJ.:X'I'J;; - O nobr" Senador jll 

fallon ~b Yt·:~:.-::-; lJlF~ o Rt~ginwnto lhe pc-rmittc. 
que cnxcr.sam no Projecto nbsurclos, anti· O E.:J:. :.r.\:::~cEz lJE DAJ:g.\cEsA: - lias, 
con~tituc:ion:-~lidad,~s, c males ao Paiz, desde como n:,·:t!lJro d~L Com!nissfto e ~:linistro, creio 
j[L fol'Cl'j.1~ll pur r1tw nflo passe (t segunda dis· qtw ])Ddl! ft!lbr outra vez. 
cussõio. O S1:. C.lssrM;o: - ,~qui nüo csLCt como 

Sr. Pr~·siclL·ntc, nt'nhun1 GoYerno do B!"'a- ~Iin:stro ,. :::hu cornn mcmllro da. Commissfto 
z!l tev~ a pretenr.;1o de querer o que tem c Scn~Hlor. 

QUt.•rida t~ obtido o Governo de certo tempo O Si:. l·~·. C.'~.L\f.<'.\:\Tr: - Eu t'Stou pt.•r· 
pn.r~1. Ci!; o Govc·rno anterior ao 7 de .Abril. 
nuncn. tanto prctcnde•u; e quanto a. ·mim, 
co:!;:idcro qtW :~ abuicar.fto t.C\'t• lugar por 
mu!t:~1.s t• cl!n·rsn.s eausas pro:dma~ c remo
tas. 

Po:-t:mta, Smhon·s, cu niio posso alcan
çar a ra:~rw por qnc s(l agora é que se ne
ct·~sir.a suspr.ncl0r cm parto a Coustitulcão, 
arr::ncttr aos Brnzile:ros ess.1. gnrnntin {}UP 

elles t•'m adquirido cm \"irtud,, do pacto fun· 
clan1cntni para cntrcgn.l-os n Leis cxccpC'io. 
n~cs, a julgamentos que nüo hfw de preen
cher os fins que a nobre Commissfw tem ern 
,·i.st:L Os !:cus nobres n1c111bros dcYi::tm rccor· 
dar-e" de quaes lê:n sido os resultados, d"
pois que mcdid~s de rigor têm s'do adopta
das cntrt• nó.,, <' entõto reconheceriam que 
taL'S mL"clúlas s6 tên1 sido para ag.;rnvar o,g 
nc~;so:-J mn.!~s. 

,\lnun d~ri:t m~!s outras razões, mas cm· 
flr11 [·:~t!si'i!r:o .. mc cmn esta!:>, porque não tr. .. 

nl!o tL scjo de c·:-.:citar susc.·ptlbi!idades, nn
te~; ~intn muito prazl'r t~m l'PSJH\itr~.r a todos 
c poi isso deixn de produzir nl:;uns argutncn .. 
tos qu., poc!t·l'iam (u!ncltl que não fossem c~

tcs o5 meus r.lc•sl'ios) t:scandalisar a este ou 
aqurll!: mcmhro d~ Casa. Desempenhando, 
pois, um cli!ver que julgo sagrado cm 
me nppt1r n. ~.·:-;te Projecto por todos os meios 

stwtlido d: que, quando um ~Iinistro, t~ndo 

ns::~nt(l n·;~:.~: Ca~n., pl·dc u pn.1avra, nunca. se 
lh'a. ch·rc ucgar, !110rlll('Jltc cm questões destn. 
natureza. Eu, p()is, reclamo os direitos do. 
C orCa: L~ r;:~ o Senado o qu., entender. 

O l:Jt. Pw:slllJ·::o;·m: - Sobre a materia 
principal, j1t o nobre Senador fallou as ve
:'.l:s que n n~·gimcnto lhe pcrmittc, c eu não 
llw PD~Sn ll~:r n. palavra, porque nüo veio {t 

:V!es:1 o !"toro l't'flUCJ'imcnto que se qucr!a fa
zer, para que o Projecto voltasse (t Commis
s[io. 

O Su. L<H'E~ C.llT.\: - PP~o n palana 
pnra unHL explícaçfto. 

O S1:. PI~E>I!JJ.::o;TE: - Se é para isso, tem 
a pala\·r::t. 

O Su. LnPr·:.-.: GA:\lA: - Sr. Prt>sidt.'ntc, cu 
nsscnt.n qu:~ tc~d~l t•stn. discussilo, L'nl que al
guns no!JJ·c: So:u:tdores s" tên1 opposto ao 
pre;;ent.o Projl'l'to, (o extempor:uwa, l'ril pre
ci~o Clllt' e!ll.l'n:;scmoH no exame de cada. um 
dos ani;:os, paJ'l! que erltüo se pudesse assc
venr r:•J!ll :!l.eu!ll fundamento que a no>m 
oum é Coll!l':t!'!:t (t Const!tuiçüo elo Impcr!o, 
segundo :1C'i1:1a clu d!zPr um -nobre~ Senador, 
ou me~mn que u;·,o p!'<•t•nchc os fins que o Se
nada te•:" un vista, quando nomeou estn 
Comm!ssfw. 

Pcr!nit!:t-~,·-:u;• 1Jiz"r ql!C' o; nobl'L'S Sr•-
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nacl:J: l·:; !;;l~)u,;;·ii:~lil u ; ·~·vjl~\.:~O c um ~nera:: 

dt·c!~l!ii;~~>1c~;; arr:rm:ua qne nüo pre~tu, sem 
proYur c:3tit as:;erc:io. ins!stem cm cli~e:r que 

a Crr:nmi:·~-~rw nf:.o Uefinio bem o e:·im1: ele l't.!· 

bl"lil~\0, ll:J!' i!-i:::o fi!~>.:. doroganclo o ~~r~igo 110, 
dc.iX(i!! ~r!tlL'a!rm\n~u.!o o ll!l!l1C·ro ele lH:ssoas 
que tlü\'ium concorrer para este crime, crime 
CJUL\ ~~i:úJ }VJdu·Ia ~;:·1' crr~·llllli.:LLitlo pc~· tllll SÚ 

intllrlduo. 
riri;,;iJH!o a aquel1u:; qur.: acham que o 

ri::;pt·1ul,·nc:l:l, í:U p.·c:~~ flUt.' li.lü p:~·st&m :.tte:l
ç:.:~o. Xo ::aig·o ~ii, diz u Codigo: -Tentar 
<lir.:·~t~:IH:U~t· :~ Il\,:' fttc:tos íl~struir a Consti-

Y·.•rn:, c~::~b li·(:id·J: p.·:l~~.s d1~ pr:Rão c:orn trn
b~,l:"i~J il;~,:· ~ :L ~;. ;::1nn~·;.- St? o o crime se 
crJ:l.:it:.l!l:l:~~r: J.i:.l!:::-: li·:.: In·1s:w :1~·rpcuta com 
l.l'<IL:l!ho 1:1J .~~:·[d) m:1ximo. C"tc. (L&).- Se o 
c·i:1!1' s~· L'Cdl:"":t!~L~mar~ !10~t·ll.1 l>L'm. Jlt neste 
L:.l'l i;·; n C ;dl:~:) p:·l";-;:l!lll~'l~ CJ.Ill' se púr.le con.:
m~·~r.·.·:· .~st:~ í·rim.~ c.:om n:n num~ro indcwr
m:n:.-:.t1n ü~· p:·::::::..~:t:--:, flo!' l'XCmplo, COlll 200, 
:-:t.•;.: DI: -!00. O íi~lí..' Ltz :~gar~ o ~:rt!go 110? Diz 
rn:~·. (JU~:llt!O !!~·~::;· m.•i-;!110 crime !ntcrrcnham 
v!1:tc mil JH~~:~D~i~. sr·::·.:. jt:lg~dn crim~~ de re- 1 

lh'~lii'"w: nfio {· :~tn um :-~.b:inrdo rwrit!to? E' 
assim qn~· ·~·n qil! rLt fl~E· tlS nolH'l'S Sonacln
l't·:; nnaly.sas~:l'm ar~!f;o po~ rt!·tigo as dispo
sir,t~~es do Cocll~o: l' :.1s confrontassem com o 
Pi'Pj~cL;J ll:~ Comn~l8~;:io: cnttto é (}UC St.! po

ci(·:·ia dizer SL' ~~ Ccm:,~i.~~;~·~a saL:srnz ou não 
o~i jú.~ que- tll.~~·-·jnmo:;. Xós umos tido rebel
lil"i:~·s eom 1::n!Lo m~·!lOS de Yiutc mil pe-ssoas; 
ll:·lr l'O:tSC:(!ll('Ji.tl~, vl::i~o nue o Cod!go acha 
qn~ !;t• Jlljtli.· cnn.-;:.Jmr:,~u· ~·~1te crinh~ indcpc.n
denr,·:JE'!!k (1:t rcui!ii!o <lllS vintL' nlil pessoas, 
fez h.-m .:1 (\nn:n:.:;.s.:!o 2m (·nc:n·ur o cr!m0 dt.• 
t'l·bt·Ilit~··, dl'baixn üe:sLl' pc~no de vista. 

Or:c, ,., . .i::-~•: a:,;.JI':L o que• tli~ a Ca:nmis
::5:-:.o: -1\~ll:\S :!(:~! :~:~tDl'L'O::;, r.lOI'~i; no gl'[lO lllrt· 

xinw, t'i.t~. - (L(• o P!'lljcrto): :\la!:i, apparcc!.! 
a pc:1a tlL• mo~·r.c L' por qiw? Porqu1', IlOdL"n

do·se dn 1: c·iJ'C:\l:llf't.:~ncb:l ap;gra.vanws neste 
erinlL\ J)0lkn tio h:~ ri.T. all•m lln crime lh~ re
h•·lli::o, os tle hGlll'l·:,Ji<>, de roubo, de ass:~:
iilnio, dL' incentlitl. t•:·n. mlsu~r (]UP alén1 da 

11 unit;tl0 tlo erime tk rPlJclliflO, Cassem tam
b~m c:asllgados os el'imes dest:t nature~:~: 

ora, nito C! posslvl'1 qllt' ~'' possa dl'scnbrlr t.•n
t.rc lYinitos <llll' cntr~1i11 n:1 T(~l.J\•ll!fio, o iutli
yi(}l:o íJa" Jlt'l'ili~l.r,·,;r o t·:·imc tle inccntlio. lk . ' 
1·11 ul.Hl l~ tk :~:;:;::s-:iilli<~: quando. llnrl'm, GllH\. 

P" nida, po;· •·xempto, de 100 homens, com
n:::ndada po~ um chc.fe de rebeldes, lnvadlo 
uma populaçiio, :~ssassinou difrercntes indivi
dnos " inc•:!Hliou uii·cr2as casas, pergunto 
t\a: l'.SSi.! c:lH.:fe de ri.:bdliücs, ainda que não 
praLic:a~:;e U!c·s c.:rimes pnr suas mDos, nfw 
Ucn~ soiL!'t·r as penas i!npostas a. cssl's mcs
nJos criml·s? E!.s o casa de que trata o Pro
j,·e!o nns !h' na;; fJlll' com:na ao3 cabeças: diz 
que :~qtwllc,; [Jtll', ::lém do crime de rcbellião 

p:.na de morti...\ P\·r~~-mHo eu: aos :lObl'l\S Se
n:~dOI:l~::i rga: con11Jatc.m o Proj~:cto quererão 
qt;c o.:; i:Hl!\'iduos que nf1o tenham commet-

1~:c::m1a p;:Ha r;u.:.! i:lQUC!lics rrue. al~m do cri:nc 
t!L~ r\.·hclliüo, ~i\·e:r·t.'m pcrp\~trado outros? 

Julgo l•·r d•·monsLrado CJUL' a pen:~ de 
mr:L'tl' niio l'í.·c-•:hí~ ~10 Ci.·:mc de rel;clliüo, c stJ 
L.~~:~l l:.igar quando tonc:orrcm estas circurus
li!!H:!:!::J U~6T:tY~Illtt·~. ;\,te-SL' QllL~ no Codigo 
ni'"~o h::.. e:!rcunu;rr:nc:i:ls aggrann1tc:s cspcciaes 
p:~i·~ o :::rime Uc rebcllião, como entondcu o 
nobrt• Senado:·, p: : f!Lh~ o seu :úitor, seguindo 
dcnarians c~~rangcit'[!S, fez um.1. lcgi.sln.~üo 

c:!su:~r ea, t! ~:pn:.~L'Itton cm gcr~l todas ns 
cin:un;s::::.nc:;ts n~·;grava~H2S '-' attenuantes, sc.•n1 
l'l'·l\•!'C'lll!ia a. c:~·ime algtnn ctn p:1rticulnr. 

Outra c:c·n:·mra se: fez ú Com~nissüo, c vc1n 
·• •.:cr ~ue •·S<.abdc•cc um Tribunal cxeepclo
a:\1 11:n·a e~itL· r.rinw. por isso que o Juizo dos 
Juradas d~\'L· se:r pn.ra. todos o.s casos: isto 
''• o que cu !lotO vejo moEmo 11:1 Co:JstituiçfLO, 
e nós temos por exemplo os crimes de mul
to2 fl!IICcion~l'!.c,1 publicas ~ue a legislaçfto 
ordinari:t m:m:la que sejam processados sem 
ser pelo Ju;;·.~ dos .Jurados. Ora, 6 preciso 
r!ll(~ o Scnndo ~ .:;tl'.1:-t in tl-irado du motivo pc
}il q:u~l a Cowadssão nüo e:omnH•ttcu o julga· 
!llt•nt.n Ül' c!·imc~-; Ue:sta naturc:~a. n.o.s Jura
J~JS. ~~a Ing-!8tcrra, ontlc o cida.dtw é julgndo 
p;:In Juizo dG!l Jnraclo~~. nwsmo t'!ll erinws po
lidc:ns, 11i-:o sJbun tn~ nobres Senadores qut~ 

:H .. ~te c:1so o j:llg:11ncni:o é feito por um .Tury 
,•E]Jccial, e-scolhido P•·!o sllJ•r!i elo condado? 

DiSSi.' um Ut;bre SL\lln.dor (]lll' na Jngln.·· 
(:ch·a. c' rC•o lt.'lll muit.as .~a.rnnt:ias: é assim, 
m:~c; lla r!c =•·r HL'lllPI'é ju!::;~tlo pelos .Jurados 
•·>t:olhitlos pc-!" sh<·rif, i~to é. por um Juizo 
,.,,Jwcia 1, JlOrqut.> n.io 6 o .Tury commum qut• 
,:í scntl'ncia nos crimes <lo ~esa-)Tajestadc, e 
otltt·n:; desta. nntlll'í.'i:a. 

:\:t Pr~.n~.a, o IJlW accnt:<•c"? O .Tury ahl 
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é escolhido pelos Pr€fdtos que apresentam 
ao Pre8ltlentc dos assises uma lista de GO 

um pnueo além daquillo que a sciencia pra· 
tica do Govt•I'JlO p6de aconselhar nos lt•gisln· 

.Turados: cst<~ Presidente elimina 30, ficam :lorPs. llemhan trabalhava no seu gabinete, e 
só 30; lléoles, o Procurador Geral do ReJ ~ elo B•~nrhan rJue se tiraram todas estas cit·. 
llód" recusar 9 o o réo outros 9: r,•sta:n 12 cumslnnc:ias aggr~n·,mtcs que se acham no 
para o julgamento. Emfim, a legislação fran· nosso Cotligo, Benthan nüo l!nha a l'XfH~rien· 
ccza, cm varias crimes polilieos, cetallélec.~:: cia d"s tc'mpos <:!li seu favor; o qu,, não 
a Cn.mara dos Pares como Tribunal .:specicl. neontec•· eom o Codigo Francez: não ha mui-

Vamos V<'l' o que se pratica ll<li! E:sulàos lo tempo que Mr. Thiers se dirigia {t Camara 
Unidos: não t.<!lll o nobre s,•nallOI' no;.!ch C''- , dos DCJlUtados pedindo uma tleflni~ão tl:t t.·u· 
Lei :IIarcial em cr!mes d<' r"belliüo? tath•a rh: conspiração. 

o Su. n. C,\VAL[',\:>;Ti: - J·::;u\ <'llga:w.Ü;. Qunnto ao Codigo do PrOC<!SSO, quanrlo 
O SB. L. GntA: -Então e!lcaramo" :::-1::' •'11.: Sü apresentou na Cam:tra temporar:a, era 

··ss~. Lei. ,~u Deputado c votei cona·a dle, demnn~tran· 
Responderei agorn. Sr. Pt·~·~idt•nt.,~. ao 

que di~sr~ um nobrP. SeiHlllor, que: tlJh~:t.a:· d'~ 

:iü "·' s .. ·us def<.'itoH: por conscqucncia, na mi. 
:!il:t opin:Jo, wnto o Codigo Penal como o do 

haver I .t~i:; rlg-.);'osa!-: n ill:c~s d :t índept.•Üt1 !!(·~,:, Pl'Oct.:s:w. Lêm coneorrido para o estnclo de 
,, cst.•c .:stabelccim8nto <lo Codign Crimiu~.l. tlr:sorr!cm •'lll CJU•! uns achamos. O que tlr.vc 
houve r•'l'olur;õr;s no T:lmzil, ,. qn•· nil.o f,y; \ iaZ<'l' ntn Governo qu., qnci' <'Stabclcc.·r a or· 
por C!liHí<L elo Coc1i~o qu~~ Plias :O:l! maai.:csr.:--~· i t!etn no Paiz, e CJUt~ não quc'l' subst!tuir o ar .. 
ram. En direi ao nobrL~ Sl~nadO!' cttlt.' a.s c~1m- bltrario :!o qu,• ~~ legal'! E:;pc1·ar que o Col'PO 
nloG,12H qne appnrt·c~t.•ranl 1.'111 l:tHlsCt]Ue::tc·l:~. d~: 

dissolur;}o da Assemb!Ga Con;;tituin~.'. ·' ;;n

tras CJUl' tivt•nun lugar ('!11 \'U.rias ot~c:~t.:·li.:·\~r,. 

rora111 Jnp;o suffocadns: lcmbr,!-S•: que ;;.:· cr•:a· 
ran1 logo Commissõe:=; ::VIilitare~; ''â hoc. í:Gm 
imrrucr,iiês dadas pelo Governo. 

.Actualmente a ndnlinistraçfLtJ, l'i~Cün~lt!-

el11H10 q1w não pótlP erl:'ftl' tat~:3 C'n!U m i:::sfic:::,, o 
CiUCl'í:lHlo obtc•I' por meios leg·ac~, ~~ p:tcin~.1~,

c:ão clns .Prodncins l't•bt~llatla~. l't~e,·,rr•_•;; i:'~O 

Poder Legislativo. 
O certo é que 'né lS:H ol!ln\·n.·s··· Jl.lr~. o 

Bmzil <!<'baixo de oul:l'<l ponto tlc vista, ·: pn.· 
r~·cia (quanto a mim) que haria nHti.::i ::Oi·~u

ranc:a publica: JH'Omulp;nu·sP ,J Cod!g, Cri
minal. r püL~~~-~~· 'lizr~r (jlll' dt• t·ntllo par:'. r~ 

n.fw houw•. :di~~:L nm dia .<if~ >'Or:r~o no 1:!~·:>.-~ 
;:11; as rr.-ot~llloes, as s~~dtc;o,•:::, o:i ro~\hOF: <" 
assaB2'nios appar"e,•m por iorl.1 a p:~:·[,;, 

Disse o nolH'e S<'ll~tlnr CJiifo i;r.n nii.o PI'a·:•?m 
s6 do Codip;o Criminal: mas n;; holll•)Jlo ;;iin 
ns mesmos, ufw é un1n nov:t :.~r:1':11:rio rtUü ex.is
le; e, H••ndo a.ssim, donde vem qtw tantos c 
r.:io variado~ crimes s<' t••nhuin commcttidc 
clê el•rtns tC;mpos a (·sta pane? :\'iit'"> 110D~\m 

rh•ix:ll' rh' rmannr da k::;lslnçtio crlmin::i e 
tlo Cotlip;o do Proc0sso. O Cocligo Crim!~nl 
Senhor,1!J, foi, como ~~n .i:'t diss~:, tirado !l:i.1"tt1 

1le kgi~l:H~lics cnnhN~idas, parte~ da~ obl'n.n <1~ 
!ll•ntltnm. 'roclo o mundo snht~ eomo l'SSI! ju
risconsulto era nwtaph)'S!ro em suas concr· 

! ... t~gi~I:Hiro ~mcncle estt~S dt•fdtos. 
A C .. mmissfto, occupantlo-~c especialll\<:11· 

l•! tlos eri:ncs policicos, qut• sfLO aqtwl!c:J '1113 
:unis nno assusmm, o qué fez? Apresenl"u um 
.!'r<Jje('to qu•· par,•ceu pr.,cnclwr as l'ist•l~ t!u 
~1\~!Jadt): (J C!Ut~ l'l'S[a\'l, pois, [l08 uobl'L'f:i Sc
:l:"lí.lul't:s Citlt~ 1t~n1 comba t!do t1 3tc Pto.kecn? 
Aguardarem a 2" discussüo, c nella, visto que 
aüo ,•sr.ara bem definido o r:rimc <k l't•bel· 
lifw, apresentarem as suas itléas a l'l 1 S!H~it.o; 

mas nfto se quer que o Projectu p:tss.· ti. ~" 

discus:;ão, e sitn Qtlt: as rüjciw dt~SclL\ j:L 
Disoo' um nobr,, S••nndOI' que ns al•:atlns 

~i'in contl':1r!a:-i {l Con.stituic;rto, Qltc o ::;y~tcma 

<],) .Tnry ilevc orgauisar·sc de outra ú)n1Ht; 
·· pnr:t esl·e rim quer qu<: n Projecto rolte li 
C;1m !m:::sflo: mrts, porqut• o nobre Ek~1;11]nr 

!:;·t;, 'ií! tl:í na :2" discnssfto ao trnba!ho clt! 
:!prcs01lC:lr uma. cmclHla neSSl' sentido? Para 
~to ~ r1w.~ ~:to :ts 'Hscnssõcs: mas nno se r1uer 
i:::t1l, 1· sim l]Ut• jú nn. r' discussão, Sl'lll t.\n
n·arrtlO:i na ana!Ysc dt' cadn um dos st·ns nr
i.igos. :;~"\.ia o Projecto rejeitado! J~u, S1·. F.ll·•~

s'tknic·, :nscnln CJUe proc.:rl<!I'inmos com m,d;; 
v;·ud,•!;,·I~. eS!h'l':tiHlo pela 2;' discusRné,: aeho 
itllt! lsl.o (· mais ra8oavcl c nt(! nutis dct!nrn::;o 
''" Sc·nado, qtll\ t.:ndo l'•!r.onhccido n utilicla· 
:1•• ll<:sl•' Projectn, de\' e sulunettel·o n rl i H· 

c:~~osfio: I' o to, pois, para que elle passo [t ~" 

ili~c:uss:io. 

O Srt. li. CA\'.\l.C.\XT.r: - Sr. Pl'\1 :-:iÍiit'll!i\ 

JIGÕe~; proftmdo eomo r.m, iuega\'elmcntc·, ;~ · :l hora r.st:l a dnr. e 011 nii•) quero abu~n1' rl•lH 
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m~'os qll<' m:~ pod.:ria dar o Regimento, dt;· ilador fez um r•~QUériment•l ~" Scnatlo para 
s<ljaria mesmo trazer da minha casa alguns que se nomca~s<~ uma Comm\5gfco qur;, de ac
docum<'ntos para mostrar ao nobre Senador cõrüo com os :'>tbistros dn .Tn,~ir.u. ,~ da Gua
que cl!c está enganado acerca da Lei :\lar- ra rtue se achavam na C~s~ .• houv<!SSC de nro
cial dos E:stados Unidos, e sust••ntar a mi- pôr medidas para salvar o Palz; creio que 
nha opinião a este respeito. foi istn, oouco mais ou menos: mas note-se 

O Sn. LorEN G.\lL\: - Pôde fazer n" ~·· ~110 us nobres Senndorc·s p?<.·su:ilt:!U qn,; cs-
discussüo. t::;; medidas silo as q1w cstÜ<l no J>roiecto . 

O Sn. H. C.wM.C.\XTI: - :VIas se ningut'!i1 I :<:in foi .:st.a a intenr,üo do Sr,nado; eu,, rH~sc 
a.~nd~t rc~ponden aos argumenlos r1uc nprc~ flt~\~ !.!.: !l(J~i.Ieas.sc uma C)mrnis3ào qu~~ ou· 
Sl~lltl'i sobrP o incr1rn·enicute ele passar t~ste \'is:;c aos ).!Inistros da Ju::t!~a (' Ua. Guerra, 
Proj,;cto ft 2" cliscu,~;ftO? Senhores, se ha tc:1-l '·' propnzes;1c a~ medidas co:n·.•nicnü~s na 
ç;~lO de se fa:~.·~r nl~uma cousa. ckbab:o d~s 

1

1 prt.•St1ntc- crist~: Nl não fallt: !H:s.=w. Otí:::t:-!ii"lo, 
n•gr:ts que muir.o lJ~m !emhron um nollr·· parqth' me ach:tn. fóra d:t c~,.;.:;; ;aas no cl'a 
membl'o da. Comrnissã,t, é nH•lhor rejeita!·~ f~t·guhHc dh;~e qut·, c~otn u:;1 ~.linisr.r~rio tal, 
mos estt~ ProjQc:to; !llas, ~~~ St' que-r scJm;:·nt~·~ :-·u n:~i"~ tin!H~ "~perança ílf: ~cu:;J, alguma, c 
parolar, Pntfto passP rlh- ft ~a rliscu::::sfio. Por-, d•· ::tl;!;~!lll !l1:Jd11 prcnu:u;lt'I·!'::,·· cnntra o :\H~ 
tanlo, p:::i·gunto a V. Ex. s·~ mP c1:t licl·w~a J :1i~tPrio, e lnculpt~~ de n.l~m-:1n. Iórma CJUC 
partt. fallat· amanhft. i nma d::ts n1e!lidas eX[l':tord!~larin~ seri~L nm 

_O Su. PitJ·:scuE~TC·:: -.: A hnm _alncla_ niio I ).l!l~isterio quu pudcss" me~hor dirigir o.s JIL'· 

P~tu daúa, c o nobi'r:: St•JHtdni' pudt• ~·;.l!lítl' gO<.:lOS do E::;riHlo. O caso 1! qu~: talv~:~~ o ,~o-

agora, :c qu~Zl·r. . . i nh~~:lm~nto _dns nos;;as ch·,~:~:n~r.nne:ia~ extl'~~ 
O :::-;u. H. C;\\'.\Lt:.\~'i'f: - Bem! Pr:nc·•~ ul'Lil!lal'Ias, 1cz <.:-'::.111 flllt' ::;,· :·~~~Ida:;:;,~ o G~JlJJ-

plar~·i diu~:Hlo qnt':' não wo apl'l'Seni:aria a nett~; no qtw, i~lll rcn1adc-. aL.!u;~ia r.onfi~t j~l 
fal1ar aincln csl~l vez. s,~ o men discur~o, qne st: ft~z. Entrou ncsst~ norrJ ~.f.l!1isrc·rin nm 
!:il! acha i!nprt~SEO no Df'SJFl'~'!'lo;· dr ho:ie. t~~~ nwn1bro d:J Commissrto: t"· :::~n ;,:;t:t'!:.!. isto 
tive~;;~'" mn.b Qxacto. Xl·nhnm. por~~m, tlns un1 l~ffeito da vnntadC' do s~:!:~·:n? S:! c1inha 
meu~ discurr;ns fni tflO mal colhido Jwlos t:!.. r;pinitto~ Si'. Pr\~::idcntl', i::>t·• :~·!, nm~\ mudan~ 
ehyg1':1pho:::. eomn dcsra ult.ima vez que Ial- t:;l tal qu;: in:;pirasse coar:~:at;a ~tn pub!!.co. I! 

f(U('I cl~sSt' h;pt.'rattt;as de llarmonia. entre os 
Pnd0res Püliticos, sL•ria uma. nwdilla sn!rn
rloJ•o.: vejam, poi5, como cu L'Stou C!Oherente. 

ld. Sou, portanto, obrigatlo a repetir alguma 
cousa do rtlli~ disst•, porque, St' fosst} a f:t~í~l' 

rectificncõ~·:::, S(~rin. n~~ct:-ssario fazer un1 rlls
r.nr~n nnvo. 1\,~o aos nohr~s Senndor,•s qu<~ 

nssistirnm a discu,siio <'ill ~.11•' }Jrofr.r\ o Ji;:
cur,;o mo·ncion~tlo ~u·· lei:t n: o jornal de hoj:•. 
e vP.innt sn cstií. ,•xacto. D~sta lemllrnr C]HC 5t~ 
me attrilJtlf' r.~~r dito qu1\ n~t Irlancl:t 1.1 Rr:: 

uma garr~!'a, C(U!llHlo ~!u nüo fnlld em Ht~~ c· 
sim em Vicl'·Rd. Depois lê-s,, que <'li u~o 
pnrtilhnva os :;cntlnwntos <k un1 nobre s,,_ 
nndor nccrcn da represcntnr,üo da Ballla, 
qnnndo <'11 disse CJil•' partllhavn. 

V a mos, poiH. (L qne~;tfto, Senhor.,s. Eu tt:· 
nho d,; decinr:n· qu.· não considero esta qu,•s
tiio romo a da interpretuçfto do Acto Add i
clonnl, ~nhro• ~. qual o•u r<~cnnllt•r.o que todo o 
t~::iforr.o que se fi~~·J' é peqth~no, a.1'im dl~ c:vi
tar fllh' ~c discuta na p~·c\8Clllt• sessão; portJm 
<'ll wJo o direita <J,• ll'~islnr. e <'U farr\ o~ 
esforc:os que 111<' paro·rerem rnsonvels :para un. 
discussão combater o ProJecto. 

Vamos ao qtl<' SL' pnsBou: um nobre Se-

Como é qth~ n Cnmmis~fio h:t de St'l' in
>'<'Jll'•·te d:1. ,-onraclt• do St•.nado? 

O Sa. C.\i'NU.-.:o: - Asili!ll sr.r(;, qunntlo 
o Senado :1pprornr o .Projecto. 

O Sn. !l. CAr.u.cAxTJ: - Enti\o, s!m; 

E~tt• Project,,, () St~naclo di!:~i' qn:~ :10 nnris
St'l\1 os ~.rinistro> da G·<>mra ,, d:t Justicn. c 
"" propuz,•ss"lll niedldns. 

O Sn. C.ls~c.,;.;o: - A r.-.mmiBsüo não po
cli:t propal-as seuiio cm um P1·oj.•cto. 

o Se:. H. C.IV.IC.C.I:\1'1: - s.• :t Co:nmis
sflll o cntc:tllL'll n.ssim, nüo dip;a r1nc o Prn
jccro ;, elo Srnndo, o sim d~'· c~,,mmis:;rw. Eu 
l)t'ln mou vow ntw qut~rirr. ,y~i··· ~.c· fjz.,~ssc fiC· 
ll1t•lhnnt(\ Projt~eto, c ciHrt~t:!nt:.1, nflo mt" cm
pttz ;í. tlclilJera~tw ele .St~ pl'oporem nldlitlas 
exrraordlnarlas. 

O Sn. CAssaxo: - Isto (, :netapllysico. 
0 SR. H. CAVALCAXTC: - Ei~ alli o lllNI 

<le!dt:o: ruas cu de~;r.jo QUê ·• ~ohro' f::<'11~dor, 
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r;uc: l• JlHtit.o lo~:co, destrua os Incus arzu-. 
ll\CUtu.;. 

Or:t, o Cttso aue se mudou a ntlm!nis· 
tr~u;:ãn; mas essa rutulauc;a nü1, nos tem ori(•n
tadu sobre ::1. politica do GabinetP. u~:·mitrrt

:;"-JJlc d!zd-o: entr .. r.aui:o, nfto duvido que IJS 

pr!ncipios, mezmo os sentimentos, c. t.a!ycz. 
n cní..re;i:~ llns nossos l\I!nistros, s:1 tisff!.ç::tm 
as JlL·cé..,sidadeB pubi!cas, nws cu nfto st•i un
da a este respeito, nem os actuaes :VIinis
tros achn1·nm conveniente dizer nlguma cot:"" 
11este sentido ao Corpo Lcgi~latiro. 

Eu torno a d :zí.'l-o: a caus:L do nosso 
maior mal, a causa das r•~ro!nçtit•s Ct;,., têm 
havido <•ntre nós, é a desllarmoni:: entre os 
Podcn·s PnllUc~íis elo Estatlo. Eu nf~o P.ri cumn 
se po~;sa ln:;d~·~r un1 :\!Inistcrio fjr·r,·J ncnlnun:l 
:lttcnc~üo rut Cnrpo LPgislnUvn, mr,rmr.nt.P nn 
ca~OS f~Xtr~t;lrdi!l:.!l'~OS, !)Ol'C!UC_. S~nhOl'i.!::i, O 

Corpo LC'g!s:ati\"o hn. de go~lCl'l1llJ' con,iuncr.a
lllCIÜL~ corn o "J~xecut!\·o; ello con;;titue uma 
partl·~ intP~1'i1Htc tlo Gove1:no elo P=:ti:~. S~ ni!.o 
houver, po!,;, um co:llacto p2rfeito. nnu l1ar· 
Jnonia. P.Jlt.rc os Podc-r.;s Politicas do Estado, 
Sl'gura:::.o:Jte C• tudo lmldado, mula se pt•tlc 
frtz,,r. 

Para (!!lO hrtjl P.::;sn. harmon!a, 6 llt:ccs.sa
r!o q:10 o Corpo LcgislatiYo saib::t qnlles silr, 
os principio:~ da aàm!nistracf:o; é neccssnrio 
Qtlt! poss:t con:fbr nos indiYiduos, que cst:lo 
{'!:c:arc~?dos d\~ (!XCcntar n<]n('llas Jllecliclní:i 
que clle tem à o Yntnr. f':ada. disto veio cm: 
wlo exijo qtw os :vlini.srrns I1le declarem 
qtt:tcs s:l.o CJ.~ !:Wns principias, mas digo (]nr:• 
nüo os r.onheç:o. Con1o ind:riduos sei (]Ut! !jfi.n 
multo rcsp;~itan:!!s; por~m, como n.clministra
dOI·~:·:"J, L\,IH!i'O quucs são ns seus prlncip!os! 
quatos o~ mdos com que pre:tcndcm r,•srulJ<·l~

ct·r a ortl!•:n no Palz (' rcst:wrnr a r:ontianc~ 

publica. 
Xe~ta tlnvidn mu qnCl estou, ]Wrm!tt.n.-s;,~· 

mn qur. dcseonfit~ dos acr:nnes Jiinl;:;trm1, se-m 
qut•, comtutlo, clPix~. elo tributar muito P 

muito n•:'Jll'ito n. call't um d<'llPs cm p::.rll
eular c um<L fü ... do carvoeiro (;ej::~.·nw li 
<'!to usar rlest:a cxprcssi'to) para. com alguns: 
m:n~~ sem p:·o;;l'anunn rslal.lP1r.eic1o, en 11:"\o 

veio CJIIl' :;c. Jlossam tomar nHtllr!as alp;n 
"!lll\S. 

Sr. Pre,ideule, a. hora csl:ít clnda c tenlw 
muilo que Llizt,r: so V. Ex. o permitt.e. ama 
nhã rontlmw.rei o meu discurso; cntilo vi1•el 
1111111\tln tl<' a.lp;ltns t\ocumentos, c espero mo•-

trar ainda rtuc t1J1los os nossos males nascPm 
da desharmo11iu entre os Poderes PoJlticos, 
ela Jncliff~rrn~a que se obscrYa no modo rl~ 

orgnnisar c;; lllinlsterloE, do desleixo e do 
esquecimento "m que nós temos a sc!cncla 
rio go\·ornar. e tla. apn thin com que cocam
mos o exercito, prim<:im móln do l~xecuti\'o. 

Disso·sp c]ue uma rcvoluçüo ou rebelllii.o 
rebentara no dia 7 de Abrl!: ::arei po~ exn.· 
1ninar esta proposiçEo; mas !sto nüo se p6tlo 
fnzl·~ cm dol!s minutos. J~' Hl!CCssa.rio que 
tambem, por minha wz, trag:t n historia rJ,, 
m r:u Pniz, snlJrc ::t qual tnntas ,~ezcs se tc;n 

~rrui fallndn; moHrard que a disciplina r!c 
um l'Xercito rh.ve >er tal como a dos Esta
d~.s "Unidos ~· c~1J!l1o a. de Tngl~tcrra; ,~, se fôr 
!1t~ccssario cllt't~i ~nai~. nüo duridarci mesmo 
:!pp~·ovar n. Li'Í )h!'cinl da. Ingln.terrn: ~quei

Jes Scnhor .. s que t0m conhecimento dr.lla sa
bem rruo de horror,'s cll:t tem poupHdo. Im
possiYcl é, Jl<•r~m. rrntnr disto cm pouco tem
po, mormcn:c quando a Cam::m está fn.tiga· 
da. Amanllà continuarei. 

A discussão rica adiada pela hora. 
Lcv:tnta-sc ::1. scssii.o. 
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Ea•J•l'rHcn/i.'. - J:,.:qur•rimrnto. - O caminlto 
rle tr'J'/'11 t:01ll1111111ica1HI.o rr ''IW cltl· 'C11iri~ 

r:om a rio Jmpcrrulor. - ..i.s m!:cl.irl!rs Jl'!J'!l 

o ?'Cs.!abr'lr!Gimenlo c/{). orrlcm. 

l'RESTDEXCI.\ DO S!t. DIOGO ,\X'l'OSIO l'EI.TÚ 

Reunido numero surficicnte de Sr;;. 
·Scnn.tlores, ubrrH:lt1 a scssfio, c lida :1 

:lcta dn. nnt<•rior, 6 approvada. 
O Sr. 1" St:crctario ·dá c<mt::J. do s··

guintCl 

Um orricio do Jlin!stro do Impc
rio, renwttendo tl or!lcio da CatnanL 
::1-Innicipal desta cidndo, com o re
querimento ele Jonrruim r~rn.ncisco ele 
Souza Navarro, offcn•ct•ndo conUiçGes 
para n orgnnlsaçüo d" 1lll1tt Comp:t
nl!i:t que tome ;;i n cst:Lbelccimento 
elo um matadouro .!;era!, onde se lll'· 
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rwr:d~ Ledo g"t'lld':l dt~ g:tio (kstin:l
do ao consumo ]HÜi~!co: A' ComwiE
~tlo de ComnLrc!o. 

l~111 c:'l'ido do 1'' St!crc:tario dil. Cot-
1!~:.!!';1. ::~;:J Srj. Dcput:Hl::::;, p:trUtip:tn
do t;lJ;· n Ht·gc~!HP, cm nome do Im
]11' r:·<:,:·. :.:~!::ceionou i!. Rl.'soluçfin da 
... \::;=::~:·nlJll-:~ c.-rrd, (jll~ approva a pcn
srw (:UiH::.:dich!. a D. ).i~lria Rosaur~~ 

Rodr:r;w< de: Gau·:ê:t: F:ca o Scn~:-

do in~~·ir:H.Io. 

D:1;: ~; rc r: i·;·:·:;. V! r;ti::s, uma da. As
.sc•:nlJ~: ... i"'t(r;!:~c:iid tln Ct•arü, e our.rr~ 

d:t ('::,!:::·:; .'.~l!llÍé:iJnll da villn. de S~r: 

Dcrna!·do. d~t r.:c·sma Prorincii.l, pe
dinJ;i :t r:·J·.ir;r~o dn Projecto que pns· 
son 11:~ C:;_mar~1. c.lcs !:-~rs. Dcpu:ados. 
!n! .. ··n:·r,•::t.nda o .:\cto Addic!onaJ. 

Q::a~:·u !'~~prescnt::H;:icfl dns Cama~ 

rr,~; ~-':1r: it:ip:,,•;; !ln;; ·:ill"s do .Crat11. I 
JnrdL:!, L:c1·:·"3 1' S. Joüo do Prin
c:;h•, :!:t I'!'G\'iuc:!i.L do Ct•a!'(!. pedinJ'· 
:1 c:rr:·~·.;::o l!..~ u~na novl Pt·:-Jvinc:!a. 
c:nj:~ c:::!)Ít:!l rlcvor{~ ser a v!Iln. t"L: 
Cmw. 

Fic:u.m tocl:t:J ~s I't:l11'0SP!ll:J.çõcs so
bre ~!. )-lc·.~~. 

O S1: . ..:'.I.E.'\l'.'.t:: - .Tt1. cm ontra oecasitu 
fallcl af'~\rca d.· alg-n:nns L(~is da Asst~mbll~~: 
Provlnci~:! rlo C' L·:! !'Ü, qnt: depois de estarem 
em cxecu~::o. :·.,ram nwncladas sust::r por or
dem do Prcs:dr.ntc tb Pro\'incia, o qtw [],·u 
motivo a df•f:gt:·stm;, l' htgar n. exac1~rb1r~·~m-s:· 

mais os p:·:ni..l~·:.:. pm·quL' um quer :!. L'XLCtH;i"~~~ 
daquellas L:·is, t' on:.ro :1 ni"Lo CJUL'l': :'t testa 
do primcirn 0~t;\ a .·\ssembl~a Provincir~I. qn. 
reclama pc·h1 CXt.•cur:J.0 eh· suas Leis; fL tPst~ 
do scgunc1n r·~;í.:'i. o Gove:rno da ProYinc:r..., qnt• 
ma.nclon sni'jt.:t r as Ll•!s c persC\'L•:O:L c:;,n ut~o 

n~ ex••cut~r. 
Utna. dc:nn:.; Leis, (~ a mais essencial, é a 

que ch'U um~! :ltlVa fllt'm:t ele nomcar.ão par::~ 
os cmprc·p;.Hlo~ :iud'ci~rios: o Presidcnt" t1:1 
Provincia a n:io ':uiz sancclonnr; voltou ii 
Assrmbll>a, ,, foi approvaua JlOl' dons tc•rços; 
c ninUn. ns:dm, nfw a querendo sanccinnar o 
Prl'sident.c, í'oi, n:~ conl'ormidadc do artigo lü 
do Acto ,\tl•l'c:,)n:tl. m~ndad:t publicar pelo 
Presidente• tl!l. :n·:5111:1. Ass~·mblGa. Enti'to, o 
Presidcnt~~ ,la Provinch mnnclou imprintir a 
Lei, c dar-lhe· e);ec:n,.::~n. o QUC de facto S<' 

~xcculou 1•m 1otl:t a Pro1·inci:t no dia 8 de 
D<'zcmbro elo :•!~no p~l~sndo, r.ntrnndo até.• t•nl 

(\xcrclc:o, em varios termo!::, os c~nprcgados 

c:n virtude della eleitos. 
Xo dh 22 do mesmo me;;, mandou o Prc

,Juente da Provinci:L su.swr a execução da 
i.ci, firmando-se e:11 um aviso ·d~~ ii ou G de 
Xoycmbro do t!nno passado, expt~dido pela 
Ticp:trLição dos :.;egcc:o~ tltJ fmperio, o qual 
:.~.r!so nüo dizi:t n\sp::ilo :t esta Lei, i! si:11 a 
HJtra: mas o Prl·sitient", cuido que po:- algu
.na illar,ão CJUQ lir0u do di;..n a.v!so pa1·a. com· 
.sca Ld, mand.ín ~u:t.ar a su~ excc.:tH·ão. 

S0gundo cons~~t, o .:.Il!ll:L:..'i'ÍO (!!ir~ l1n pou
·~O ::;c dissolveu tinha. expt:dir.lo umn. onlc!ll, ou 
1 risn, e:m G cl·? Junho proximo pas:mtlo, prrra 
~ilC: continuasse~n r1 s.·r olj.::i<:i'Víldas a.s Lc!s 
t~ ..:" . .s3e!nl.lll!rt Prorincial que· e::;tav::!.m l:Di ex~

.::ur:~o. L'Inqu~ni..o pda ..:\.:::.>t:IUlJléa. G(·J'al nfl0 
fossclll revogadas. Est~t ordem foi co:nmunl
<uLl. ~o Prc::ickr.tl· do Cc:~r:·t: porl~rn. dl0 a. 
:i;-to qu:z cuniprir; ,.,~·!:ir· isto (L• um l.loc:nmcn
~D que tl·n!w !):-'l'S~:HLL', qu~· ,} um o·lficio do 
·: . .:trt::t:trio citJ Gorcrno, t:Jll. l''.'S:Pui-lta a outro 
1J 2.Lc:J'i•tar:o da .:\ss~:nb~·~·:-~ p,·ovi~ic:lal. em 
·i~:·: 3. .\s.scr.;bl0:~ l'Xi,:_:.:-: ~:t;11 :· r.n::ll'.~ os moti
~·us ptll' qu..: a Lt~i n~Lo ti:1hi.t tido execução. 
(L:~). OrJ, tn:~:t vr·z f]tL: ::: l..t·i tinhn. sido jui
:_~~Ua lcgíll pc:o G1"Jrcrno Pro\'inc!:ll, qu,; ti
:l!ta. manU.nd(l t•:\í.:tular, p:--~n'lT qth~ ell0 não 
~loll!a matHL~r :::;t&~t.ar t!. :.;n:L cxt•et!t',:~lO. ),las 
;t"ja o que rl·T, c <l11C ~ L:.teto 0 C!Ut~ n :~c~ual 
Prc:::;!clcntc rhqt:cJ;:L P1·or:1H.:i:~ nfto obedecem 
.i ordL•ut da G;;•:r.:·rno Ct•nt!·al, c i't·;H ... ~s::r,tnn 
.1. este respl•ito, t:nt.re:tanto qu'..! :1 ('xccuc~w d:~. 
:tuclla Lei rolltint,:t a c:..:~:~:· !~IL~[h!US:J. contra 

'L ord••m tlo C.DYcrno C"ntra1. 
Estando as cousas n;·::;tt· cst:ulo, parccia.

:n3 ~·onvcn!cilil' tonta!' nm~~. c!ccisf~:..> :tccrcn. 
deste negocio. pn rn. o qnt· ~umprc qut~ seja
mos inrorm~tc1ns ck qual a d~'l'!s:h1 qu2 se deu 
n.c:e:rc2 da. rcprl•sentn.r.:w do Prt:s~dcntc contra. 
3. ordem do Gtlrerno, qut• rn:·~udou cnntlnnnr 
~~tn t~xccur.ão a.s LPis proY!ntL!~·s . ..:\ Lei Pl'O· 

ronc!al n. que t'tl al!udo l•. cnm.J j:"L disse, so
bre a nomear;fio dos c-mpr·.·.~··:ltl .. ::; judic!:Lrios; 
isr.o é, deu.lhcB 11mn. HIJ\':l f(Jr:n:L u(~ nomcn.· 
(~ão: e !C acaso ,-lla pü.1:• !:il·i" julg!Hht nutiR 
constitucional (o que eu u:io presumo) por
qtw, dando um:~ nova J'ól'lll:l. tlc nnlll<~aç[to ·a 
cs~(·s empre;:ados, diU1•r.:n te dnquell:l quo 
~sl(L marc:ul:t no Codig-11, :tlt•'l':t de alguma 
maneira o mt•smo Cocllg-o, ,.utr,o mais incon· 
stituclonul se ckvc consi,J,.rar aqudln que 
l'lltt derogn, n qual j(L pritni•:ro já ha\i,t ai-
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lcrailo a 11ome:~ção marcada no Cod!go, e t•sut 
a que o Presidente conserYa em vigor. 

Nfto quertmdo, pois, o Presidente man-' 
dar dar execu1;i\o á nova Lei, tem mandado 
ÚIZQr as el0içõcs (]os .Tuizc:~ d;, Paz, C]tli' de·· 
ve!n scrYir -dl· .T~llf•iro Pnl diante, pl:la Lt>i 
anterior, como se Yê da circular que el10 di· 
rlgio :is autoriclad!'S, a. qual .ru lerei nesta 
imprcsst>, (Lê). O mot!\·o que o PI'I•sillt-lltl' 
lJ(t para manllar fazer as eléir:l>l'S ãos .Tniz··~ 

de Pn, pela L·'i antiga, c 11'10 Hc:;nndo r·•· 
disposi1;õcs d:t Lei molh'rna. ·é porqul· diz 
t]tll' est{L dc•pt·nu~~nre sna ~xrcução da. dcti~~iG 

do GúVCl'll'l Cl··ntral. Se a d0cist'..o do C:oYt'l'lHJ 

Cl'llll'rtl fôr flUü dere trl' éXCCU(;Õo a 110\":t 

I..t·!, parece scguir·SL' (}Ul~ as elciçl'PS ffitas 
~cgunclo as dispo:o:iGõcs do. Ll•i antiga ::_.:ão nu1-
l:.ls; (~ os :!ero~~ pr:llie:ulOti p.;:os ma~.ist.t·ado~; 

q~1c ''111 r:rt_ud,, lil·lla cRtíio s~nindo t.alllbl'l11 I 
tem t1L' ~-jcr Jn1;r,allos nullos. l~i~ mais um mo
Ü\'O JWt' fJUt· l· misti."l' tnl!1D.~'·3c· quanto a11:r·~ 

um:L àelibr·r:l~;to, a não ter ella nindn. 5it1o 
dada peJo GO\'(i'llO Ccntl'al; :.if\ (• qu8 t•lle u 
po>sa dnr, ;;cm Ctlll' a Assembl~a Q,•ral tom,• 
tüllllecimt:!nLo dc~;tr~ negocio: e: J):l'i'a h;s:• !'im 
i:it' eonscguir, éll tenho tlt· mandal' ú ~It·sn 

U!11 1'Cf!tlt'l'ÜllC:l1tCI, 

T~lv~z pare~ a que e:u sou !mportnno; 
ma;;, cu nii.o tc•nl1o rCJllt•dlo ~enào st+o, por· 
qltt' cst.:u cousns C]UC artui parPcC::m nàfJ Sl'l' 
de ~l'liHlc Inr•nta, o ;;fw uaquella Provincia, 
otuh· não se pôde nt•p;nr cpw os partidos es
tiio cxnccrbauos. Algumas Cnmm:as têm ,.,_ .• 
presl'!l tndo ao PI·csillr.nt,•, Jl(•dindo a cxccnr;iici 
d:t Lei; l'lle 11ão [L·lll :umuillr•, enillo qtw l'S· 
wmndo 110\'a .[JN·isiw da Côrte, c• isto cm um 
tempo rl" part'llos, quando aLC' a rch<•ldia (]o 
é\Iaranhi\o " Pianhy bate fl pona da l'I'ovin· 
da, P púdc cansar algum acto cl,~ n·sislt'n
cia, que t.rarft eomsigo muitas desordens: 
lllOI'!llcntc' fJU:l:tilo s,, vê que a ravnr !la Lei 
•·stít a autoridade ua Assemhl•:,a, n nu·smo a.s· 
senl!nwnto dn Governo Pro,·ineial que lhe 
mandou dar cxecuçfto, r. a ordem do Gorcrno 
CL·ntral que :t mnndnu continuar, c cont.rn 
-ella só a. ordem 110 Prcsifh•nlP que a man. 
dou sustar. l~n P<'QO ao s.·nauo [Jtw considere 
nesta c!rcumstnncln, c reflicta se isto nfw 
pôde lla1· motivos para SL' desobedecer ao Prc· 
sidente, em um tempo que ha tn.nta tenden
c!a Jlarn so desobedecer a ordens, 1t!nda íts 
mn!s lcgaes, quanto mais a esta reYc·st\dll 
das c!rcumstnnrlas que acabo de notar. 

Torno a dlzf,l', não se me lenha por im· 
portuno: em uma alluvião de canas da Pro· 
vincia. e de pessoas de reconhecida cup:tcl
fladl•, ~c m<.· Pf'de qu" cu fnlle, rogue, inste 
para qnt• se mande uma dec!s:io sobre esta 
Lei, que ali! S•' presume muito conveniente, 
e cuja susponsü.:> amPa(:a dl•sordens: cu sou 
reprh:t·ntanl"l· clrrqtwlla Prorincb, dl•\'O punir 
por meu~ tonsUt.uintcs, {~ por i~so fa~o· estas 
obscr\'~I;Ür:>. S(~ cl!as n~o produzirem cffeito, 
Ilaciencia, no menos tenho dC!-if.·nca!'T{·.g~\do a. 
minha couscicncia. Se apparecer alguma des. 
ord(·l!l, por motivo dr•sta L<.·i, não se diga 
CJUC s" não pediram prov!dcnda~ em tempo. 

O nohrt• or;:doi' eonclu•· mandando 
á :\li'S:t o s"u r,·quc·rimcnto: 

"Rcqut'iro que S\..~ p.'r~anl esclarcdmenLos 
i.~ o Governo, 1'1 c. 

"RPqut·iro que se Jll'G:IIIl esclarecimentos 
ac:crca da L'XCtuç;ão <1a L.t'i Pr\)\'incial do 
Ccarú, n. :~7. dP ~2 de Bl~tunhro Uu anno pas· 
o:tdo; mniHiada suspC:IHli>r pelo Prc•sidente: da· 
quella Pt'tt\'itH:iít, r(·~comnH:ndando ao 1ncsmo 
u•mpo ao Go,·c·mo CJUC de alguma dt·.cisi\o com 
brevidad" sobre Psle Ill,~ocoo." 

8' apoiado c entra em discussão. 

O Sn. ~L' I:<n:~-:z UI·: B.\I:n.\cJ:x .\: -Declaro 
qu,,, quanto :'1 p;·imdra part•· do n·quer!men· 
to, não u•nlln fhl\'ida. nlguma l'lll votar por 
r.l!a: quanto, ]JDr(,m, á conclusão do requeri. 
nwnto, alguma 1luv!da tenho sob1·e o recom· 
mcJHlar·se :~o Gonrno. porque parece-me que 
não ,-. iHso da attribuiçüo do Senado. 

O SI:. ,\u·:~:c,,J:: - Esta. tl'm sido sempre 
a pr:Jtlc:t cl<ts Camaras: muitas yr.zcs se tem 
r,•comm.,IHladn ao Gorerno a ex"cuçi\o de 
uma on ontra L ri: c Pnrcc<•rcs flc Commis· 
~üo.·s nc~t:~ sentido tem sido apprornclos na 
Cnnllll'a t:cmpoi'ai·ia.. Gm Re]ll'<!Sent:ant:e da 
:\ac;ftn nem sempre p6de procurar os 1\Iinis· 
lros da Corõn, para del!es consc:guir c~tns in· 
l'ormar;õcs, porque têm mais occupações que 
lilsso o !nhibl'lll. Dos mot!ros que ltpresentei 
a éercscen to qut· as razi'M>B que o Presidente 
<1" C'·urú rlirig!o ao Governo Central vlcram 
ha multo t·cmpo, quando ainda se achava no 
\linislf'rlo o nobrn Senador F. de Paula Al· 
meld:t e Albuquerque: mas ainda nüo che· 
!!:OU (tqucllu Provincin relnçüo alguma sobre 
t.al objecto. 

0 Sn. PArLA AWVQl:I:IlQUI-:: - No tempo 
da minha admln!stmc;itO como :\iin!st.ro do 
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lmperio, foi expedido um aviso geral a todos 
os Presidentes de Província insinuando-lhes 
que deviam fazer executar a.s Leis que, ten
do sido postas em execução, não se achassem 

· suspf'!Jsas por revogação da Assembléa Geral; 
~ isro teve lugar em virtude da representa
~ào do Presidente do Ceará, em que expen
dia algumas razões, pelas quaes elle enten
dia que não devia ter execução essa Lei da 
Ass-.mbléa Provincial; e sendo muito extenso 
esse officio~ mandei extractar na Secretaria 
fie Estacl11, afim de entrar no fundo d.as ra
zões QUP a !leg-ava o Presidente; nesta occa
;;iã.o, porém, outros mP.mbros passaram a to
mar conta da administração. E' o que posso 

._informar a respe-ito. 
O S11. CAsSI.-I.No: - Voto pela p1·imeira, 

mas não pela segunda; e ainda que tenham· 
Naviclo exemplos de taes recommendações, e 
élla.s possam ser feitas, nunca devem levar a 
clausula positiva de que o Governo decida 
com urgencia. Não me recordo de qLLe tenha 
sido pratica no Senado fazerem-se taes re
commendações. 

O Sn. OLIYElRA: - Até certo tempo. o 
Senado nunca mandou ao Governo fa.r.er 
cousa alguma; de certa época em diante é 
qut• parece que se qner introduzir no Sena
do este estylo; e quando algumas Yólzes se 
tsnh:.;m feito recommendações á administra
ção, nunca foram feitas em termos imperati
vos cl~e superior pnrn inferior, porque o Se
nado on a Assembléa Gt'ral não é superior 
ao Governn. Sendo trt>s os ramos do Poder 
Legislativo que faz as Leis, dous delles são 
as Camaras, e o terceiro é o Imperador: e 
como o Executivo não tem obrigação de obe
ct ... cer a determinação alguma de um dos ra
mos do Pou.er Legislativo, porque não é Lei, 
nma. só Camara não póde mandar ao Gover

.no que fa()a isto 011 uqui·llo. Um nobre Sena
dor já diss,•, e muito bem, que, guandn o Mi
nistro dt>r <tS informações. então é quP Sl• po
derá ter conhecinwnto das circumstancias em 
que está este objecto, e darPm-sP as provi
d ... ncia s n ecessarias. 

O Sn. ALE:<l'An: - Já consegui o meu 
fim, quP é despe1·tar a attenção do Governo 

-para qu<' attenda a este negocio. No meu re
querimento não se manda que o Governo fa
ça alguma cousa, nem que obre deste ou da
quelle modo; diz-sp sómente qUl' tomt> uma 
d<•libe.ração, como bt-m entender, recommen-

dando-se-lhe a brevidade: nisto não ·se exer
ce mando ou autoridade sobre o Poder Exe
cutivo. 

0 SR. MARQlJEZ DE BARHACE:.<"A diz que 
ilymp•lthisa com a primeira parte do reque
rimento, porque o estado em que se acha s 
Província do Ceará exige promptissimas pro
videncias, mas, havendo na Casa um dos 
membros do Governo, parece-lhe que não sl"râ 
preciso mais que a primeira parte do reque
rimento. porque o nobre Ministro da Corõa, 
orientado com a discussão, se entenderá com 
seus collegas sobre as medidas que se dPvem 
tomar acerca deste negocio. 

lsto dito accrescl'ntará, qtte tem muito 
medo de qu~ se façam recommendações ao Go
verno, pois, que tem bem presente o que 
aconteceu com uma recommendação que se 
fe.z a respeito da viJia de Caethé, na Proviu
ela de Minas Geraes, ao que o nobre orador 
se oppôz, por receiar que o Senado se expu· 
nha a que o Mini·stro t:espondesse que, respei
tando muito o Senado, não podia comtuda 
deferir a sua reoommendação, porque o Go
verno enten4ia o contrariCJ: e com effeito 
assim se verificou. 

O SR. VERGUEIRO não vê na lettra do re
qut>rimento que se tem notado, mas julga que 
tudo se remediará, se o nobre autor elo re
querimento convier em que se diga. que o Go
verno tome este negocio em consideração. 

O Sr. Alencar pede licença Pa-rare
tirar o seu requerimento, e sendo-lhe 
roncedida, offt>rece o seguinte: 

"Requeiro que se diga ao Governo que, 
tomando em ronsideração o negocio da sus
pensão da Lei Provincial do Ceará, n. 37, de 
22 de Setembro do anno passado, informa a. 
esta. Camara circumstanciadamente tudo quan
to a tal respeito tiver occorrido." 

Sem dt>bate é approvado. 

Pri nwint Pnr'fc rln Orcbem do Di(& 

Entra em 1' discussão a Resolução 
da Camara dos Senhores Deputados, 
do anno passado, que autorisa o Go
verno a 0onc!fder .pr~vilegiQ exclu
sivo á Companhia formada nesta. 
Côrte, para construir um caminho 
de terra, que &Ommuníque a rua da 
União. no Sacco do Alferes. com a 
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do Imperador, em S. CllristoYão, j portuna.mente. X:lo 1·endo, poi~. motivos para 
atra.l'•:ssando c mar, conjunctamentc lJUC tenha. lugar o adia-mento, vota contra 
com o Parecer da Commissiio de Con- dle, c observa que, tendo esta materi:1 sido 
stituição. duda para. Ordem do Dia, della se de1·e tra-

0 Sa. OummA: - Chegou a occasião de tar, assim como se tratarí1 das outro~ que 
eu tambem propõr o meu adiamento sobre silo urgentes, em occasião competente. 
esta materia, porque entendo que não nos . O SR. CAll:<Imco DE CA)!POii não vê ra~ão 
achamos l'Ul occasião opportuna para tratar-

1 
alguma para que se adie éSte negocio: c as 

mos de obras desta magnitude: não me con- circumstanck1s urgentes do Pa.iz, ponderad:;.s 
vén1 dizer mais nada, nem descrever o estad11 P<'iO nobre Senador que fallou ·~m pt•imelro 

. em que nos achamos: eu só achava uma ra- lugar, nfio proc:~:d"m para o caso, pois o de 
zão de convenlencia para nos occuparruos que se trata ~~ favor,cer nma empreza p:n·
dt•ste negocio, que era pa~a assim vermos se ticular, a qual P(lde sor muito util ao T'alz, 
nos ,,squeciamos do estado en1 que estamos, por nella se empregarem muitos trabalha.do
e nos alimentavamos de alguma esperança r.,s, " que é muito conveniente quando o Pai~ 
para o futuro... se acha em uma crise qualquer, e ·é prati-

l.:MA voz: - A Nação não dá nada. cada por muit:ls Nações, em circumstancia.s 
O Sn. OJ.mm:A: - •.. En crPio que sem- identicas. 

pre dá algum:~ cousa. Donde vem a renda do Voto contra o adiamento. 
Governo? Nfto é da riqueza dos particulares? O Sn. Or.l\'JCIRA observ:~ que tambem se 
Bu VPjo alli um privilegio de cem annos, e deu para Ordem do Dia o Projecto que o Se
ou:.ras anomalias semelhantes, quando nos nado encommendou a uma Commissão ESIJe
devolmas occupar de remediar o estado finan- cial, nomeacltl para t•sse fim; e o Senado oc
ceiro em que está a :\'aoão, c de outras me- cupando-se dessn. materia, vai cc,ntorme eom 
didas mais importanto•s, das quaes depende o requerimento que approvou, para que !os
talv~z a pacificação das Províncias; mas so~m apr<'S<~ntadas medidas salvadoras. Anks 
quer-se que larguemos isso de miio, para ir- de tudo, conv~m que se trate dessas medidas, 
mos tratar de passadiços cubicos; eu própo- e da interprctar.ão do Acto Addicionnl, pura 
nho o adiamento, por11ue entendo que de pre: que passem este a.nno, poiH, do contrario, •~1-
!erencia nos drvemos occupnr de ·cousas mais las ficarfto adiadas, porque, logo que ap]l<L
urgentes, no estado actual em que nos acha- reça na Casa a Lei do Orçamento, que e~t•i' 
mos. a s••r remettida pela outra Camara, todoR os 

E' apoiado e entra em discussão o mais trabalhos serão postos de parte. 
seguinte requerimento: O Sn. SATr:nNINO está convencido de se 

''Requeiro qué fique adindo este Proje- acabar com as rt•voluções, mas entend~ que 
cto .par;t a seguinte sessão.- 01i-/Jcira.." I n. approva~ão desta ••mpreza. é mn lll•'lo lntli-

0 Sn. SNrTa\XJNo: _ Conviria 110 adia· recto de se aeabat• com désordeus, pois Qth' 

m~nr.o, se el!e fosse proposto pam que se o emprego de braços vadios é um ID"-'ÍO que 
tratasse de outras materias urgentes, mas obsta as desordens, " um objecto que tem por 
nfto pela razão que se apt:csentou do estado fim occupar tantos brac:os nfio é para des· 
financeiro do Paiz, porque niio sabe o que tem prezar. 

O Sn. Or.JrEm.\: - Os ~acra.vos. de commum :1 factnra de uma l'mpreza com 
o estado financeiro do Paiz. Se se consignas-
lJelll fundos pura uma tal obra, ainda ossa 
r•;zão podia prevalecer, mas é Isso o de qne 
a ·R·Jsoln~iio não trata. Nota que foi censu
rada a concessão do privilegio por cem an-
nos; mas éntende que. qnando se empregam 
cn.pitacs em nma empreza desta ordem, ê fte
ct\Ssario que Plles sejam ln·demnlsarlos do em
pate que sefffrem. Observa qne algumas refle
:xões se poolam fazer sobre a materla, porém 
na 2• dlseussilo serão apresenlndns mais op-

O Sn. SATUJ:StNo declara. que, se se rC!· 
ceia que os escravos sejam r.mpregaclos, e 
não os hotn(~ns liYres, então imponha-se i'SSa 
condic:iio aos emprezal'ios. 

O Sr. Presidonto declara · qur. a 
discussão fica adiada, para se pn.~

snr ít ontrn. parte rln Orei em do Dla. 

Segunda Partr. cl~ Orclcm. do Di(! 

Contlníra. a pr.lmelra. discussão dn· 
Projecto de Lei do Sena rio- A K -· 
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d~sre anno, que estabclec., medidas 
P~<ra o restabelecimento da ordero e 
tr11 nqui11idad1' publ!ca. 

sem todos, ao menos o Sr. Ministro da Fa
zenda, deve ser ouvido pela Commissão. 

Eu estou falln ndo como se as cousas as-
O SR. HOLU:\'DA: - Sr. Presidente, eu sim se fizesgem, e n:io devo suppor que os 

di~se hontcm que o Projecto cm discussão UJHlllbros da Commissiio praticassem, já não 
n:i.o é da Casa, poré111 sim da CommissfLO; digo uma g·rosseria, mas um deslisamento 
"!la JH'opôz as medidus que julgou convc- parlamomtar cm deixar de consultar aos no
.nient.e, sem comtudo exprimir o pensamento brPS :\!inistros. Devo, portanto, crer que o 
do So~nado. •rmnbr;m parece que o Projecto ' nobre Ministro da Fazenda. teve parte no 
devo, ser considerado como a eleclantção da Projecto, " observa a Cnsa que o proprio Ml
rolitica ela actual administração. Alg1ms dias nistro de Estrangeiros, e1ue era membro da 
tléJlOis ela chegada das notiéias do :\!aranhão Commissão. e que devia perder o seu luga1·, 
um doa nolm•s Senador<•s propôz que se no· como mnnda o Regim~nto, tanto isso reeo
lne:tss•· 1111111 Co1nm!ssfio em que <mtrasse.m nller:Pu que n<·m assignou o Parecer, e toda
cos ntemhros uo ;\lluist.erio, que tinham assen- ri:o ua diHcussão tem sustentado á risca to
to na Casa, afim d" proporem as mce!idas das as proposiç<ies apresentadas ,pela Com
QUt! a sltuar;fto do Paiz rt·Clttma.nt instante· missão. 
m~nto•. Esse ntr~mo nohl'c Scnadol', que fez Qtwm duvidará que o :\!!nisterio esttí 
o ro•qu,;l"imiJnto,< foi nom~a.do para fazer iclr•ntifkado rc.m a Commissão, e que as pro
part<· da Com1uiosi'to, porque t'lll ta.es ·casos posiç<iés da CIJ!llmissão dr:vt'm ser considera
ln! f! o ~~sly!o i!o~ l'nr!nmentos para com das como o Pl"ogramma dos princípios do MI· 
aqut·!le de ~<'US lllo'!llbros qu.- propõo:· qual. nist.erio? Não se queira apadrinhar as vistas 
quer mooidn. da administração <!Om o juizo do Senado; 

Durante .os trabalhos da Commissiio or- mas. cumpre repcti!·o, o Senado não tem ne
g-anlsou·s•' um noYo ?.Iinlsterio, e entii.o ·roi nhumn. pa1·w o!nl semelhante Projecto; os 
o·limlnado della, um nobre SPnador, m~mbro membros du. ndministraçfto exclusivmnont~ 
tla. admin!stra~iin pussuda. s.~io o;; soous amores ... 

0 S1:. G.\.S~Hsn: - F:lilllinaclo uão. 0 Sr.. Co~m; DI~ LAm~s (.lfinistro ela. G-nr·r· 
O Sn. Hor.l .. \;I;U.t: - TaJyez ju!ga•se de· ra): - :\ego. 

1'cr demtt.th·-8e por nflo se conformar t'()IU :t . O Su. Hm.r..<:'\D.\: - Estimo ouvir uo no
opiniiio do8 seus uob1'Ps collt·ga~. J<:u me rp. !Jrc Senndor ::\Iinistrn dn Gnerrn esta d••cla
;'irr.r ao ··ntão :\Ilnistro da .Tnsti~a. que era 1·a~ão ... 
mr.mbrn riR Commi;;siio. Ficaram ndla só O SK. Co:<I•Ii n1~ L.\r.t~s: -Autor não. 
tro.;, e o actual Sr. ~Iinistro da Guerra, que O Sn. Hot.l~A:<t1.~: -Foram ouvldos. 
suceucleu a um membro d:o Cusa, hoje :\linis-~ O S1:. Coxnr: !li·: L.lm·:s: - OnYidos por-
tt·o da Fuzeuda. Achando·so.' assim nomead11, que assim éonvinha. 
a Coro1uiss~o n!io Jloclia deixar de consultar I O 81:. Hor.t..t;>;n.\: - l;m tlos nobres :lili
ao,; Miuistros sobre as uwdidas nue trutavn nistros tC•m apoiado fortemente estas medi· 
;Je tn·opór. l•:u digo, Sr. Presidt'll!l', que a das, ,. lH'nhmn elo~ outros S<' têm Pl'onun. 
('ammissfio nfto pollia <lt·lxar de consultar aos j ciado ar.r•rl'a del111~. 1~ isto o que prova? Se 
Ministro~. porqu1• muito com·inha que el!t•s os ont:ros membros do :\Ilnisterio não con
a infornwssc,m sohrr ·o enttuln do Pa.iz e corllassr,m lwviam cle tlec!nr:>l·o: mns elles 
;H·erca llu politiea ((lh' a. a.chninistra~iío pre· 
to•mlia :1doprnr na; eircumHt.ancius aettHlt!S, 

Suppunhamos. JlOl'l•m, que n~.o clevess•• n 
CCimmissão C'Onsultnr !l·OS nobres :Ministros 
que estf1 ona Cn~n: ulnc!n. asslm convinha que 
•·!la r~cOI'l'r•sse• :í :>nbrdoria de t:tntos R•~pre· 

st•ntanto•s <la Naçiw. nne, sendo M\nisn·os e 
tonuo ttssPul.o nesta Casa, ]Jodlant illustrnr 
:, Comm!ssão, qunndo se tratava c!<' propôr 
mt•tlldas tfto lmportnntes, ns qunes rlevlnm 
tPr o t•unho ela pruc!eneln; " qunnc!o u:1o fos. 

~uarel<llll n silencio, ''· qtwm callt consente. 
lsto é dtt indok do systemn. rl'presentatlvo, 
e cu niio possll tlcixtn· dt•. pensar assim, em· 
quanto os nobres :\fhtistl'Os não me digam 
qno• t'Stou "nganado. Quaes sfto. pois, as vis
ias ela :ttlministr·n~f•o actual? Cr~io que ella 
qn~•· a rdol'lll:t elo Codi~o Criminal, tl nlte
rnr,f.o d<' alguns arti~os do do Processo, nas 
causas Qtle, por sua natm·eza. não tenham 
jui?.IJS pril·i!eglado~. Aqui se llisse que o Cc;
cligo C'riminnl é 11!11>1 mant.11 do~ retalhos: to· 
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do~ OH _mah·~ do. l.'aiz _se _attribuimm ;í BiJ~,;a I suffrag-los. e hel.J~ assim como o inter.,sse rio;; 
lrgtslar.ao; JU!lil Jsto nao e novo. De hu. muno • empregados do Ihesouro, quando os seus or
o principio funesto •das mudanças, uas re- denados foram augmentndos. (AJloia.!/os.) 

formas importuna~ é profc•ssndo por muitos A brecha que se faz ao Codigo Crlmiaul 
dos nossos homens de Estado. ,\ na ddinlc;flo de rr.bell!ilo. E' necessario ad-

Eu digo, Sr. Presidente•, principio fu- rertiJ' que t!U me achava no Conselho do Go
nesto, porque não conher.o a utilidade que nrno quando se sancclouou este Cocligo, ~ 
possa. provir a uma Nação de S<.-rem as suas ach.·l·m~ na conferencia do Conselho de T~~
Lt•!s todos os dias al.teradas '' modificadas. r.aclo quando S<• propõz esse negocio. Fallou-se 
Em V•·rdad~. este principio não f! noYo. se na definir:flo 11 .. rehell!ão. Esse é o cavallo 
seJa-me P<'rmictido cl!zer que é um legado ele de IJata!ha, é t•sse o pretexto; mas o que r.,r. 
muit:~!' administrações. p;;;;a dc,f!n!çiin? Com que fim rol dada? 

Hr. Presid••nte, quando s" l'al!a sobre os Senhorl'S, nós n5o somos estranhns li hls-
malt•s publicas. ordinari:unente s<' traz o ar- loria do nosso Pnlz; a definição rle rt•bel!!ão 
gumento: '!'cm·se chamado tantos Iwmens, l'oi motivada pt!lo muito que o Legislador de 
t.:tnt.as capacidad,.s. ,. nenhuma t.•m prestado. entflo rPceiava. suspendPr as garantias em ta-

. D"sde 18Sl •'Strs argnmrntos prevalecem: vor das qltai'S defini o a. rebe!l!ão como .. ~tá 
exa.ggerou·sr. " imperteiçüo da L<•i Funda· no Codigo. 
mPnrnl, coust'guio.sc· que c!la i'osse r•'formu· O SIC. C.-s~l.l.\o: - Apoiado; muito beUJ. 
da.; mas agol'a si' •'ntendt• qu•• os males pro· O Sn. Hor.r.A:-:flA: - !\Tui to obrigado. :-/em 
v~m precisamente da rerorma. Nilo pnucas por !sso \'ntei lll'lo artigo que tal deriniçflo 
vezes sP tl'lll nttrlbuido t•sses mulrs á orgn- eonrém. 
nisaçi\o judiciaria. e aos nwsmos Dr~r.mbar- Obs.:n··· o uobre Senador qut• hoje ~e~t;\ 
.o;ador,,s. cle:;prrr.:tdn .. ss" motivo, e que a Assemuléa 

.. lilmfim, é um e~pirito que não se ali· Geral, It<·ssa reforma a qu" se tem querido 
mtn!:t scnii.o com movimenrns ,. altl'rac;Õi·s. dar tantas intelligencias, não quiz tocar nem 

· O~ S11s. Vr.w<PF.Juo 1·: Cox<WSlLIS: - h·vementt· no artigo que dá ás Assemb!éa~ 
Apoiado, npo!ado. !'rol'ineiaes o direito eh~ suspender as garan· 

O Sn. Hnr.r .. 1~1>.1: -· 8is " mal rio Pnir., t!ns, direito que ellas exc•rcam 11'1rement••. 
Senhores; ~unnclo •·ste c!Psgra~ado Bra.zil ha Qual é•, pois. o inconveniente que resulta do 
c!·· ter uma aclmin!straG•io cons•'rva-dora? Até Codigo elo Proceoso? Um membro da Commis-
IJUando hn. de ser sujeito n adminlstrnçõ<'s rt!- Rilo concorda em qtw a causa dt• muitos ma
volueion:Il·ias? Onde e qaando pantremos nós i ns .~nrantias; mns eu mostre! qul' essa fa
Jlt'> vert.icP dn. desordem? 1 ntltlnll~ foi a.mpliada e é amplissima? :\'a 

St•nh.ores. hoje .;stou (J.lzc,nclo 0 qut· ~... llah!n. a Asembl~a PJ'Ol"incinl ha pouco su~
dizia. quando s,• l'ez o Codign do Processo. 8u Jl••ntlt·u as :;a rnntius; a rt'strlcçü.o r. só para 
não ~ou novo no Pnrlanlt'~to, e sabe·st• que o ea;;n tle rt'belliiio ... 
mio vote! por nenhumn clr,;sas Lds; mns, se I O Stl. CA!llllllllll llE C.Ut!'ns: - E' para 
J'ossento~ n examinar a lism dos que Yotarnm um '' outro caso. 
por c•st~s Cod!gos, r.alvc~z achasS•'mos os no· 
mes dt· muitos que hoje querem a rt•Vop;n
çiio •>11 altt•J·n~<io rlcss••s Codigos: c se disto 
S•> duvldH, t'll posso mostrn1• que muitos dou
tori.'H lll.' Coim!Jra, clt'ssn Coimbm onde se diz 

O Sll. Co~ssJ.IXo: - E' oura quand«; a 
Assembléa niio esteja reunida.. dando-lhe ~r.n· 

ta immedlatamoote qu.• dlu se reuna: ta! .~ 

a c! ispnsiçfln ela Con;;Lir.u!çii.o, ~ :!5 elo arti~;o 

178. 

I'!' te tnnro se aprrnde, votaram )lO I' estes C o- O Su. 1-loi.LUilA: - Eu desejo saber se, 
!li;;·.··"· :--lfl.o l'nram. ponanro. ,,sscs alumnos quando a Assembl6a Provincial da Dahht sus
no;; t·ut·~ns .inrid!cos elo Drazi! tão achinca- P•'ndcn as gn.rnntlns, n r<'brll!rto estava nca
lhnilos actnalmenr.c. Os mag·!strados qu<• esta- badn. 
vnm nn outra Cama~a guardavam s!lcnc!o. O Sn. :\1Ail<!UE7. m' P.\ll.\X.\IHJ.í: - Qnn u-clo 
Por esta occas~ito rwrmltta·st~·sc.me dizer que a~ suspendeu havln rcbell!ão ... 
t•sto.R Leis têm siclo enc.apotadas scmprt• com O Sn. Hor.r.AXDA: - Eu devo declarar que 
o inter<>sse dessa classe, cuja indcpcn-dencla os meus pr!ncip!os " a minho. opin!flo sii.o 
c bons ord,,nadns t•ram o objeeto d" muitos i snbord!nudos i\ minha posição. Eu m.• consti-
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t11o .Ministro fi" gx•.:f~uth'•)_. ,•xttnliuo ~~ ycjo ·l 
q\10. ·me ('Oill'ir·ia. s,, eu J'osse :llini8tro, <J:i(< 
•tdcrptaria tal cJi::;po~d(iÜ.o, lh:lU acharia. L'H~a 

nf"t:PiU:Jidnch: dv refol'ltHil' o c;odigo. 
O Su. l',\~'"'"~o: -·- Qut•m ,;ub"! 
O Su. l·for.t.ASO.I: -- Qrr•'lll sah••! .!:'o !'ui 

Miuistr11 duHs vt~Zt3-f;, P nãn tle:-;m~·JHi •I IJl\t' 

tinha dito nH. trlbuua ... 
O Sr:. lii.IJ:<ii,;Ez Ut·: 1'.11:.1.\.l<:t•.i: -- .-\·IJOiaJr,. 
o S~:. C.\S~U.\:\'0: -- .A:~ eiil'(~\IHlS[:11ll'Íll'i 

muitas vr:zcs t·:xigPm o •'•>ut.ral'io ... 
o Su. llor.r .. \.'-f(J,\: - ~I.'Hl C'(lh'i'é:l' jÚil' eJ:l

burac:o!--; ao Pf1de1' ~~--<ccntivo, mosu·ar··i qllt' 

os ·]lrlnctphH; i]tl iHI:n:lu!~sn·aGDo actu;t.l nitn 
poelem mr·r .. e:~:r· a;; .;ynl]Jrtthif\s tlat]ll<'llr,; ep;·.' 
qtwr~m a nrtkm. gu qtlCl'n mostl'~ll' qu\~ a.~ 

r,,sl.rlcçõe~ dt", eo.!ig;n :-;obr,· rr~hl'llitw lli~tn tt:m 
nn.clu qne i~mbarncf~ LJ fórma ~ o r-u~Hi(l:n•··ut~t 

do pt'Ot:OSSO, " (]IJi'. a;; mcdi(\ag ]lrOpOSI.!iii, h•::J; 

1···~ HC r.~:m rlit.o no Scutulo: C]Ualquer adnli
nisl:nH;ilo qu•· cur·., da PI'•Jsp,n·idade do Paiz, 
podi;J•:'t ''rmtar com o apr,lo dcs~a upposlt;üo. 

O Cor[HJ J_,egislativo de 1830, vendo "" 
males do Paiz, já ma;s restricto na couc••sl'l!\o 
elo~ meioo P•·,cuuiat'iu;;, •[lrncuJ·ando assim cha
lli:tl' <'t orrl,•m t' rcgu~ar R5 despezas pubUr:tF. 

j'n par~illla.va or,mpJ'e <'SI.a opinião e concorri 
para que J)assa~~c~ a Lei do Qr(:amenLu clt•ss~ 

anno. Eu posso J'allar tilt.·st:l mati.•t·fa, porque 
acoJlLt•ceu que eu l'os3P o ex1~cutor clt'l:iRa Le:i. 
Cont:e::::;~o qn·.· toda::; as e(~ouomias Jll'opllst.as 

!'oram e•x<•qJ.liw!iH; o Thesom·o achou mdo~ 

pal'a ~c manwr: na ntinha primeira admi~ 

nhnaç;-,o nf1o t.ivt.• difficulda·dt.•H, ,. (>oS8n di~ 

z,.r, S1·. l'r<•sident<·, que o Brazil então não 
JJr<•ciH<Jll dn. t11teln d~ ucuhuma casa cstrau
.s··im.. o~ lllt•lllhro,; da opposição ct .. e..Jtão 
~~i·am ,•:npregudos publicus, ~· propu:'.l:ram a 1-

J,,ngr. d·.-· fadli1ar a mareha dos jul~:tm••ntn . ..; (', ;.;umas medidas para ec:onomln. das suas l't!· 

os mdo~3 p:na Si: pod<~ii.~lll e\·ital' :-t.:; c!P:iOl'- p:ll'tlGÜt..:s, i!i(•diüas fllli:! for:nn t!ah:lhnt·iit .. ~ t-~x~·-

dPllS, nfLo ~e·1·v:rnn: sen,in pa:·:t contnl·om,•i.[·.'l' 

os magistrados f! mu!tiplic:~u· mais os ..rttiJi\· 
r:H;os (}n PoriP.I' .Tudlciarin. ,J;'t dis:k rpt(~ :.1.::1 

~arantia.~ podiam SCJ' sus[)t.'tlHUS p·.·lrt .-\~5,.111~ 

hlt~a Gernl: t! 1:om efft•ilo. ella r.r~m invt·stido 
o Pod!~l' Ex··c:nth·u l1c· uus J>nllCt)~ rlr annos 
t~11m t'~St• f!irr~lto, t~ n,t Camara elos Ul'pnr.ndo~ 

ha nnH1 proposta para. qu1.' P.SHH. au(nl'il;,H;ii.o 

seja prorngada. 
.~lguma consn. cllt•ei :\c<'rr'a dns t!i>po~i

t;õt•s ou da éJ)oca em qUt• fui feito na Camara 
elon Deputados " codigo e:rlml!utl, ,. devo aqni 
d:n uma explicação. Hontcm. qunnclo !aliei, 
prom~ttl cllzer algunl:t cousa. 8ohl'e a historia 
elo meu Paiz; ru:J.s, depois Qll<' isro :tl':<'lleei. 
rdlccti 8obre "ste objecto e 111<' eonvcnl'i el<• 
~ue. con1o Senador, ljOdt~rei faltar nos nh•us 

devores, s" quizer ser ··Xttctn Jh'Stn assum
pto .. , St! t!U fizer hoje, na tribuna. a histo

ritt du m"u Paiz, Podc•rel compromeuer-me 
para com os :Rcpresc~tantcs ela Nn,•üo. :\'ão é 
u m<·u obj<'cto •!Xllt!i•rb.lr paixões, por isso p: ~" 
rl<:sculptt por nii•• pod~r CUlll[irir· '' que pro. 
mettl. Direi sõmeutc poucas cousa,; sollre ao 
Jll<'flid:rs Icglslatlvns de 1830, c pnncu direi 
ta.mb<•m áC<!l'Cil de UDlf\ ·proposição que vi 
:tY:mçada a·qul sobre n. rebelliit« ele 7 dt• Abril. 

S<•nhorcs, o Brasil uiio pódt• pur motil·u 
algum deixar de ser monarchlco-wnstitucin· 
mLI, 1wm a opposlç~.o pó de ser a v essa f\0 

R)'S!Pma que nos rt•g'e. como já mais d<· uma 

euwdas. ,j{J :úil: -:·\Í:'l.C: llll~ nn:n·t' s.:nador (o 
Sr. Teixoira de Gouvêu J. para mostra I' t•m 
r.nnJ;) \·lle •,ta AH:m(h.:gn. fez l' lttl'llOU ei'fe<:ti
Vi.l:-; t1,das ns t•r:onomins . .J{l não existt• o hnn .. 

rad" Sr. Castro All·c·s. que II<J C<~IISUI:tclo Lucln 
poz em ordem, c sem p .. ·rsegniGào (h• ningu .. •m, 
::;PIU r.;·rno,;üo ele t'111Pl'0gatlus. 

~ã.o ~il' altl'ibtlillll, portall(O. (t Camara os 

malt~s snbt'l·\·indos ao depois, \' sim a e:::~ws 

homr11~ que, por todos os meios, ainda ::H"-ndo 

o::i mais dignos. (]Uel'oc'lll por :'ol'<}tL :lllhir ao 

Podt.·l'. I·~ o CJ.tlt~ i'izera:n Nis~·~ hnmen::i qtw llflo 
.:llini:;tros? Nada. 

Um no!Jr,• S<•natlor '' que um tlia lall"U 
sobl't! o ob.irct.,, " I'••Hpeitavcl chronista da 
Pr.,vinci:r elo Rio Gi'alldt• elo Sul, teve mzfio 
de• "' qneixn.r d:l Camara tios Dl·putndo:l ~n

,lJr~· :t tm~ l't·itn com Buenns Airl?s. l~xnmhk 

llc'lll ;t. cau~a e verá que:> :r C:uuar11 rios D•.'lllt. 
uulos nii.o tl·\'1? pn rtt~ llt~Bs~~ l'u.t:Lo. l~u nftn 
\'ia. Senhores, (JU1'l' nos banens da lli'[H'(•st:~1-

t.i.lçào :\'uc·ionnl, que-r no C1)11~elhn tln Sr. Dnm 
Pe-dro r. ,. Illt'51l1o nt•sse prineitk, não via 
:;('n:1n grund,• th·~·h·jo tle levar a et't'eit.o o :-l~'S· 

una vroclalll:1tlo. 'Eu eonl't•sso mesmn flllt' tnt> 

lisonj,~ava dr. que nn a.bPrt.HJ'a tlu-::1 Canann:; 

<'llCO:ttrm·ia n apoio doo Ht'jll'r!i<'ll '::tflleH ci<t 
1\ac;ilu; mas illucli-Ull~ nPsta l:5PL'l'H!l!;u. e nem 
por isso mesmo (]<o~cnnflel um só momento 
dns int<•nçõ.,s dos llh~lls c< o'! legas. '!'CV•· cn tiio 
Iugnr a ahdicnG:i" elo Sr. D. Pt•eli'" :!", ., a 
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r<·Yolução de 7 d" Abril, que não se deve 
att.ribuir ao compC'rtfUllento do Corpo Legis· 
JatiYo, á qual não con1pete o nome d~ reb<!l· 
!Hio, a menos que para prefazer os vinte mil 
homens entrassem em linha d<: conta os emi. 
grados portuguezes qU<• vleran1 ao Brazi!. 

Eu nito Yi no Cons<•lho falta de meios, 
vi Jll.lrém muita il·resolução. 

0 Sn. P,\1!.\.HGJ:A: - Apoiado. 
O Sn. I·Jnu .. \:>"J>A: - Via o :\lonarcha Ya· 

eilnnt<', yia-o cercado e embaraçado com os 
negoc:ios de; Portugal. l~of o ~'!onarcha a )li. 
11~1s. não .Pill' nwu voto. p:·tra is!:io não coucor
Ti; voltou, ,., d"pois de ter eh., gado aqui, 
ac:hou " ::'.Iarqut•z de Loulé casado com sua 
irmft. Dt·pois. c.s neg)cios d<· Portugal tamo 
se compli<,aram, que foi ll<'cessario lembrar 
ao Sr. D. Pedru 1' o~ nt•gocio,; du Brasil. 
Entfio o Sr. D. Pt•dro l'' ni'to l'allant se•niio 
,·.m JJ<·g-oei~>s ele Portu~al: a <·ss·c ,r.,s!pdtn 
posso iJJYocar o teste-munho .ele um meu col
Jeg;a qu"-.' ~·~tií. ]ll'\~sentl!. . . Na. 31

' C(JllfCrt~n<!ia, 

"""ll~<'lh<·i qu<·. dt·poi; <lP rstar ramo tempo 
an"cnt.t·, se dNiic.>asse ma 18 um mom,~nt.n aos 
ll<•gocios {]o Brnzil. 

St·JJhorP8, us garrafadas ele )lnrun niin 
d.·ram ela camara dos Deputados, nem da 
oppo!-iir:fu:t, l\t'lll da i!Upr~·'flM:t . .Et:isas ga-rrafa. 

cl:~;; eh• ::llar!:o vallam mais alguma cousa que 
a imprc~nsa. e nilo deixaram dP abrir as eha· 
·g-as no~ cnraç:ões brasile-iros. Nessas circnms
tancins, repil.o, vacilluYa tudo; pr.,domiuava 
,. ar.[lnrPclll. ;, id(.a de PortuJ,:al. no,; mo,·inJ<on-
1o~ cle:lpeJ·eebidos do principt• ... 

part<· muito actil'a n \ rtissoluçã.o dtt Constl
tulnte . .Se o Corpo LegiS:latiYo nii.o attende ao · 
estado do Exercito, o Brasil não poderá con
servar o systema que tem :uloptado, e ha de 
st•·r dllacerado. 

:Nos conselhos d0 "'Ionnrcha vla.se qu& 
se não pod·ia contar com a tropa. O qu,e não 
admitte duvidn é que constantP.mente se telll 
achado ,. conservado a Capital do lmp~wlo 

cercada de tropa. O Sr. D. Pedro 1" iamab 
pndia esatwcer-se do lugar do seu nascimen
to " das :,:lorias dos seus antecessores ..• 

I' quem em tudo isto foi o venceuzyr! 
Foi o o a r tido portuguez. 

l~u não os crimino por isJ:O; a nós é 
qu., cu crimino. Quando cllc a.bdlcou houve, 
com efft'ito, um ajuntamento de tropa, e a 
tropa niln ~c deve ai.untar nem fazer recJa •. 
nwr.õ,~s. pnrqu;• é esseucia!m.,nt•• obediente, c 
o deve ser; m;~s, se aquelle oomportamcnto 
da part.· da tropa s.: pócle chnmar rebcllião, 
<!lltiio ha outros anteriores que ml'rr:cem o 
mesmo nome, e o Go\·crno nunca attendeu a 
isso. Ta !vez a.lguem tivesse preparado a tro
pa )Hira um fim que era todo contra dia. 
S•• o Sr. D. Pedro 1" não tivess.o sido levado 
dt· um s,.~Jtimcnto <le n;~clonalldacle, Qllt' o 
clomlnant naquella época, e quizess~ ficRr no 
Brasil, ~rande parte àa trop;~, mesmo no Rio 
dt· Janeiro havia 1:Ie sustentai-o no 'l.'hrono. 
A populnP,ào iut,•fra do Rio dt.• .T;IIl<'lro lh'o 
pi'!Jirla; ('SS<•S ajuntaUlmHos niio eram r.P.rta. 
nkntc para uma abdicu~iio. Eu rui test••mu
nba, ~sti\·., no campo depois deste acont<,cl· 

Qu<·ro dizer, Senhor,•s, ;<ig·uma cousa. nknto, e l'i c, sentlm~nto !']ue dominava o 
aecrc:a das JWHsoas qne et.'l't::tvam o lrloJuu·chn. 

~;m verclaclt·, o Pa~o <ln Sr. D. Pedro ]" 
('ra um castcllo Jlonugw•z!! 

Eu queria QU•· os ln·asih,.ir"s ,J,. Jlrimeira 
chlSS<• e os maiores SL'l'l'idort•s do Estado fos· 
s<'lll 11S fJile cercasem o ;\•Jnnarl'lm, (' qll<· nüo 
SL' nwnose:,ba::::;st"'lll com t:Ss:\ Uennmina(;ào de 
l'l'iUri,,,~·. ()~ (Jile f'Pl't'illll (J ~\luH:II'C:ha ~:io IIH 

pJ•inH-Íi'o~ Hcn·idores do g,;tucJo. n~ primPiros 
r·mJHP!hriro<' !ln Corê•1. J~~su 1'nltn que nós, os 

hr:t si h· irus. t t.:lllo~; t~.;;:;a ind i!-;JlOHiç~íio eom (•sse 
t.itulo cl<· tTia!los, icm cau:;aclo c ha. de enu
sur gJ'i.lJHlt~ mal. 

Onl.ru (!ullsn dos nossos males tem sido 
a incliff,•J'<!ltCn com q•.w se olha para o ·J~x•·r. 

cito •·m um Gnnrnn constitucional ... Totlos 
llÚii su h·~mns qnc o nosso .Ex<•rclto teve uma 

Jl0\'11: todo~ l'iamos que, no m"i" disto tudo, 
··s~:.a eidacle se conscn·avtL Han(juilla. 2\!as, 
Jl•·rg-unto ,•u, que fiz<•ra.m os Ministros? 

O Sn. Co;qn; DE LAGE~: - E Q.Uem eram 
ns JJinlstros? 

O Sn. :\L\l:c1rEz J>J·: P,\J:AXAGU.\: - :Não 
··xistlam. 

O S;:, Hou .. 1xn.1: - p,.rcJül'.lll<' n nobre 
Senador. o :Vlinlsterin nfto abando•nou o s••u 
lug·ar p11r causa de reclamações. Quem quer 
st.·r ;\linistro, fJUem quer ser 1'unccionnrio na 
n'Jta classe é necessario Y<~r primeiro .~tJ tc!m 
a ,,ora(Jr.m ck U!ta.nln i' .wn p0.1tn. 

.:lias, n I]U<' ~ verdade ó qu,·. se h<lllVP re
f>,•lliiio, é n!!Cl'SSlll'IO j:)l'OY!ll' !!llC WllCOI'l'Cl'Hlll 
20 mil hom<'ns rurr. t·lla. O melhor é uão 
l'allar niHso. Mas u~o lla razão de queixõt, 
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illem da populaGilo do Rio de Janeiro, nem da 
Ca.mara do:, Deputmlos. nem do Paiz, que 
eempre acatou o fundador do Imperlo. H:t 
alguma queix:t ·pdo estado de indisciplina na 
tKapa, ,. podemos nós hoje contar com e! la? 
Qua~s são as vist:1s da administração? l~' 

conserv:1 r u tropa no estado em que •:•st:í. 
hoje? g• com um:t tropa sem disc;iplin:t qu" 
se h a de acabar a r~bellião '! 

A administração contenta-s" <' esíorça-sr) 
para augmentar o ~Jumcro ,; augmeJ!tnr :1s 

uP.spezas. :\las se o num,•ro e as despezas au
gro.,ntassr.m. J>cior seria. üu quererá ella Ycr 
uni novo 7 de Abril? S•ml uma força disdpli
nada., niiü r.ód" haYer governo u!g;um. ~ão 

-~ t'<:lm o augmento d~ Desembargador.,.,, não 
é alternndo o codigo criminal, não é autori

. :.~ando o Governo com dinheiros para d••sp•·· 
zas sem se saber donde sahe esse dinllciro. 
náo é dando-lhe o direito de nonwar os viee· 
pTcsidente;;, que ,,,. r.•med.iarão esRes nw.J,•s. 

A tropa ,,stá sem disciplina. c com isso 
ninguem se impnJta! Eu não sei cnmo ::;e 
querl!ln 10, 12 c 16 m!J homens parn o .Brazil. 
ainda qne V(!nhatu estrangeiro:;, contanto qut~ 

!Jaja num•·ro, e se vote dinheiro para isso! 
M3s não se observa. que o dinheiro Jlódc fa· 
!bar, <' que essa :;en t<~ não serve, porqn~ 

cão é a quantidade, e eim a qualiuatle que 
nos dev~ guiar. Estou persuadido, Sr. Presi
dente, que em tempo de paz nós carecemos 
da mesma força, e eu não acho que se devia 
augment3r o numero; o que se deve fazer é 

disciplinai-a. Se cominúa a indisciplina. hão 
de as rebe!Hõcs prost·guir, e hão de as dcs
pezas chegar a um ponto tal, que emfim ha· 
vemos ile faz<:r a bancarrota, o Estado ha de 
se despeda~ar, e a causa principal destas ca
lamidad~s terá sido a indiscip!iofla do Exerr.i
to e a ner..huma fiscalisação dos dinheiros 
que se dft para e!le. 

0 .Sll. COXDE DE J.,AGI~S: - Peço a palavra. 
O Su. HOJ.uxn.~: - ~iio é s6 hoje qu<' 

digo nesta casa que não são as despezns <' 

as !ancas de Bento Gonçalves que ferem os 
corações dos brazileiros; quem nos fere, quem 
nas ataca s!i.o as d·'oPezas e letras do Rio 
Grande sobre o Thesouro do Braz!l. Não; cu 
não temo a Bento Gonçalves, ni1o temo rebel
des, m:~.s sim o desleixo, a. relaxação, o d·es
:prezo ·de tudo quanto é o!':lem Da fiscalisa· 
gão dos dinheiros publ!cos, 

Ora, tendo eu dito isto, bem vê o Scnad1.1 
que eu nfto acho nenhuma conveniencia nas 
alterações do codigo criminal, nem nas novas 
derinicões de rebdlião, nem oa reforma do 
processo, proposta no projecto; acho, sim, ne
cessidade de algumas medidas sobre o Exer
cito e acho essa necessidade. Sr. Presidente, 
talvez pa.ra não ouvir ao nobre :\Iiuistro ela. 
Guerra, que ha pouco pediu a Jmlavra, Ho
bre o estado em que e!Ie se acha porque ,,u 
~'i que n anuo passado tinha-se peltlido á 
Casa uma lei que autorlsasBe o Governo " 
poilo•r declarar em e~tado de guerra a i.a('S ~ 

tacs Províncias: passou essa lei, <.'!ln ('Rt:t 
em pé, e eu des~jarl~ saber o qne ent.,udr! 
o Ex,!cutivo por esse estado de guerra; !lese
i~ ria mesmo ~abcr se já ha alguma Provi nela 
rl<•elarnda. em estado de guerra. Segundo es
sas declarnçõt:s, segundo a legislação que S•! 
suppuzessn l'ig;ente em ta.cs casos. entüo JlO· 
dl'l'ia manifesta r a minha opinião, então Vi'· 

ria se ha !H~c,•ssidade ue algHma alter:u;:io no 
'Exercito; mas bem ve o Senado que não co
nhecendo Isso, não posso propor medidas, •: 
nisto estou coherente com a minha opiniiie> 
de que taes medidas d<)Vem partir da admi
nistração. As que a este respeito se acham 
iniciadas no projecto apresentado á outra 
Camara, permitta-se-me dizei-o, ainda têm os 
nh'smos defeitos dessa lei que pnssou na Casa 
sobre a .. declaração de guerra. 

Quaesqner medidas que se fizessl.'ln a do
ptar (eu o repito), devi3m ser isoladas. 
desembaraçadas de nutras que não eRlJJeces· 
sem a sua adopção: a Casa sabe o estado om 
que nos achamos. sobre o adiamento da ses
são, sabe ainda que ;:.!tos negocias ainda nos 
estão commettldos, e devem Sl''i' decididos no 
pequooo numero de dias qu,) nos resta. s., 
a administração ou a Commissão quizt,sse 
certas medidas, devia as propor simplesmen
te: é eu acha.va que o que del'eria passar 
era uma ou outra disposição m!lit:tr isolnda
mcnte; e torno a dizer, o que hontem disse•, 
que, em caso mesmo de grande necessidade, 
niio duYidnva, talvez, Inclinar-me para a Ie
gls!açfto horrível acerca do Exercito. 

Eu disse que havia de trnZ<'l' á Cnsa essa 
legislação, trago-a; e tambem disse, quando 
.fallava um nobre Senador que é :\I!nistro, so
bre a lei marcial dos Esta.dos Unidos, qué 
el!e estava enganado, e com offelto estA. 
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Sé1;1hores. <·u não Jaça na.da em segrpdo: I do commancl<J naqul.'lla épr.cH, ~cgundo o c:a;;n 
qmmdo ·foi nomeada <·•.ta Commissfw para pro. pedir." 
por m~diila$, " nobre Se:nadur disse-me que I A<JUI Ultii'Cil os case·~ paru o lt:illpo de 
·ueseia vn conlwt'-'r as minhas idéas .acerca do Jla~. c diz qtw só ao tempo d" guerra as llCn· 
Exercito. ,. eu mm muito gosto escr,;vi dois lenças que nfio dis~e·rem respeito :t um ofl'l· 
pt>quenos artigos. Mill<' a.o apresentei: cu t:ia1 general poil<:lll ~;,:r confirmadas t· manda· 
wmb;•m !lw mand··i os rcgu!a.nkntos milita. das ex<'cutar pelo of~icial q.\t<• <:onl"<•cou () 
rrs d11s J~sLadn' Unid.os; o nobr.• Scnad.or cons•·lho. etc. Diz ugo1·n o 1trtigo 80 rlu mes-
,,.,.,. •·SRcs papeis, c d<:llt>is r.·st.ituiu.m'os sem 
f11H' !'ll os Pi'disHe; e Pt·lo (]tt-t~ eu lhe OU\'i, 

digo que t·l!t· •n•·m "" leu, porqu,· nqnillo que 
~·ll1· afõSP\'i:!l'il ela ld Illii.J'C·inl dns l~starlm~ I:ni
dc~ r~ uma JHoVé.l (](~ CJite nfio len t'!:=St-s JlU}wis. 

).las -t'll <ligo. S(•llllOI'~:s, qnt• n:lf• r~ a lei 
1\lal'da\ do::-; g::;t.ac1os Cuido:-; que t1'1ll ck l'th 

gnlnr ~~~ no:;sn~ IH:gocios u.ctualnw.ntt~. nem 
f!JlP~ Rnn lh~g·ocio:; nülitnrc~s. ·ll.:st.o11 1wrsnadi .. 
tln IJII•· o 11h.i•·clo ~ d,, alta .iurisprud.,ncia, !, 

do clirehft da~ g'í·'llU·:;. (~ du h•i qur• !'\•gula o 

ma !t•i: - ;;O oWcia1 que tlvt·r u.utorldade 
pa.ra mandar fll.z<"r um conselho geral, pode. 
r>i tambem fazer perdoar IJU modlfica.r qual. 
QUt·r cnstlgo determinado pelo conselho, +1X· 

cepto :; sf!llt<•nç<t. de mort~ e R d~·mlssitu (]., 
algum official. Nos ra.sos. jw·r(:nl, em fJU•~ lhll 
eomp.•t<· mandar pôr cm e~ecur;iio estas ultl· 
mas poderá suspr.nrh'l·as até salkr-se n qUt< 
.clr•cidirü a réspeito dellas n Pr•·sid<!lll.•~. a qu,•m 
ll:n·(l. partt• t!a sns]lf'!l~iio, trn.usm!Lt.indo.·lhe 
cúpia elo [H'O<:t•Hso. O r.oronP1 cnmmanrlant<· do 

...:stado -cl1· J!,'nerra; f\;;ta:; Ido sü.o p;1.·l'at·~: o:; CIJl'po ou guarnl~ilo oud<.~ se fh:Pr algum con
jurls<·<>nSlilto~ tkn•m mnitn mcJIH>l' conh"·l ~t·:h .. de gJWrl'il J',•gimentnl, tem mttQr!dad,• pa
eel.as ou•, o;; milltareo aintlu mais instrnlclos, 1 ra perdrwr ou morlifirar a Jli'IH\ !mpoRtfl pP!o 
<.', ponanr .... •h·m o n~brt• Scnnrloi' Jil'C<:iRarin / nh'smo conselho." 
r!:~ ki mnrt'ia'l d,~ uma ,. onn·:~ naçito. I Este artigo. IJU•' aeabo de 1•·r. {• p~trll os 

P:~ra nrostrar qual ü n lei llluJ·cial d•'ls Es. en.s .. s milit:11·es. mas !iãn com aquelln ampl!. 
t.ad"" Unidos, ac••rca da disciplina rio l~x<·r· diio !],. que fa.J'lou o nobre SPna.dor. () nobre 
tiro. cn lr.rci uma t.J'Drlrwr;i"' dellu. ainda IJlH.•.' Sunatlor t:LIIllU)I(iiu a m!nlw propo~!t;iin com 
:mJh·t·J'dt:t. 

"Art.. 65. Qualq\1<'1' ofl'iclal gt·IH:r:r 1, (:Olll· 

llHIIHlatlt,• eh· um 'I..'Ãt~rci-!.o, 011 eorone1. que 
(· .. mmandar uma rqp~LJ1it::tn separaria. Jl(Hle 
l\nlll~':tl' lllll C()Jl~l'llJo de gUt'l'l'ii ~\.'l'ill Ollanfln 
'fôr neeesi::iario. Port:~m. 1\t•uhuma :.it'lliurH~:, tl~· 

t::on!::ielho de~ p;uel'l'a St·l';i po~t.n t·m r~x~·euc:ao. 

~h·lll 1(\lt·· rodo 11 Pl'11Ct1Rii0 s~ .. ~:l 'lt•\':.1(](1 an co
nhreinH~lliO do ufl'iehtl f!llt• mandou f:tzt'1' o 
r·.onsP111n. ou tlo uf1'icial fliH' tH~~Slt i3puea com

nuuHl:r J' a~ l.l'<~}las. As sr:meut;as lln eons .. tho 
dt• g'Ut"l'l':t C(llt' ::i'' l'Xl".l'lHlül'enl (t l)el'dtl dt• V!dn 
t• fi rlt·misstlo dt' um offic.:inl de patt•nu··. não 
SPri\o üXl'Clllflda:-: t-:m 1"•11\})u di• .J.IHZ, SC:·Ill q\lt·' 

o Jll'I)Cf.lSHo i~'ll.t·i ro ~cja n pl'(~St·n ta <lo ])()l' vi a 

úo Ht·<~t·~·ti.U'it, -tia Guel'l'a no Pl'·e.:iid·.·lll.t! tlos 
m~wclos UnidiiS pal\1 Sllil <:onfiJ·nHv;i'io ou 
ilt•Happ!'fi\'Ht;i'io, oll pal'a eh\!' as SllaH onlens 
P~ respt·lto d11 ens~': o mot~mc' se pr.ntic~arf\. 

~111'1' sr·.ia ··lli LelllJF.l dt• r•a~. qnrr s..,Ja •·m 
tempo cl•· ~nrnn eom ns sentt•lH;ns ~1w dis., 
~··r<"llt l'•~Sp<•ito a ntn oft'lt·.ial g-ctwt·ai. T .. tlns 
a~ uuu·as H01ll.•·n<:aH JlOllt:m ~··r CllnJ'i!·m:tClus (' j' 

m"n<ladn:; l!Xt•c•ulaJ• pelo orricin1 (jll\' cnm•o. I 
c~ou u '~on~~-'lho, 011 )"ll'lcJ oi'fit~ial t:•nc~al'T't'~ado \ 

n:-; rr.gulamt•nto~ milita.r.:o.::; til)!.; -~~~tadn~ t'ni
.(]o;;, o que l<'lll muita cllffcrença. 

·1~u ni't11 disse !JU<' H Ir·! marcial dr•s gsta. 
t!~>s l:nlrlos em•oh·,• tr•dn o munrlo: nisto ••stfl 
muitu <~np;ann.do o nohr(~ ·St•narli',r; " qnr: t•u
Yolve \':-iSH lt'i ,; o tp.lt· (. do dirdtu elas g-~.,=-ui.(!H,.· 

i"'o (·, o sl•g-nimc, l}tll' ó o finnl do artigr> 
101: - "l~m tt•ntpn tl" g-1Wrr:r. ns p0ssoa~ ~n« 
r-r t"i.ICOilt.rftrPlll \'lgiando enmo r·spinn, .. 'lu rr,du. 
ou Junto ele qun lqn~r l'ortalez:r, nito s~ndo el
lia.tli"tos do;; Estac1os Uni·dt'•H. s,•rão ju!gaklas 
em r:<lns .. lliu li·· t.:tlf'l'l':r ,. punidas tlr mort~:, 

::;:~gnndo a lei r.• uso dns unçõe~." - I~ i !-i n 
qn~~ diz a lei marcia I: ma.f.i ~· Ut~e~~~gurio üllfiPI"

''"1' qn-:· eldaclitos r::llPld<.':l sfio in.imi~n~;. o 
oh1·n-~:(~ eom rllc!-i rla m~·~111a m:mt•it•n qu,• l'Olll 
~~~ JnlmlgoH. 

S•·nhnn:s, tudo isto di!~fl •'li que uft" ,·, ri•' 
mlllt.ar, são prirl('!plos g.•ra!!s tio din:iro dus, 
g;•ntes. Nilo s<• ''onftrndam os processos ·depo!H 
clns t•clx•Hlõt:s nca!madas. depois de tlt•sf•'it:us 
11s grupo;; r a,iunt.n.m•mtos, <'<•lll n~ n1eioH qne 
t.•nt tle <'lllJll'<•gar " l~x .. rciw, aJ'Im de e•>lll]Jtd· 
!lt· t' eh:rllllli' ti ortkm os Ht:dietosos. 

T·~u ví::io qu., ttl!!" IJih· dig" n in·iHorln 
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-para o nosso Ministro da Guerra, mas ha de 
me ·pNmlttlr que eu sustente a minha opi. 
uião. 

·Eu disse aqui uma vez que o general em 
operações tinha elireíto a incendiar uma ci· 
dade; o nobre Ministro da Gucrro. sahlu logo 
a campo e dlss": - Não, o general que está 
no •Rio Grande nãn tem esse direito. - Eu 
não digo que o faça, nem que o deva fazer 
sempre; mas occasiões ha em qu~ cllc devo 
ter esse direito: <•strL é a minha opinião, e 
"ste principio é do .direito das gentes. O g-~
ner:\1 p6dc ordenar que sal.am todos <ls lndl· 
viduos daqnelle lugar, .p6de decmtar a pma 
ele morte contra os que encontrar como es
piões; essas siio as attribuições de um gene· 
ral. .T·Ii. o disse, el!c pôr fogo a um lugar, p6de 
dar todas as eletcrminações que ju1gaT ncces
sarias para bater o inimigo, cn~ é o rcspon· 
savel por qualquer abuso que se commetta. 

. 1Sr. Pr~sidente, quando se tratam esse!:!. 
negocias ele cbalaça. confundem.!;{, as garan· 
tias e direitos dos cidadãos obedientes li Lei, 
com as garantias e ãireitos que o Governo 
de\"e ter; cc•nfundP·S" ainda mais o direito ele 
resistencía, c ate trouxe-se o exemplo da 
Inglaterra. Seuhorl's, na Inglaterra, o direi to 
de resistencia não o de se formarem grUJl<lS 
e conspirarem contra o Estado. 

O Sn. Cos-r.\ Fl:llltElliA: - Nem eu disse 
isto. 

Vamos fallar sobre a Inglaterra: o {]ue 
faz a Inglaterra? Tem o seu direito de resls· 
tcncla tão bem •definido, como dbc um no· 

. bre Senador que apresentou um exemplo a: 
este respeito; mas, porventura (eu jâ não 
YOU fallar no mcetin.IJ bill, e sim na Lei de 
Jorge 1', acerca da dissoluçiío dos grupos), 
quando os sherl•fs ou Juizes do Paz apresen· 
tam-se nos motins fazendo as admoestações, 
e vêm os sediciosos continuarem nos grupos, 
não mandam dissolvei-os por todos os meios, 
cutllar e até matar? 

·ALOUMAS voz~o:s - Mandam. 
0 Sa. HOLLAXUA: - Isto G acto de Jor· 

ge 1"; mas o meeNng bill é cousa muito di· 
rersa: os homens que têm consultado essas 
Leis horrorlsam·se contra o 1rweting bil!; s6 
uma garantia ha contra o abuso, c vem a ser 
grande vigi!ancla do Parlamento e o cara· 
cter respeltavel elos :mn!stros, incapazes de 
trahlrem seus deveres. Eu não copiei tudo 
quanto escrevi do uwcHng bill, que é a Lei 
::\Iarcial ingleza, e tem poJ: titulo: - Lei 
para ·punir o motim e n deserçiío, e para as. 
segurar o pagamento e aquartcllamento das 
tropas. - Essa Lei ordena que "para punir 
o motim, a deserção, e p:Lrn. assegurar o pa
gamento e aquartcllamcnto das tropas, todo 
o off!c!al ou soielado que provocasse ou par
ticipasse de qualquer motim ou revolta, ou, 
sendo delle instruido, não o fizesse conhecer 

O Sn. I-Ior.r.A:"JJ,\: - Niío me refiro ao ao offlclal commandaute, que ·desertasse, ou 
nobre Senador. Entre nós existe o direito se engajasse em outro regimento, que dor
de res!stcncla, e nmito bem fundamentado; misse cm seu posto ou o de!xasse sem ser 
mas esse direito niío li de conspirar contra rendido, que tivesse uma correspondencla com 
a ordem publica. Sem duvldtl, o magistrado' os rebeldes ou com os Inimigos,. Que amea
que receber uma ordem de um Presidente, ln· çasse ou usasse de vlolencia. para com os 
vodindo suas attribuições (não obstante o seus officlaes superiores, que nfLo obedecesse 
Presi·denie ser seu superior), tem o direito tis suas ordens legitimas, pudesse ser puni
de resistir a essa orelem; sem duvida o c!. do ti. discrição de um Tribunal marcial, com 
dadilo que fôr occomruettido na sua casa, fõra uma pena que fosse até a privação da vida." 
daquellcs casos que a Constituição prescreve, E' necessario investir para sempre o Go· 
tem o direito de resistir, c até ·de matar a verno desta autoridade? Não, a legislatura. 
quem o accommette: isto é que é direito de pôde lnvcst!!·o por um anno; mas a legisla· 
reslstencla. (A.poind.os.) tura não p6de mesmo fazer isto sem atten· 

Nilo se confundam pois, Senhores, direi· der ao estado do Exercito. Com um Exercito 
tos sagrados, garantidos pela Constltulçiío do lndlsclp!lnado eeria uma lmprudencla com
T~sta-do, com esses .princlplos que tendem a lmctter semelhante dispos!çü.o ao Governo: 
subverter 11 orelem publica. Os prlnc!p!os por sem conhecimento dos esforços do Governo 
mim mnnifcstados contra as r.ebel!lões c ln- neste sentido, seria (segundo presumo) mui" 
vnsões de lnlmlgo8 de nenhuma maneira com. to arriscado confiar-lhe isto. Eis, pois, os ar· 
promettem o grande principio do direito das tigos que eu apresentei ao nobre Senador quo 
gentes. <·nldou ... Senhores, eu gosto multo de o.pren· 
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dPr onde supponho que possa conseguir isto; 
e mesmo, se tivesse occasião de vender o meu 
peixe, não desgostaria: mas neste objedo te
nho apresentado uma opinião, conciliando o 
principio geral do direito das gentes, com o 
principio da disciplina do Exercito e com o 
estado do Paiz; e apresente! algumas idéas 
nesses artigos que offereci multo conformes 
ao juizo que o legislador devia fazer do Exe
cutivo, e dahi é que o nobre Senador tirou 
a conclusão de que isto era a Lei Marcial dos 
Estados Unidos: enganou-se completamente. 
Os artigos que tinha cscripto eram estes -
no easo de guerra, rebe!lião ou scd!~ão, etc. 
(Lê.) 

O SR. CAssr.~No: - E o que é que está. 
-escripto no Projecto? 

se ella seria necessaria, porque eu estou per· 
suadido que se definir o que é declaração de 
estado de guerra, se o Executivo apresenta.r 
um complexo de legislação existente c da ma· 
neira como ellc a entende, poderemos então 
fazer um juizo seguro sobre as disposições 
que são necessarias para chamar o Exercito 
li dlsc.'plina e poder contar com eiie. Em
quanto, porém, isto não apparecer, tudo fi. 
caril baldado, nada de bom se poder;1 fazer. 

O nobre :vnnistro pedlo a palavra; e eu 
lhe peço que, quando fal!ar, haja de dizer 
tam bem quaes são as Provi nelas que estão 
declaradas em estado de guerra; é necessarlo 
sabermos disto. 

Queixam-se muito dos nossos militares. 
Senhores, figure-se a posição de um militar 
que é mandado para uma commissão: tL pri· O Sn. I-I. CAVAT,CANTI: - Não está. tal. 

O SR. CAS.IAxo: - A substancia é a meira que se lhe diz é: - Vá para l{t, que eu 

mesma. 

O Sn. H. C.w.u.c.\xTI: - Supponhamos 
que seja, mas veja o nobre Senador que es
tas disposições unicas são objectos ·de gran
de discussão; c como quer o nobre Senador 
que sem discussão passe um Projecto que de 
.sua essencia e natureza não põde passar no 
Senado? Que protecção é essa dada ao Go
verno pela Comm!ssão? Eu desconfio dessa 
protcc~ão ... 

O S11. CAssuxo: - -Forte miseria! 
0 SR. H. CAVALCA!'ITI: -·E' assim, mas 

note o nobre Senador que as minhas mise
rias não me fizeram ainda apoiar todos os 
Governos. 

O -Sn. CASSIAxo: - Logo responderei a 
isso. 

0 Sn. H. CAVALCANTI: - Tenho susten· 
ta.do sempre as minhas opiniões. 

0 SR. CASSIANO: - E CU tambem SUS· 

tento as minhas. 
0 SR. H. CAVALCAXTI: -·Sim, não ter 

principio algum, é ter um principio. 
Outro artigo que eu escrevi é tal como 

o da Commissão, e tem esta excepção dos of
flciaes generaes, a respeito de que um no
bre Senador que fallou parecer fazer uma 
<:ensura, e de passagem respondere! a isto. 
Senhores, a causa da -exclusão dos offlclnes 
genernes é a rivalidade dos commandantes em 
chefe: todavia, torno a dizei-o, o objecto é 
muito Importante, esta disposição occuparla 
longos dias de discussito, e ainda 6 duvidoso 

lhe mandarei dizer o que ha de fazer. - Ora, 
não seria conveniente que o Governo mar
casse bem as attribuições que são conferidas 
a esses militares que vão para taes commis
sõcs, ou, se as não pudesse marcar, que as 
pedisse ao Corpo Legislativo? Decerto, que 
sim, porque, no estado de duvida em que as 
cousas estão, com muita difficuldade se po· 
derão achar homens capazes para desempe· 
nhar estas commissões. 

Senhores, vejamos o qu-e se pratica mes· 
mo entre nõs nas nossas clrcumstancins: va· 
mos Do estado do Pará., vejamos o que fez 
esse general, a quem por vezes tenho dado 
tantos elogios. Como general, elle obrou dls
crlc!onariamentc, as instrucções que lhe fo· 
ram dadas mesmo pelo Governo não lhe da· 
vam tantas attribul~ões, e depois lá. se ar· 
ranjou um pretexto, e disse-se: - Não, na 
Provlncia do Pará havia uma Junta de Jus
tiça, e foi esta Junta que julgou. - E assim 
parece que ficaram os seus actos todos le· 
gaes. Pergunto eu agora: no Rio Grande e 
Santa Catharina ha tambem Juntas de Jus· 
t!ça? De que attrlbul~ües foi revestido esse 
general? 

Senhores, eu sou o primeiro a patentear 
que reconhe~o nesse homem bravura c pa· 
triotismo; todavia, não lhe faltam rlvaes no 
Brazll; não faltariam homens lguaes em tu
do que se encarregassem de taes commlssões, 
se se prescrevessem as regras por onde de
viam marchar; tanta é a necessidade de quo 
a Repart!cão da Guerra haja de tomar ~m 

I 

I 
1!11 .. .. 
El 

I 

I 
.11. 

.. ~ ,, 

I 
11 



Sessiio de 26 de Setembro i81 

consideração o estado em que se acha o Emfim, ainda assento não ter dito multo 
Exercito. sobre a nossa vida parlamentar; p~rmitta-se-
~u disse, em outra occasião que a Ca- me só uma comparação: eu I:econheço-me a 

mara dos Deputados tinha tomado em con- mim e a todos nós como os plios de o,nda!me 
slderação algumas propostas do Governo, e de um grande edific!o que se estabelece em 
sob~etudo a do dinheiro, que é essencial. roda do Imperio. Nós poderemos legar aos 
Quando vierem ao Senado, o Senado se cjui- nossos f!lhos instituições sol!das que tenham 
zer as poderli emendar, e terá então mais de fazer a sua fcl!cidade; mas, poderemos 
meios de levar l effeito uma outra medida ser victlmas desse mesmo cdi,f!clo, se tudo 
que julgue necesmria á administração; mas/i quiz"rmos atropebr só pelas nossas vistas 
o Projecto actual, se é, como eu presumo, o indlviduaes, só pelos nossos Interesses. 
programma !la administração nenhum bem (.1poürdos.) 
trará ao Palz, cl\e ha de continuar no pro- E' tempo, Senhores, e é mais que tempo 
gresso das desordens; o que existe contl- de se conciliarem os partldos: o estado do 
nuará se não ficar p<.•or. Paiz não pede nem reclama as divisões dos 

·Emf!m, Sr. Presidente. <•u a!nda confir- partidos; hoje era necessario que todos os 
mo tudo quanto disse a prime~rn. vez que fal- :·epresentantes se entendessem sobre o esta
lei, mas com istn preciso fazer pequenas rc- dn do Paiz, era necessnrio que os Conselhei
clamaçõcs que espero que sejam attendidas ros cln Corüa removessem .de si desconf!n.n
pelo jornal da Casa. Uma reclamação que não ças, desconf!anças que podem trazer comsigo 
julgo d" p0quena ml)nt.a é o que diz o jornal 1 a dis;;oluçno geral do Estado. Rlefl!cta o Mi
que eu tratei de devassar a população da In- nisterio, re!l!ctnm os membros da Comm!s
glaterra; isto é uma !njuria que se me faz, siio zo::::e a3 !ntençõc~; com que eu exponho 
e nin~uem poderá dizer que me ouvia dizer as minh:!s opiniões. Eu não querere! ser pro
semt'lh:!ntt' proposição: creio que fallei em phet:t sobre o caminho em que marcha o Mi
populaça exaltad:t que pratica innumeros dis- nistcrio: se acham que o Projecto deve pas. 
turblos e desord cns. sar li 2' discussão, passe embora, mas atten-

Se eu t!ver tempo, ainda hei de corri~ir da-se ao principio de um nobre membro da 
esse meu discurso e fazei-o imprimir, per- Commissão, que disse que ~ necessario que 
que eu não fallo aqui senão para que o Paiz esta questfto seja bem debatida; ponha-se em 
saiba os esforços que pratico nestas e na- exccuçfto este principio, e vejam se as conse
qucllns occasiiics, oppondo-me a taes e taes qucncin.s que podem resultar da approvação 
medid~s; e ~ necessario que a todo o tempo ele semelhante Projecto. 
que eu possa sastentnr as minhas opiniões e O Sn. CASSIANo: - Sinto, Sr. Presidente, 
p1:nvar o que digo: oxalá que se recorresse tl'r pouco tempo pam falia r so·bre este obje
aos es·forços que eu fiz par!l niio passarem elo em resposta ao nobre Senador; e, niio 
certas Leis d ~ que hoje t:mto se falia; e tal- podendo marchar passo a passo pelo seu dis
vez que aquellcs que mais contribuíram parn. curso (porque isto seria para mim uma em
qucJ t~es Leis p1ssassem sejam os mesmos preza difficil), verei se me é possivel ~ocar 
que hoje mais concorrem para continuar a cm alguns dfrs pJ!in-cipaes argumentos que 
confusão e a d"sordcm. O que se apresenta parec:eu estabelecer. 
0 que se propõe é a continuação desses mo- Principiarei pela verdade eterna com 
vimentos. que e!le acabou o seu discurso, isto é, que 

Dcs;;raç:ul~mcnte p~ra o Pa.iz, se o meu 
juizo é exacto; se as disposições deste Pro
jecto sfio ns princípios d:t. administração, cu 
digo que a ndmin!strnçiio 6 r•~volucionaria. 

Eu r.oncluo o meu discurso com uma uni
ca rcflexrio: conheço as diUiculdades da 
i!IOSS:t posição, conhe~o quo temos !le nos ser
vir com a prat:L da Casa •. (" que, taes quaes 
nC.s somos, qlH'!ll qulz<•r servir o Pa!z com
noJr.cl é quo deve contnr. 

a maior or:r,em dos nossos males era querer
mos ordinariamente marear todos os passos 
dos outros por aqui!lo que nós unicamente 
julgavam~s como justo, t• só debaixo deste 
pr!nc!pio 6 que o nobre Senador póde estar 
constrnltt•mente embirrando em que este Pro
jecto não (\ outra cousa mais senão o pro
gramm:t do Governo, e que a Commissüo que· 
o apresentou 6 uma Commlssiio de protecção 
no Govl'rno; pódc o nobre Senador prod!ga-
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lisar como qulzer á. Commissão arguições 
desta ordem, ella. é superior a tudo Isto, e 
quem olhar para o Projecto que se discute 
com aquella circumspccçã0 e sisudez que de
vem ter todos os homens que attentam o es
tado do Brazil, poderá. colher delle aqui o 
que achar conven!ente, e separar o que fôr 
desnecessario. 

A Commlssão nü.o entendeu que trazia 
uma obrtt prima ao Senado; pelo contrario, 
ella cinco vezes elaborou o seu Projecto, cin
co vezes o corrlgio e emendou, e velo bus
car a approvação do Senado; se o que elle 
contém não ê o pensamento do Senado, tam· 
bem não são o pensamento do Senado as 
opiniões do nobre Sena,dor, tambem o pen
samento do Senado nüo é a importancia que 
elle quer dar a todas as suas idéas: o pen
samento do Senado ha de ser aqulllo que se 
vencer e pttssar como Lei: estes é que silo 
os pr!nc!pios da Comm!ssiio: e lia não sus
tenta que aqumo que está. no Projecto é o 
que deve ser; não, clla entendeu que devia 
desenvolYer o pensamento do Senado pela 
maneira que o fez. Se o Senndo entender que 
Isto nüo é bom, na 2• discussüo fará as suas 
emendas e corr!girã o Projecto. 

Para que, pois, na 1' discussão fazer lon· 
gos discursos, divagar constantemente pela 
tenebrosa historia do Brazll, c lançar mão 
desses meios a que eu não quero dar o epi
theto de estorvadores, mas pelos quaes, ao 
menos, o nobre Senador concorre para o re
tardamento das medidas de salvação publica? 

O prime!ro argumento do nobre Sena
dor, o que mais bulha tem feito, é esta per
tinacla de se querer por força que o Mlnis· 
teria apresente um programma ás Camaras: 
programma de que, Senhores? Da sua poli· 
tlca Interna, da maneira por que ha. de pu
nir os rebeldes e do como ha de administrar 
a Justiça? Qual é o programma que o Go
verno p6de apresentar is Camaras, que nilo 
seja aquclle mesmo que ~u, o nobre ·Senador 
c todos nós podemos apresentar? Querer o 
nobre 'Senador que venha um membro do 
Governo a esta. Casa, e que diga: - Hei de 
proceder contra a Lei, esperdlçar os dinhei
ros publicas e violar a Constltuiçilo do Es
tado? O que se dir!a de um :Minlsterlo desta 
natureza? Eu tenho dito e contlnúo a ter a 
honra de sustentar o Governo, pela convi
cção de que sem Governo niio ha ordem: é 

preciso qua o nobre Senador respeite os prin
cipios alheios e que acredite que dimanam 
da, mesma origem que dimanam os seus: 
portanto nüo se diga que não ter prlnciplos 
alguns é ter um principio. 

Eu digo c direi sempre que os meus prin
clp!os, no cstaK!o actual do Brazil, cm que 
não conheço senão um esplrito revoluciona
rio, são sustentar o Governo, porque é pre
ciso consL·rvar um elemento de ordem e de 
força que possa abafar as idéas desregradas 
e destruidoras do bem-estar da sociedade, e 
este elemento de ordem e força eu não o co
nheço senfto na acçüo do Governo, porque
Governo- não quer dizer senüo - for~a e 
ordem - e por consequcncia tenho traba
lhado c trabalharei para n, sustentação do 
Governo. O que é que temos visto nos Go
vernos que se têm succedido de 31 para cá.? 
Porventura algum 'tem obrado com ~orça 

propriament•• sua? Nenhum, Senhores, porque 
todos elles cstfto constantemente sujeitos a 
uma censura acre e forte, nunca são consi
derados e apresentados ao publico senão pe
lo lado de algum acto indiscreto, que tenham 
podido praticar alguma vez; porém, quando 
o Governo uma vez obra bem, quando mar
cha na senda da Lei e da Justiça, ê neces
sario, no estado actual das eousas, que 
a.quelles que o censuram tambem mostrem ao 
povo que nestes casos o Governo tem mar
chado em regra, para que o povo conheça 
isso, afim de fazer a iustica de que neces· 
sitar para sua propria conservação, e aquel
les que assim nüo praticam não são amigos 
da ordem, antes querem transtornai-a. 

E' debaixo destes prínciplos que eu sua· 
tento sempre o Governo, c o hei de susten
tar, porque antes quero soffrer uma vez um 
acto menos regular do Govern·o do que es· 
pcrar quantos bens que me possam Y!r das 
desordens e revoluções. 

Portanto, saiba o nobre Sena-dor que, 
quando houve17 um Governo que não siga os 
prlnclp!os da rnzfto e da Justiça, e, pelo con
trario, par<:Ça querer marchar no caminho 
à:t desordem, esse Governo nfto hn de achar 
o meu apoio. (.1pOoiacfo.ç). Hei de concorrer 
para sua anlqulllação. 

O nobre Senador considerou o Projecto 
dn. Comm!ssfto como um pensamento do Go
verno, e disse que nfto era necessario que o 
GoYerno se viesse apadrinhar com a Com--
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m!ssfw para obter as medidas de que · neces
sitava. Ora, Senhores, se o nobre ·Senador 
proclama todos os dias o principio de que 
o Governo deve procurar na maioria das Ca· 
maras o apoio necessar!o, e esta é a razão 
por que o nobre Senador em alguns dos seus 
:\l:lnlsterios durou pouco tempo, porque lhe 
pareceu que não tinha a confiança das Ca· 
maras, como reprova agora este principio, e 
demais cm um Governo que está est:tbelec!do 
pela fórma que se acha o nosso, em um Go· 
vcrno que não encontra em ambas as Ca
maras senão uma opposição forte de grande 
partt~ dos seus membros? De necessidade, o 
Governo concebendo propostas iguaes a aquel
las que as Camaras discutem, deixa de as 
a'Presentar c sustenta a obra das Camaraa. 

Porventura, não têm assento nest:t Casa 
dous ou tres :\Iintstrús da C<>rria? Não vê o 
n<lbre Senador que um delles, como :\Ii!n!stro, 
sustenta aqu!l!o mesmo que disse na Commis
são? O que h a de extranhar em que o Gover· 
no adopte aque!las medidas que as Camaras 
propuzerem para a salvação da ordem publi
ca? Porventura, é isto um·a cousa tãu medo
nha que se .possa fazer sobre ella tantos cs
carceos, como fez o 110bre Senador? J)e certo 
que não. 

Disse o nobre Senador que não havia ne· 
cessidade de se confun1dir a parté militar con1 
a parte. civil: pouco é necessario p:Lrn. respon· 
der-lhe e mostrar-lhe que "stá em um per
feito equivoco. Já lhe disse que a Commissão, 
desenvolvendo o pensamento que cnt~ndcu ser 
do. Senado (e o Senado declarará com sua de-

se tem mostrado que deve haver jurados, tan
to no civl! como no crime, nos casos que a 
lei determinar; e então, onde estií a prohlbi
ção de que a Comm!ssão não pudesse a.presen· 
tar outro principio revogando aquelle q1w se 
acha determinado no cod!go? 

Disse-se que isto é uma commissfto espe
cial: pois, Senhores, estará a especial!dn.de da 
Comm!ssão em commetter-se o julgamento ci
v!l a um triburnal composto de magistra.dos 
tirados das Relações? Certamente que nisto 
não ha especialidade alguma. :l-las. o no ore 
Senador, prom~ttendo que não queria cansar
nos com as chronicas do Brasil, trouxe a te
nebroza historia de 7 de Abril por diante, c 
com o fim unicamente de censurar a qualifi
cação que um illustre membro da Commissão 
(tão sómente por princípio de demonstração), 
deu nos actos praticados nesse di:t. 

Quiz o !Ilustre m·~mbro da Commissão de
monstrar, e demonstrou muito !J.em, que ns 
idéas apresentadas na discussão sobre ~bel

lião não eram exactn.s, " qn<' o projecto nã.o 
tinha feito mais do qut• mudar a fórmula n.ut• 
o codigo determinava para qn:tlifir~'tr·S•! o 
crime de rebel!ião. Então disse tn.mbem oue 
não se podia qualificar o acto d" 7 de Abril 
como rebellião, porque não tinham eoncClrrido 
p:tra e!le virnte mil pessoas: c"nsurou-s'~ isto. 
fortemente; mas, porventura, não vimos nós 
depois de 1831. na Cnmara dos Deputa.dos. 
ser objecto !le uma renhida questão. B<\ os 
factos praticados no dia 7 de ,\bril foram uma 
verdadeira e perfeita revolução? 

Eu nfw Sl!i se no Senado tambcm se 1<>-
fin!tiva approvaçüo se é assim ou não), as- vantou essn idéa; ma~. com<> Deputado, en 
sentou formar um projecto no qual combinasse fui testemunha de que houve <.~sta questão na
as duas partes; e como poderia o projecto dei- que!la Camara, e não me !~rubro agora se o 
xar de combinar estas duas partes essE•rlciaes nobre S<•nador, QUI! "ntii.o ••ra Deputado, foi 
entre si mesmas? Como poderia deixa:r !le ado- tambem !le>o~ pa.recer, ma• rccur<iu-me !Jllr), 
ptar medidas para os crimes militarcg e para depois dt• muito dt•bate, foram caracterisados 
os crimes civis? como revolução os acc•uteeimentcs dnqu,•llr·• 

Mas disse-se que ist<l é contra :t Consti- dia: logo, como póde ser accusado o illustt•e 
tuição. Senhores, ontle estão no projecto cs- membro da C o mm issão qUL• trouxe isto por 
tas commissões militares contrarias á Consti- um exemplo. 
tuição? O ~ 10 do artigo 170 !ltL Conslitu!ção !\Ias, Senhores, isto é trazido unicamente 
diz multo bem: - ;, O que fica disposto ac()r- para que o projecto sej:1. considortt<lb pelo 
ca da prisão que não comprdtend,• as orde- lado cm que pó!lc ser ferido para nüo passar 
nações militares estabelecidas. como neccssa. á 2" discussão: a sabcdorht da Camara é quem 
·rias il. d!scipllnn!', etc. (Lê) - Por conS<~quen- ha de decidir nestas clrcumstanclas; e é pre
da aqui temos a Cornstltu!c;ão estabdccendo ciso que dig-:1. que nem s<>mpm estes n.r;;umen-
1tm processo puramente m!Iltnr. tos aproveitam il. c:tusa que se rrreten.de s:ts-

·Peln que l'!•spdta ao proc<•sso civil. jil.l t<m.tar; dles ordlnariament•• sito banaes, e 
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nada 'trazem de força para destruir a neces- estado revoluclonario do Palz é que dimanam 
sidade e evidencia das medidas propotsas. Xão I os nosso males financeiros. Se não tivesse ha
vêm 111ada para o caso os factos de 7 de Abril, vi.do tantas sedições e rebelliões, não estaria
nem as garrafadas de Março; era preciso que mos nas clrcumstancias em que estamos; po
o nobre Senador se remontasse a todas as es- rém, eu tenho tido a infelicidade de principiar 
pecles e a todas as occurencias, para dahi ti· a fallar sempre em ultimo lugar, quando a 
rar a consequencia que qulz tirar: não basta hora estfL a dar; e como não quero fatigar a 
só re·ferlr certos factos. Naquella época o .iJ. Casa, fir:Jalizo aqui, pedindo votos se não ha 
lustre fund1Ldor .do Imperio era o que nós sa- mais qu"m queira fallar. 
bcmos que se dizia dcllt>; hoje (graças á Pro. O Su. Pmcsiu:>-rE: - A discussão fica adia-
videncia), j{t se lhe vai dando o lugar que lhe ela pela hora. 
compete na historia ("lpoia.cl03); hoje, mesmo Ar.cnrAs vozEs: - Votos, votos. 
em 1831, elle foi olhado por muitos como um O Su. PHiéSIDI~N-rw - O Sr. Conde de La-
heroe, e ai do Brazil se elle n:io tinsse d•.:!l. ges ainda t·~m a palavra. 
:.:a,do a palavra sagrada que deixou entre nós. O Su. Coxn" DE L,\GES: - Para se votar, 
(ApO.inaos.) Se dle não tivesse feito isto, cs.. cedo a palavra; responderei a um nobre Se· 
tariamos em pdores drcumstamcins do que es- nador em outra occaslfto. 
tamos, estariamos sujeitos ús mesmas a1terna· O Sr:. PnESIDI>XTE: - O Sr. Souza de l\1ello 
tlvas a que têm estado sujeitos os nossos visi- tem a palavra. 
nhos. Portanto, seria melhor correr um véu O Sn. Souz.\ DE :\1gLr.o: - E não cedo. 
sobre tudo isto, que nada tem de commum O Sa. CoxoE DE LAGES: - Como não se 
com o objecto de que se trata. 1•ota, tamh,o>m não cedo. 

O nobre Senador e outros !'allaram sobre os O Su. Pm~smEx-rr;: - Fica adiu.da a dis-
despczas e finanças, querendo que este proje- cussão. 
c to fosse um compendio de todas as medidas... O Sr. Presidente marca a hora do 
:'-<ão quero servir.me do epitlwto de - salva- d!a e levanta a sessão. 
çfLo publica - que se tem dado; só direi, pois, 
de - medidas para o estabelecimento da or-
dem. 

•Senhores, as medidas administrativas ·~ 

finmneeiras de que nós precisamos não hão 
de ser envolvidas neste projecto, n<>m era prc· 
ciso que a Commissão tomasse isso a seu 
cargo; s[io ramos diversos c differentes, que 
d·~vem ser recebidos em cada uma das legisla· 
ções respectivas; porém, dird sempre que as 
circumstancias de hoje não são as mesmas 
de 1Sno; ainda que em 1830, o :\linistro das 
Finanr,as de então se ach:tssc em semelhantes 
apuros, e queira hoje alardear os seus ser. 
viços, devo dizer que dlc teve o cofre das 
presas e outros mais de que lançou mão, co
mo de uma mcdi·da :J·~~essaria cm face dos 
a puros em que se achava o Thesouro. Eu não 
rc·:;rovo a medida, mas digo unicame•ntc que, 
quando avançamos proposiçõl·S desêa natur·~·za, 

devemos attender que estes a.contccimentos es. 
tão ao a1cancc de todos, tanto mais quanto 
semelhante elogios sfl.o tecidos cm proprlo 
louvor. 

.Sr. Presidente, a hora deu, t• eu sobre este 
argumento ele ter o projecto relativo a flnan· 
çns, aindn. tinha a demornstrar qut> nwsmo elo 1 
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Expeclientn - Caminl!•o de terra com.mu'ni 

crt nrlo a rua d'a União com. a rua. elo l?n
pcrrtrlot - J[l.'clida.s pa.m o restabeZ.eeim.en. 
to da (Jrr/cm. 

' l'lti~SllmXCU DO Sll. UTOGO ,\XT0:\10 I'I~J.TÓ 

'Rl~unido l!lumero sufficicnte de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão, c Ilda a 
acta da sessão anterior, é approvnda. 

ommM no nu 

Continúa a discussão a.d!ada na an
terior sessão, do rl'querimento do Sr. 
Oliwira, propondo o arliam~nto para 
a seguinte sessão, da resolução que 
concede privilegio <'Xelusivo [L compa
nhia formnda nt>stn. Côrte para cons
truir um caminho de t·.>rra que, ntra-
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vessando o mar, comnm'llique a rua 
da União, no Sacco do Alferes, com 
a do Imperador, cm S. Christovilo. 

O Sn. VERGm:mo: - Não vejo .motivo ai· 
gum pelo quul se deva udlar este negocio, e 
estando que e!le nada tem de commum com 
as circumstancias financeiras e politicas do 
Paíz, c se alguma relução el!e p6de ter, o que 
.disso resulta é a conclusão de que se não 
deve adiar este prokcto, por isso que com 
essa Emprezn. o Estado não despendi• cousa 
alguma; os cmprezarios é que se sujêitam :t 
fazer uma d<'speza consideravel, sem outra re. 
compensa mais do que, depois de concluida a 
obru, cobrarem uma certa taxa de quem tran· 
sitar por aquelle cami'llho: segue-se, portanto, 
de uma tal empreza a vantagem de chamar o 
espirita publico aos interesses m:Lteriaes, dt•S· 
vianda-se das machinações po!itica.s que tra· 
zem as cabeças de muita gente transtornadas. 
Os emprehendedores pc.dem sómente a conces
são das marinhas que não estejam d·adas; c 
se é conveniente uma tal obra, é necessario 
que e lia não se difficultc; e ta'llto mais julgo 
necessario o favorecei-a, quando tn.lvez estes 
emprczarios não tirem interesses da obra que 
emprehcndem, por teren1 ta,lvez calculado mal, 
~:orno aconteceu com a, companhia dos paque
tes de vapor; c talvez que se adiar este nego. 
cio, daqui a algum tempo, reflectindo nelle, 
elles de.clarem que não lhes faz conta tal 
empreza. Por isso deve-se a-provdtar a, dispo
~liçfLo dos emprehendedores. 

O Sr. Oliveira Insiste nas razões por 
elle apresentadas na sessão de hontem, 
para sustentar o adiamento. 

Dá.se por discutido o requerimento 
tn do adiamento e, posto a votos, 
é rejeitado. 

Continúa a primeira discussão da 
resolução, e, dando-se a, materia por 
-discutida, é a•pprovada para pasRar â 
segunda discussão. 

O Sn. OLivim:A: - Pediram cento e cin
coenta. 

O Sn. :MAitQVEZ JJE BAnBACEli"A: - ••• e é 
isto que eu acho que é muito. Nós, por via 
de regra, entramos nestes negocias sem esta,r. 
mos sufficientemente habilitados; porque, qual 
é a pratica qu se costuma seguir em objectos 
desta natureza? E' ser apresentada a planta 
da obra, c o ürçamonto da despcza que com 
ena se tem de f:Lzcr; e ta.mbem o orçamento 
ao rendimento que dqoiz ~na poderá produ
zir. E' â Yista. desü's claclos que entilo se es
tabelece o tempo do priYi!egio, c a taxa que, 
se .deve pagar: porém, é de tudo isto que nós 
não temos conhecimento; c no emtanto pôde 
ser que a Compnnh!rt tire de uma tnl empreza 
grandes prov~ntos; e tambem p6de acontecer, 
que em vez de lucrar pc:rcu muito: ella mes
ma não tem sufficientes dados para estabele
cer seus calculos. Todavia, a concessão d!o 
prazo do privilegio me parece obkcto de gran
de ímportancia, e talvez devesse ser limitado 
a cincoenta annos: findo este prazo, poderia 
o terreno e a obra feita reYerter para o pu· 
blico, ou renovar·se·hia o prlvllgio, quando 
houvessem razões para isso. Emfim. o <'m
baraço que !'\1 noto é de não termos dados pa· 
rn nos dirigirmos com conhecim~nto do ne. 

goelo. 
Dâ-se por dlscutldo o art. 1". e pos· 

to a votos, fica approv·ado, bem ocmo 

o art. 2•. 
;Entra em discussfto o art. 3•. 

O Sn. !IL\nQT!P:Z n1~ BAnn,\cr.x.\: - Eu te· 
nho ldéa de t.:·r lido n pnr<•c<'r dP uma com. 
missão de cngc,nheiros, dt•clarando que a ln·r· 
gura da ponte ni!o em suffíc!ente pa·ra· dar 
V·nsão âs aguas . .-\ Co!!lmissão tnmbcm, parece, 
fez suas observnr,ões, c rntende que se deve 
alterar nesta parte a. r~soluçlio. Eu rogo ao 
Sr. ·Secretario queira ler o pnrccr.r. 

O ·Sr. ·Segumlo ·sccr<•tnrlo lê o pnrc· 

ccr. 
Entra, port<>nto, em discussão o ar· 

togo 1." 

0 Sn. ~L\itQUJCZ DE BARBACE:i'A: - 0 prl· 
melro artigo trata de autorizar o Governo a 
conceder :1 Companhi;:~ que se formar, para 
construir um caminho de terra que comml!'ni. 
que a ru:t da Uniüo, no Sacco do Alferes, com 
a do Imperador. cm S. Chrlstoviio, o prlvilc· 
gio por cem annos ... 

O Sn. !>!AnQnr.z UI~ R\ull,\<'EXA: - Vê-se 
quantas observnr.õ<'s ahi se nrh~m c de grande 
importnncin. Pnssnrndo ii rcsoluçün: como está.. 
nnda disto S!' compr~hrnrle. PnreC<' que será. 
necessario raz<'r-S!• algumn emenda .. 

O ·sr.. Vr.nr.rmr.o: - A Commlssão deu 
toda ·rt cons!cl!'ração que cleYin. dnr n.o exame 
feito pt,los engcnhelror; <' como ellcs mostr:J.· 
rn.m que a ponte er~ ,,streltn, 11 Cnmmlssãn 
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conveio 
dt> vão, 
da Ilha. 

que elln deVt\ ter cmcoenta !Jutmu, 
e que se exija outra .do outro lado 
A Commlssãu. conformando-se com o 

parecer dos eng"nhelros, todavia rnüo fez emen
da alguma em fôrma; limitou-se a fazer suas 
reflexões para conhecimento do .Senado, por 
observar que esta reõolução nãQ fixa o COil· 

tracto com os empre2arios, c sim autoriza o 
Governo a contractar, o que, debaixo das con. 
dições expressas, deve fazei-o o mais vunta. 
josameute que fôr possível; exigindo que " 
ponte tenha de vão e:n Jugar de quarc•ata pal
mos, cincoenta; e qwl se construa outra que 
tenha trinta; '! tudo o mais que fõr conve
niente. 

'Para o Gov<'t'Uo fazer estas ·exigencias, 
nfw G ncccssariu especif!caçã<.> alguma.. Estll 
foi a mente da Commissão, certa de que o 

cessidades é que cu acho embaraços; e por 
isso parecia-me melhor qu~ s\' dlsS<!ssc cm 
geral que a respeito J ' al<!rro, construcçilo d-: 
pontes, etc., ficasse o Governo autorizado a 
~ontractar de maneira que não causasse prc· 
juizo â navegação. 

Quanto ás dimensões, não nos devemos 
limitar ás Informações dos cngoahclros; com· 
quanto eu tenha em mult:t consideração es
sas suas Informações, parece que j!i se ·disse, 
a direcção que se deu ao caminho nüo era a 
me'lllor; e até mesmo que o canal não podia 
clar o esgoto, ou sahida nccessaria Ji vasantc 
da maré; todavia cu não sei de que pessoas 
se compõe a Companhia, nem se se fizeram 
exames; e se mão se tiverem .feito, o Governo 
;Joderâ nomear uma nova commissfw c depois, 
em virtude de seus exames, dar a melhor 
direcção e dimensão ;w aterro, de m:meira 

circumspecção que é de esperar; mas se se que não offcnda nem ao transito, nem :i na
entende neocssario, irem taes especificações, 

Govcrrno formaria Q contracto com toda a 

póde~sc addicionar mn artigo, em o qual se 
declare que o Governo fica autorizado, para 
modificar estas condições em beneficio do pu. 
b!ico, nfLO .pod~ndo conceder em beneficio do 
emprczarlo mal~ do que ·aquillo para que il 

autorizado; c ílas informações da{Jas pe'Ja 
Commissii.o l\Iunlcipal se reconhece o direito 
que o Governo tem de fazer taes exigemcias. 
A mente da Commissão foi que dei'la ser 
attendido o parecer dos engenheiros, assim 
como tO>das as condições que fossem em be-
neficio do publico. 

O .Stt. SA1't:nxnro: - Parece-me que o Go
verno não pódil alterar ns bases que viio s~r 
consignadas (.;tpo·iacLOs). Se na resolução que 
se approva se diz quê a ponte terá quarenta 
p:t1mos ele vão, Isto, uma vez npprovado pelo 
Corpo Legislativo, não póde' depois ser altc· 
rado pelo Governo. Diss-e-se que a administra. 
ç11o púde exigir mais condições do que as que 
vfto expressas na rcsolucão, mas não alterar 
as que ahl vilo consignadas. 'EU, por~m. entcn. 
do que assim o negocio nüo fica tão claro 
como deve ser, porque um augmento na di· 
mcns11o da ponte, t· a const·rucçüo de um bociro 
8ftu Qbjectos mais dispendiosos. 

Demf.ls, par~c-e·m~ que com uma l;Ó pon· 
te c trLO estreita não se pôde dar passn.gem 
:Is aguas, •nem ainda mesmo com as duas pon. 
tcs e boelros, salYo se forem de uma dimen-
são desmarcada, No conhecimento destas nc-

vcgação. Portanto, ã vista disso, p:m'.cia.me 
conveniente offerecor um artigo substitutivo 
ú consideração do Senado, autorizando o Go
vcmo a celebrar com o emprezario o contra
cto, e marcando as dimensões do aterro c 
das pontes. 

O noi>re Senador manda á m·,•sa o 
seguinte: 

"Artigo substitutivo ao terceiro. O 
Governo marcará as condições do con
tracto que celebrar com os emprcza
rlos, a largura que julgn.r necessarla, 
superior á mencionada no artigo an
tecedente para o tr.lnsito, assim come> 
a das pouteb, que denm construir-se 
para entrada das marés, c navegação 
dos barcos destinados ao transito por 
mar até á Praia ·Formosa e Ponte do 
Botlcarlo." 

O Sn. VEuaumno· - Este negocio não 
veio completamente informado, como :.. Com
missão desejava: porên, 6 Ulh .do:~ negocias 
que se têm apresentado na Casa com mais li· 
lustraçã<l. Pela maior parte, ns Informações 
que se npr.,sentnm sobre negoclns desta na
tureza são informações ou asserções vagas, e 
sobre ellas ae tem tomado deliberações, como, 
por exemplo, sobre a '!lavt~gação do Rio Doce. 
Qu;~ observações precrderam a concessão do 
privilegio a essa gr!llldc cmpreza? Nenhumas; 
de maneira que o Corpo Leglslntlvo não sou-
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be o que couc~.·cl<!u. uetn oo •·llllll'chcntbtl•ore:; 
ao que oe sujeita!·am: estu ,,mprezn ~ que u·m 
apparccilio com r.mL; perfeição, porqtw G 
r~tnmpaulHtdil tia pla:nta da ol1r~. E' eiaru qt.11· 
o~ empr.: .. hcndeÜIJl'CS nfto entrn!'ÍHtu ne::;ta enl• 
!Jl'CZU. se nãn r••C'ollh<~CetiS·Plh qlt(' tlahi lhes rr.. 

::!ttlluria:u \'tllHi.lge·at:-:: elll'~ pôt·Hl toda a sua 
t:;eguran~u na raxu; ·~ se o transito put' ,·;.-~; .. 
c~tmínho nüo offe.rt•.ccss~> ·í!l:.;um.a nllll:l~t·lll. 

clt~ certo qll~ uíugttCiJt qui..'reri~l. pu.ssal' pot· 
,.JJe; mus, d!t.·~ qtte J,·,·am sua~ vi~Ll!H no 

..:.'\ Cf1J:l[nis~üo. pni~. c:omo j;'t di::;se, r.:nr··~··· 

de que o Governo, t:azr:mlu o contracto, púúe 
r.l:igir lltaiorcs va11tttge:u:; cm benl'l'icio do lW

blict.>, se para. is~o s~.· eon~id~.·rar autorizadn. 
A ~~mendn (}tll~ o uobrP Sr.nador aprf~scnta, 

de certo não está collliJI'\'llettrlida nas re116·· 
xõcs qut~ !'t.•r. a Co111missi'io, !na.s lalYt'í'. st•rü.r. 

melhor u e:qH·imire~l· mais ,!;\'Ilt•ricameute, tli~ 

Zt•ndo mesmo qu~ c, {jo\'t•.rno po{lt~l'ú c~xiglr 

quncsquer outrns contli!~ÜL'S fltlt• entenda scrr=rll 

l'lll lwndicio do JlU1Jt:eo. ltPserva \'a-me me;; .. 

prnductn rla ta!l:a, t•stãu certo.::; lio prnvc•ilf• I I1!Ll p~tra Ut."l fim ela rt•;;olut;:lo útl.1.'r ulll::L eBJf.'H .. 
nnc ::;e hn df: th'i.ll' cfo tran~ito por l'::iS:l Hn!w. ria ne~le sentido, JJiiJ' ~s~o qth· t·lhl :;,~l'iu con
tJI!t~ , .. Jles lWt'tcnclcm ~·stabrlecer. \·cniente, mas r~omo ~il'rilnt rlt• ::;t~r apl'I.'St'llt.:ld.l 

O Cllk n c:nmmb:::.i'to de~ieja r:t :-iHlh!l' l'l'i.~ o uma !:wmelllantr.. niin iPl'Pi tludcl:• rl11 VPWr 

~aktlln approxilnado da de5[lPí'.it cln oh1·a, ... por dla, St' o nobre St·'lliHlor :1 l'dlig·ir llfl ~t'.'1:M 

quhCS ~~~ vantagt~n~ cnw ns ernprt~zanos tira- tido em que 1111~ e:q.>rP::.::Jtli. nm·r1 1ll~ ~~m qualqlh'f 

ri·n.m. A ColllH'lÍS8àr, cOIH:l'(h: un.icunH.:'ill(: a 
1 

pnl'te qut• ·dla v:t, vai. lwm. 
t;,x;J e o~ t·:·rrdHhi tk marinha~ tk~tlr:: a rnil O S1:. SA'ITH:"txo: -·CO!lCIII'fio eo111 :.ts idL·~Ft 

d11 lwpt·nldol\ co~Ll~an·dü 11 uwrro, do::; J.Ja· do nolu·e St'lliHlnt\ e IW'}' li1~t~nca par;.t rt~ti~·~1r 

1.ttros a!(• (t ponlt: 1Jos Jlll':i!llO:;. ~\ Commiss~u· por ora a 1njniw emeitda; pt·la ílisi.:uss;!q tal
dese.in\·a i:!abl·r c"l ralur fllH,~. iHto lt•ria. (! h~·111 \'(~z se \"!.'ja em ftllt' dia po:-;:--:a ~;t~!· couec!Jid:t nn 

t:-~:;;int tt·r tllH caieulo aptH'uX.illtit! 1.11 du ~~J~~ f !:Wntidü t:JU fJHC t'ailou o noiH\: St'nadld', 

l'l~J1r]eriu H lHXU que SC dê\'1' pagar 110 (~atuinho r 

qne ,,. tem a construir, c qual a de~p"~" ~u·· 

ra~õ~..·~ a estt! respoito, i\.S qna.0s a Collllllii5~ifLü 
··xutnillCJll l' colll]llll'Oll com uma l'<'Jll't'Sl'llta-

O St•IHtelo r:un\'{•m l'lll fJllí! o IJnlli''~ 

~onatlot· 1'<'-til'<' a :HI:t <!lllc·utln. 

O SH .• \l..lli':tll.\ 1,: S11.\'.\: ---·· T··uho al;o;um 
t:uullel'illlt~ntn destt• luf!·ar, dir,•i alguma t·oH.S:I. 

oe ~ulgc qu-~: He ·deVt· autorb:ar n Gor~rnu. ;>ara 
qllí~ imponhu ao~ empr<·?.nrlos tnrlns ns con
tlir;õr:s que tl\'<•t'Clll por J'im o hf'm rio tl'ansi
ro publico. l~u julgo ~l'l't.'lll iJH1ispctu;a\'<'is ll'I"·H 
pontt•s: a primc~ira, C n JHHH.t: au Tiot.lein';n) 

que <h1 f.inhidas ft::; ag;tws du cautfl t•xist.r.ul.~ 

entt'Cl a solJt,·clita. ponte rlo llntícnrio ,, ;L 
Tlha .dos ~ft'lõe:-s; a :;eg-uucla (: p:lr:t '1al' t•sg:o~.o 

i"ts a~uas rlns lado!:' rh• S. Chr~:;tovi"lo, r1uc· e1,, ... 

çi\., ·llos cmprezarios. nwrliricantlo as olos<~t'\':t

~õr•;; l'eitt~8 p~la Cmnara )Junicipal. l~li<·S IJlll'· 

r•·m C•'u;;truir um cHminbo tl•· -10 palnw;;: il · 
CHlltal'il ·~\lunicipa' tliz qtw, s<•guntlo a~ sua;; 

po:;turas. tlé\'0 tt:r iiO: <'lks respo•tulem n isto 
tlit:cJu]o, a lal'g;urn ele •10 palmns é ::mll'ldt•nt,. 

purll u transii•.t Jllth!il·o. l' qtw quando ~e ht>ll
Vt·l' ·dt• ~~di!'it~al·, entÍlt' a Callhll'a t'i.t!':i o ti('ll 

alinhant,·nto. l~tu par .. c•· nwis ra~oa,·<·l. J>or
lllli' " ramiuho com ·lll pa!nHos é ~un'ieienu· 
para u transito pubiic .. o: log-o que prineipiL• n rl'lll t'1Ü1'L' a lllt~l e a l~'t'l':l firllH~; a. lt'l'f.·~dra 
~ldit'ieur;:io t•tnf,u tt•l'Ü lugar " que a Camara Jií passou JWl' umn l'C!StdUÇiio, li :H(lll~lla q1~1~ 
~~-xi~1·, A:-1~im ~wmH,·c~.a n respt•irn de nutra:; rli~Vt' tlal' .. ·Htl'atl:t I' Hahida i"1~ i.lgllaH elo r.t~nal 
ril•rnm"tan<·ias. i <ln at:r~l'l':ttlo, <"<.na! qll<' clt'\'l' \'iT l•·r no fim 



· .. 

i88 Sessão de 27 de Sclcmbro 
da Cidack Non: vota:r:,J;-. -:n:=.,:-::.=--:::-----:-------------------

c. • ' o_1··: p,,~~ que <) ' <'SPirito de industria .~ o amor do trabalho, 
ú":.owrno seja atttorizailo a c::<JgJr aos cmpre. é pôr as empr~zas ao alcance de todos. No 
:zarios essas condl~ões, c de modo que não cruso actua1, estes n~gocia-ntes sem duvida já 

fique ]}rejudlcada a nawgação ao~ pequenoB fiz,~ram des~ezas, já se associaram, e por 

tarccs. meio da planta -da obra subministram dados 
'JO!~timwçliti da Pi'i l:l.cim Partr rla Or<l•: 1r1. 

Dia 
do I para julgar da possibllidade de fazei-a. 

·Digo, pois, que, quando se <!Xígem prí\'[. 
legios dest:L natureza, devem ser trazidos pe· 
rante a Assembl6a Geral os prcparntivos dei. 
las, para determinar se a cmprcza é de uti· 
!idade publica. Ora, sendo de utll!dade publl· 

Segunda discussão da r<.,solnçã.o re
lativa â emprezn do caminho de to~r

ra. que communica 11 rua da. União 
com .a do Imr•~rador. ca, podem ainda comprometter muitos l!!lte· 

O .Su. H. CAI'ALCA:-;Tt: - Sr. Prcsid,•ntc, rcsses particulares. e temos umtt ••scala mui. 
~eu tenho um poucos d~ motivos p:~ r a não en· to extensa acerca .das off1msas do direito <!c 
trar nesta discussfto. O 1' é o .:srado de minha propriedade. Uma Gmpreza destas pôde tra· 
saüde; o 2·•, a alta consideração em Qlte cu zer muitos ••mbaraços na dcsappropr!açfw; '' 
~f-nho os mr,mbros da. Coram!ssão, .- j)l)t' i~so é nec.~ssario attendcr ú utilidade da obra, '' 
(;;;tova quasi inclinado a louvar.m.~ 110 seu comrll·al.a com a dcsappropriaçi'lo para julgar 

;w.recer; e a 3" razão é eu nfto teJ· estudado a 
::1at('ria. Tendo, porém, si-do instado Jiúl" um 
-;wb:·e .S-enador, em p:~rticular, para que dis
~·::ase a:Igun1a cous:J, r·;solvi .. nlt~ n fnze! .. o, com .. 
quanto l11l":! pudcss~ reservar para a :1~' dis
cnasil.o, na CJUal pretendo tomar maior parte 
•n,•sta materia. 

Quando eu anhdo um Ministro Conser. 
·;dor, não me r-efiro a um !\Iinistro que não 
taça nada; quero que elle faça alguma cousa. 

·Eu ehamo :mnistro Conservador aqudle 
que, com fé nas instituições e com desejo d•• 
••xecutar as nossa Leis, p1•omove a fel! c i dad~ 
publica; e um dos meios della se conseguir 
6 este qur se acha em discussão. Eu queria 
que nos entretivessemos mais com ~stes obje
ctos, mas v~jo que se lhe aulo dâ a importan· 
c la devida: todavia, •econheço que na pratica 
dos melhoramentos mnteriaes ha muitos cm-

da sua conveniencia. Depois disto feito pelo 
Corpo Legislath·o, que G a quem compete o 
desappropriar .~ dizer se o caso está ou não 
marcado nas Leis que regulam esse objecto, 
de\·e o mesmo Corpo Legislativo examinar se 
a proposta "stá nos termos da arte, é para 
Isso deve não só ser auxiliado :pelo Governo, 
mas até ouvir Commissões de peritos. 

Gma vez. porém, qu.~ se reconheça qtt•., 
ha utilidade publica em uma obra, e qu<~ 

cila é emprehoodida segundo a arte c o mais 
economicamente que é poss!vel. o qup de\•e 
fazer o Corpo Legislaiivo? Determinar por um 
acto seu que tal obra seja posta .,m hasta pu
blica, a quem a flzc•r por menos, "m ta<'s t•. 

la.es condições, reservando sempre o dircitJ 
das dcspezas do .~mprchendcdor que tiver fei
to o plano de orçnm~•n:o da obra, isto é, aquel· 
!c que cobrir o lanço deve indemnizar a des. 
peza que o emprehenlledor tiver feito com o 

hnrnços. plano e planta da obrn. Deste modo ent.,ndo 
Sr. PresldPnte, a empreza é de utllldndc 

cu que se nbriri:t a porta a todo o mundo publica, ,. as pessoas que a proJectam não 
que quizesse emprclw'!lder qualquer obra. nilo pur<•cem ser dnque'llas que especulam em con. . 

cessões Legisla tivns pc;rn as '·rndercm. Eu me sr. dariam privi.lt•gins 11 indlviduos <' havia· 
r.xpl!co nwlhor. pois tr.Ivcz não seja bem <'11· , mos de consegmr ter muitus obras. 

t.endi·dn. (E', é.) Ent,•ndr.m.mr.?, .. Eu posso J Estas idéas nfio são minhas, são tiradas 
n.presentar laetos de privilegios exigidos, nt\o elo j'studo desses objectos, " com cl!ns bons 
para se fazer trnbnlhar, mns pnrn se rspr.culnr resultados se têm conn~guido em paizcs civili. 
c·om ellt•s. Este não é dessa natureza. zados; sfio ldéns que desejaria ver systema-

:Niio approvo, por~m. a marcha deste 1!1'>· tlzadas entre n6s: desejaria ver qtw o Ext>cu
,.,rJo: o. mc·lhor melo certamente d<! dnr grnn- t!vo ns aprr.sentass;;, na encaminhasse, pOli". 
eh• !mpnlso " r.•snA rompnnhias, c!·~ lndllmr o CJ\1<) ,.Jias sfto subordlnndan no 1n·ande f}rinci· 
h"m ••J11)lt'r>.~n !lo~ c,apitae~. eh• d·.·Henvoh·l·J' " pio :idm!nistr:tlivo. l~u útço t~nçiLo rle ni'llda 
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apt·<e~ental-as n<•sta mesma qtll\Stão. U~IY<'z l\<1 

terceira discussão. 
O objecto é tal ,. eu tenho tanta confiança 

nos homens que quercn1 trabu!ltar, que nfw 

18\1 

a.p:·.;~::;cuturd aind;~ ct~ winhas ldPi.ls a t::stc t·e~

peito. s, os Brasilcit·o~ se occupar~m dest•·H 
u~gocios, podl'!'emo~ aind:t ver dcsen volviàll 
;,ntrc nós a industria e a riqueza, e della pôde 

qu,~ro Jev~r •. ·Htns cou~as á ponta de r·spada; 1Wovir a paeificaçiio do Paiz. 
,. vendo os di•Sejos ,. a hr>a [t; qu., ha em I 
~;cs ~ n<·gncius, pruicindir;·! de muita:~ forma· 

lldad(•s. I 
Tt~rnllo de nlt' dar uo Ni:udo d\·,:;la materia; . 

A maLt•ria fica adiadu 1mra s" paii· 
~ar a nutra p" rr • .- ela ordem do dia. 

i'iC!/'IliU/a purt•· c!Cl. on/.em. elo cil.fl. porém, nüo 111.~. sob1·a rnuitu tempo p;~.ra. is~~· 

1

, 

pc1rqu" tenho muito qu,· cstuunr tHt l.ollillll'· 
l - 1 Primeira di;cussão tias medidas pa-.sfio dt.' Faz anda. 1wste rt~Sto {i~ ::wssio.o, c, (lt 1: 

r(lz COlll que seu~ lllL·mbros nüo cSh·.iam 111\lito I ra o esttlbelcc!m(•ntn da ord•.·m. 

ll. ~,, 11 commodo. Um ubkct•.J cst<l nn müo do·l- 1 O S1:. Co:'illl·: III·: L.\GI·:: (P/'fJjWH/IJ sil!:n. 
Jn de muita consitli·r~ç~o: 1; l'·latiru a"' p:<-~ do): Senhoreo. n),-, me será possh·el se
quet•:s de vn]lor: •· o (Jl't;ana·nl~ Qll•' alitlia o;uir liéti,ralnh'nt<· " lon~o discurso do ,,whre 
Tliir• veiu jí1 nos e~t(t J'a7.<'11Uo colllea · · · 1 Senador qur. ]H>nr.em fa l!ou to Sr. Hollanàv. 

[;)L\ voz: - H:1 th· passar. C.:avaleanti) . .F'rincil>ian•i por mostrar que não 
o SI:. H. c."',\f,('t\~'1'1: - P:tssar:i, mas tll Úll'(ll\1 logir:os, como cllHSt•, o,; argumentos do 

ttmho ol.Jrig:u;iin rl·· (li'l.~~l' alguma c:oll$:1 sohrl: nnb:·.· .Senador. r• C]lH: ''St<!VC ca~anado. (]mtndo 
el!e. 

'J~st.:ts iclfas Cilh' tenho at>r•·oenwtlo lam
hem tE•nlH• obrigaçüo L•' :I:; n PP lic:ar :lu dt·.~

;·11oronamento do morro do CastcEo. AiH•' 
•·stnu persuadido das boas intenÇÕ<'s dt•S>•'> 
emprez;trios, d<t honl'll(lt-1. elo ~eu r.aractet· ,. 
elos st·ns conlh·Citncnrns, ,. quo• conho·t;o tam
bem '" vant.a!);ens q11,. podem vir de Sl'lliC
Ihante obra, não t~nJo dl"s 0 privilegio ··x
elusivn, julgo que ess:t empreza de\'<' ser posta 
f>m hast:< publica, conc:<•clirla a ql!l>lll ''"m IIli'· 

lhore~ vant.a~•"llS a fizt!r: aHsim con::;ulta-se o 
publico ,. se cnnscguo• que as obruH S•' J'af;am 
eom mn.is ,·unlagt·m. 

1,~ 11 peco liC<'nr;a para enunciar nma npi· 
nifío af~erca da materia Qtw Sl' discut.t·. c w~m 
H ser que, ~•·gnntlo n p'!a.nta t• orçamemo da 
obra, 0 m<'io de St• c:onse~utr a constru<:c;ãn 
·da pnll tl~ ã 111\1 i gra YnSO; pódt•·St• l'azer mais 

-cconomic:.mentr. Obsen'•' que a planta é tl
·1·at1:1 po1• um habil r.ngtllllwiru: ma;; lembro
me qnr. uma JlOnk do• f{'l'l'O não só serft 11l:ll~ 
··conomicu, como de factura mais facil. tor
nando ~o uwsm" tempo menos emha r:u:a.do o 
n·unsí•o cl~H pequenas embarcn~õc.·~. 

c"nclulr··i 1h•clarundo rtne nfw tl~sP]o t•,;

t.orvar nlllll t•mpre~n que póde R!'!' mui utn 

11 p1·ovineiM do Rio de Jnncil'•) e mui 1•an
t11joil:t ao B1·:.zil, ~mprezu dit·igid:t por tr~s 

ucp;od:uut•s br:tzildros multo rt•sprir.aveis. Vo
to prln •l'<'SIIi1m:n·..... c: <Hl terceira d·iseuss·iin 

no principio do seu diseurso asseverou Qll<' 

o :ltiuistro da Guc,rra ,. o da .Ttu;tiça eram. 
membrus da ColllllliS:l[lfl 'L10lllt.!:tda Jlt.~Io sl~llado 

para propor mudanGa na uossa L •. •gislaçiln. A 
Canwra estarú bt·m l"mbrada que ~e nomeou 
uma Connuissãn, c que o Senado orr.ll'nou llll"-' 

so• uttl'issem aqu,•lles ?dinisr.r"H· Os :\iinistrns 
foram ouvidos, e a éonunissãn a.prCSl1lllou c) 
R.oi~U parr.L•·.·r; dondt· se conchll• que, assigna n Un 
os membros tla Commissfto ,. uã(J apparr,cendo 

a assigna rura dos i\!inistro~. t•lles <11ão ruzem 
parte cl:t tllt•sma Commissüo. Se (i nobro• 8<!
n:tdor se tl<·ss~ ao trabalho de !t•r o regimelttn, 
veria qu,, o5 i\linistros n5o pód••m ia7.t'r parto 
dai' Connnis~ões dn Se.wdo. 

O nobre Senador, julga!Hlo o l\Iiuistro so. 
Jidarin, c!isso• qne o nobr,• Ministro dos N<·g"· 
cim; ,Est.rnng·eirns r.etll apoiado as idéa;; do 
pro.iN:to; ,. ]t)g", que.-cntlo mostrnr nes~'-' .:\Ii. 
lilistro eont.radicGf(l) com outro nobre :'IIinh:trn, 
notnu ns iMas npresentadus uqui p~lo uo!Jre 
::lliuistro da l!':tzenda. Pnrece-nw que lm mui
ta clintincc~ão na ndopc;fiu 1le um pro.kclo .. ·m 
gt·rnL Jlelo fim ~~ Qlle SP do~.•H.tinu, e na adopf:iiO 
de todas n' Httn.s P:JI'\,o•s. Quanr.o :i solid:~rlc

dadt~, lw d1· n nohr<• Sf•nador noneurdar eom .. 
mig-o que não clw~;nt a tanto. qne olJrign~· ~~~ 

Jlinistrns a t!Psce1· .lOs ma is [lL'Qneno~ dl'\:~· 

lhes ... Ma~ o e:1.so 111iin 6 só (•Sk. 'l'l'nta-~,. m~ 

primeira discusH:"to .d~ :nlnptur ou niio um Jll'o .. 
i••eto. e un Acgundn rJIHen~s~o •' (]JH· Ho púrl<~ 
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dL~~i· :-:c-: o projt.·cto é bom ou n1au, anaiy::,auLiu / O noUre S(:n~~dor, n:pt~~f~f.l•~~ Vt~~;.~~;, ,por 
os SdlS urtigas. ·Eu digo qu,, eil~ de\'é p<tssar effeito, oem duvida, do :;eu patriotismo. ten: 
;; segunda diseussi;o, porqu,, na primeira nilco clamado contra a indisciplina ·do l~xercito. 

~ poss!vel qu,, o s,•:Ja!lo o deixe rh• adoptar, Altanwnte ~u poderia pedtr essas pr;lvas; ma;;, 
:oorque Ol'(knou que " Commissfw fi2<'SS·.' nm 1101' outro !ado, poderia apres;,ntar qu:•·:·~ .. ,;; 
projecto; e se elle é bom, a segun(la disr:tF.· motives que, no meu pa.recer, silo os css<'ll· 
sáo o dirá. ~rto ha. aqui til:ltra.dic:çfto nn ll111Uu ciacs de algumas df1nlonstrac;ô·.~s parcia<·s com 
!lt~ Iknsar ele 1ncu c:úJl,~ga. que o nobre Scn::ulnr il•roga uma. pccha a Lodo 

O nobre. Senador, no s1:·u l(,'ilgo di~tUl'So, o 2xercito. 
t!is5.: que ,J Governo clevia ser o prinwii'n e1n f O E~:erciio foi dN~orga..nizadn. rcdnzid•l 
~pr-:~se.ntur ~ts m{·Uida:::; Q.l.lt~ Julga.sse aec,•SS<I.. dl1 ::.;:u nun1t•ro, e os Officin~s ontrcgnes a seu 
rins ao 1:...'!11 du Pniz. Senhon•s, acdto a uou- :trhitriu, a todos os ramos e empn,gos cl" in
trina; mas v\·ja.-se qu.; nft.o ·~ exclusiva . .:\ill'P.. dustrin: dar1ui a falto. de habitos mUi tares \·, 
sentando o nobre Si..•na<.lor n historia Uo Bra- portanto. incapacldnàc para. n cons(\rvaçiLn ·dil 
zi!, IJersuaào-nle qn·~ ~:st;L br·1~:. o.tu :\tc~n dc-iln.. di~ciplinn. 

O ll•JUl''-'· Sr:narlor é ba.stante nrsa:lo !>Os th~- s,. o nalJr~ Scn:trlor conhece que o E~:0.rei. 
J~aH1~s ~Un!i·r!~:::tr:niYt~:;; .. cntil.o n:lo t~C·m PllP, to j'(,j levado a. este anniqui1amento, f~l~ rt· .. 
·~~ !'li·l'~~H1d u\Hl'O qua!qilt'l', a ~ne:;mr1 ::.1Hi6n~fto co:1lH!CP que, depois d·:sse anniqnlianh·nt.o. l·d 
l!110 tS:f•l o Go~~r.·rno'? No sy:;ií!ma dl' publicidn.- o Exercito chamado para ·bat(~r revoltas .:~ 

llt: €:ü! quL ~ stamos, !l•.l trJnhí·i .. i1nent·~ •.·:-.::1ctn prrencher Comn1Issõr.s Ul\!U:ndrosns. co:mo E 
q11-:' as Camaras t&m d::. L'larc!J.a auminisuati- qu,, o nobr~ Senador, militar rlcsde os prlmei
va. não (~stá ~~o a1cnuce do Rl·prcSdlüln!._• dn. rns anno.:5, julga. fi.U\! em um monH~nto pódc o 
Nação propor as mediria~ co!lYeni;,,n:.·s'! Se· E:;.,rcit:l vnlUlr do anniquilnm~nto a um cs
nhores, s .... ~ os n~~presrntn.ntes da Nac:;-~(1 infc- taUo de disciplina, f)Ue é tão ll6C!l~~sario? 

lizm<,ate nfto reconhecessE·m o estarlo do Paiz, \[as, SenhoJX•s. f.kvc:mos dizer que o ·Exer
quaes as Leis que !h.,_• con·.;ém, d.::Y?ria-m u·.'l~ dto é inr!iscipJina.do, quando a nO!:~ns ouv~ .. 
1ner antes <.le dar o s~u voto; mas issn é o dos ::caba. de chegar n gloriosa acção dada 
que nfw ucoi!':cce, e, portanto, todos. assim 1wlas trop~s Imperjnc-s contra os· rebeldt~s rr1o 
como o Goy~rno, pod<•m ap1·r:sentar medirl:ts [catú? Quando o :\Iaj w Falcão. cobe.rto d<· f.;. 
n.cl{~quadas ao estado clu .Paiz. ridas, arrosta os n1aioN~S perig-os e se cobrç 

O nobre Senador t:tmbe:n t~m insta.do c U<' gloria? ... 
positivmnente exigido que s~~ apl' ... ~t:dlle o pi"tJ. O Stt. CosT.\ F~::m:ElHA: - .. :\poiado. 
(Jramma ela IHlministrarão. Sd que isso .; um O Sn. Co~aii: nE L.lt:r>R: - Quundo a~ ti·c. 
dos detalhes do systema Constitucion:LI; mas, [las do Piauhy, org.1nizadas pcln vcncranrlo 
o nobr~ Serna<.lor tnnJ.bcm deve cnnllí:cer as Prt•sidi!ntc dvque'Iln. Pl'ovincln, t•m p;i':-:.ndc nu .. 
modificações que soffrcm esses deta'lhes, isto m~ro se preparam para atncar os rr:bcldes ·do 
é. " vantagem ou in~1ig;nificnncia que r·.'sulLa :IIar:·,nhfto?! Quando "" tropas do P<Lr(t. PPr· 
rh~ssc programmn. O que resultar:'t de ;;ur•. nambuco, Bahla, Alagôns, Parnhyb3., ·Rio 
apresentação'? Chnma·ríL as maiorias das Ça. Gl':mde do Norte c> Ct'al'(t, t.nmam parte na 
mm·as? Se assim fõr, bem. Mas nrw aconte. l•onrosa tarefa rle rt•.;UtbP.lec;,r ~ pa:~ na mi
cendo n.ssim, o Chefe do Estado ha rle d!;;sol· 'ilha Provincia'?! Quando na msma C:l)Jital do 
\'t'r o Gahtnet!' ..:~ organizar outro. :\Ias, t~~n .\í:1r;1nhil0 se lP''anta nmn ·fort;a eDllln por -:•n .. 
está <'lll reciprocidade de direitos, qnandu n ('Hill•>, " favor da cnn,;n rio lmpr•rio Constitu. 
Chefe do Estado pó(k rlissolv.::r a Camara dos tion~ I?! li:' n<'~'t.ns eir::nmstnneins qn,• s,• pôde 
Deputados; por6m, quando não o pó(],~ t'aZl'l', tliz<·r qno " F.xf:TCir.o ,,sti1 rl<·.;:moralisado e 
scr(L f'lle obrigado a dissoh·er o :\Tinislo•rin. 1 qnc ni';o tc·m disciplina'! Como~ Como se ou. 
:is vrz,,•s por causn de nmn. maioria qne prídt• vini.n t'f;r.:ts phrascs <lebaixo uns trabalhos t• 
s<.·t· c:onsci\•nciosa l~ patrioticn., tnas rnw t"nnt.. fatli.:~a~; ci,• U!H:t p;nerrn'! E Jlt)l' (Jlh~ eausn? 
bem póde se llliiSI.rnl' rlr-~pellu::m e ea.pri<,hosa'! Pt!la causn ma.is nobr<'! 
O IH,1Jr,, tJ,·nador dcv,• l't•conhccer qur uesse O S;:. C.II>St.\:-.-o: -- Apoiado, 
principio rkv•· h<tvl•r 11111di!'ica.r,fto, att.<•ntns ,ís O Sn. l{ol.l.A\'U.\: - S:"to pa!znnos. 
C'irr.nmRtanc!ns. O Sn. Coxm: Bl~ I .. IIJEH: - P<•rdoe-111<' .. 0 
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nobr~ Sénador que J]J,, di;;a qu.; tonw in
f.ormaç;ões (~xactas a.ntes dt• apr~:Se-nr.ar ess~ts 

asserções, com as (Jna~s qur:r continuar no 
sal o•sp!rito ür, censun contra o Exercito. 
!\ão si"Lo paizanos: hrt !i! trop:•s ·:indns do 
P~r[l, Pernambuco, Bahl:J:, .·.\lagüa~, Cear{t e 
cutras ·Prov!ncias, como Já disst•, P os f!Ul: 

:-!': b[!tf::rílm no :\Iaranhfio nfw são paizn.nos ... 
O SJt. C.\;;;;1.\:>0: - Apoiado. 
O S;:. Co~uf: nE L.\(;;;~: - O nobr•' Sc

:a~dcr ft::ll0!1 l'~~~ UJTI {iOS U0!5SOS dfstint_:toS 
·~t·nél'2.·2E, ,. llr::.::;ejn. (j11~ eilt~ 11~0 !::(1j[l, :id(J 
per um ~~.Y~·nturr;iro. Quer qth~ w~l!íl !ns~rn· : 
cr:iii•s ~t ~r:u bd prazer'! O nobr~ Sen:1dor j 

niiu qut:I· :L indisciplina no Exl~l'elto, mas : 

~~ fim. ::m ;} ]lrt•ltHEo dr~ g:·;nHi1•S ar~O!'Il:ec:illlPll· 

tos. Tornt·mos á qnestfto. 
O nobre Senador podia attribuir os nos· 

:;tJs mnlc;; n. eau~as ordinarias, potliu. atten. 
dt~r ao rsrndo de uma. Xnçfto durante a rue
nc-.·itlrt.tl•• rln :Vi'onarcha, JHHlia reflo•ctir que 
t.a.h·ez níic :_r:ni.os nassado pelo que eru. nn.
tl!l'~l1 rJUt· pa~~~Jssenlos, podia. emtim ponde-

! n:t:· CJlW.iHo .·~·: :1:Ja!on o edlficio aocin.l. 
O :·i;::~rr.·J fl1,1Jl·r: SPU:t<lm·, lHt questfto f!ilí! 

fkon ndi.~id8. n.r·.élbil d:l mnnifmlt.nr a vontade 
1lC! rJUt' ~ Xa:::t:.o e n GoYc~·no tratem dt~ Jl,~

goc.:~,~; fJ.~I·: r.rt~g:1:~1 :~. industria. ~~ a rll"!ueza 
rt~. Xaçfio, qul.' U.;;spre~tlmos n. 1nesquinhez. 
:•il,,, i:liclizmenu:. tem-se introduzido o sys. 

f!Uer que o Gtnt:~·Ht Uiga qtli' 'JU.•:·i" ,-strr..r; r.· : ·:.c~r~~::t do ::~diridnnH3mo. Por este tem-se ou
outra~ itl.Sfrtw~:&t.•s! Pois ntLO; o Governo só~ ....-i!l·J 11iz~~r: -·- Fm t.:il1fll'cgado ga.nho. tanto, 
!l!z Jf)?: GP!Wt'ar~s: ohedecei, \'t•ncei ou nlOl'- :.l'f!l l<!lltli :pte raz~:·. ete. -"Haverá uma 
r(·;, !H'incipahuentt· r1uando o Governo no.· i(~.-::.-:. :~1ai~ r.1t:squ!ah:1? Compare o nobre S.;
nH~i:t. a um chefe oxpcrin1encadú c qUt! j~~ ::.~1c~-~ ~!;.:.~;:-:· l:'.:;ü:.. 1:~·.:~ ::om t:SS:l r1ue nos aprcstm-
·;-ce:..·u :!S .::ymp:u:llins ilt) nobre .St!n;tdür. r.er·.!, >Jl'it ';:li_' .:.:t• f::t{;arll e:Jjprezas em grnnde 

o Sn. t;.\~RJ."..:-.."o: - .:\poiadil, t.-~c.d~ e: ~-= df :l ~a~:lo o esplendor e ilnpor-
0 SI!. 1"-Ioi.L.\;o;!l.\: - E ainda merec·:!. t~!IJ(:Lt. que (; nr~~e:so t]Ue t~~nha, ~ verá então 
o Sn. CO."\DE 1>1~ LAGES: - O ~obrt~ St.! .. f :'"J[:. c•JJ11parrH:~o 5C não ~~smorec~~. 

;1aõor sêutio que eu dissesse que nao ap;1ro- I o SH. 1-íor.u:<D.\: - Nüo, a ltlé" não .1 
vovrt o syatem.n. rl_e ince:n<lio d~ c!da.des,~ e ~i10::~qufnha; 0 sysv .. •ma. e o indlviUualisrno 
·;do eo1n n doutr!na g(~ral tla !.ll:U:I<l~ u;~s :!r,~ ~:1:~ !'llU~i.o n1r:l. 

prac:;as. : o Sn. Co~m~ JJF: L}~CE~: - Diz que nfw é 
O gdlrr:~l c.cm, e~n d~reito dn. g·uerra, 0 ·~ m:.!squinha.? Eu e:1nfio talYPZ casasse l!ssn. com 

cxtermlnio elas forr,[l.S inimigas, muito prin- . a~ idt~as do !~obre SenHdor, de qtw todos so
eipahur;ntc quando l'L\sistC'ncias obstinadas i mos !HÍO.) ,7,• f!t'd•tillw. ),!~1-S o.:tt n~"'to me conht\
affrontanl forças mu!to superiores; luas j{L- eü t!::;sim, ~~stou qn.: 0 nobrt• Sr·nnd•H· ee en
mais o lnccnclio das moradas dos cidadãos ,_;;,,J.1u u;il pauw; cu repito essa idGn. d·~ pilo~ 
pacificas pôde sr.r ch.•sculpach) com a res!s- d(~ nnd~i!nt•: somns obreiro~ ele umn. granrle 
tcncin. das armas. mniro principalmPnte en1 vhra, c~n~~, ticv,., sPr digna. do Bra?.il e de seus 
guerra de principios c de !ndividuos da. nws- r~~Pl'l'8t'J~tantr.s. Rt•snminclo a qtH'Stfw no IJUC 
ma, ::-Ja~:io. i1 ,,.;;srncial. direi que lll<' ;mr<:o:o· que a Srna· 

Se o nobr,•. Senador nilo acrt\cl: t.:1 ~·m i lo L1r.v;• r1t•C'iàir que n. matt•ria pnssf' tt 2·' di5· 
taes prineipio~. s:·: o 11oilrl· Scnailnr nflo $)'nl- <~l!.:;::~o. e me p~~rcr{· qu~ nito pôch' clPixnr d'::! 
par.hisa eom os :\Tinist.ros porrtue O!l pnssn0m, n.s!:im votnr, port'}u~ l'llr~ nh•smo ,,rdonou quL• 

Ilrosig;a na sna eriticn n. l't.1 spr.i to 1lc tacs :\-li- H~-~ l'izí~ssr esh\ Pro.i~cto. X:t 2a di:;cussão o 
niStl'OS, ])Ol'flll(' l•llt•S, fil'tn0S t'll1 ::iU:.13 ('(HlSCi·lr,•j(!!t.nl':Í, PlllPndal'iÍ Oll :t!)!H'OV[ll'íÍ. 

eneins. 1·c·sponckrfl0 á Xar:;lo enJll o~ ~cus I O Sn. :1-l.\H<!t:l~Z i>J·; .r.\!1.1-~Uc;t:.í. (pl'/a or. 
dr' E/) ro~n ao Sr. Pr·t•siddltl"' qiw SL' di~ne 
m:nHinr ·;)bservnl' o !1cgimentü. n;lo pcrm!t
tindo que sr. 1':-~llc maiH dt• duas \\.·Z~s sobr~ 
:1. m~turin, pnr:1 s •. ~ nii.o t•t(11'nisar a diBcussru: 

l'l'iro,;. 

o nobl'é s,•Jwtlor, Jnmenl:lllrlo o :~siado 

tlo l'niz, tocmt no dia j de Abri!, <' St! mos
trou scnUdo ::1 n\spPito da mnrclln. g;arrnf:l.· 
das. r.sl'nrr:o,; dos co:1otitucionncs portup;l\e· 
zr.s, ,""~te. ~~o eilt'gou alnrla o tempo de ann.. 
Jysnr tn,•s acontccimenlns. A historitt mos
trará como S1' preparou t\!:iSt' clia e r.omo fi~ 
nalison, a, histor!a moHtrar:'t s•· t'~;;._, clirt f.,! 1 

I! obst•!'l'a qlle hOJH(·I!l lllll lltlb!'i.: S.;na.c!OI' fl]· 

Jon nuarro VPZ\1 S n··süL díscuss:1o. 
Ô Sn. :\1!-:1.1.11 1-: Sor~A: ~- l~' r.sta 'L J)rl· 

mdl'll tliscnRat"to tln l'ro.i~cro ~.pr•'S••tH.ado p,·h 

l'omimssi<o ,•nc" rr•'gndn d<' propôr mcdid:ts •.h' 
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segurança. publica. ~ntre os argumentos ,,x. discussão de out1·o que Pl:l·encha o> fins ~tte 

pPndidm: para mnstrar que o Projecto dcre o Senado se propôz ~·m ~ua deliberação. 
passa!' li. segunda discn~sãn, pretendeu·sf; qlll'. Na primeira pnl'te do Projecto se diz que 
rendo sido incumbida a Conunissão de apr~- ·os crimes de rebell!ão sflo os dns arL!gos taes 
smJtar um Projecto cte medidas tle segurança: e taes, eu leio o artigo 1" do Pro.i,cw:-Qua!. 
pu hlica, L' lia tinha desempenhado bem o seu quer dos crimes especificados uos artig-os 
encargo; ,. julga-se po1· i~so que u Sena;Jo 68, !i9, 85, 87, 88, 89, 91 e 92, do Codigo Cl'i· 
deve l'a;~,~r pa~sar o Pr"jecto :i Hegunda dis· 1nina!, constitue o rrime dt' rebellifLO, e ·fica, 
cliHofio. portanto, dt·rogado o artigo 110 do mtsmo 

Pareee.me que o argumento nQo eonveucc Codigo ,etc. - Esta é a unica providene!a 
inteirament<·, po1·que se trata, ua primeira que se ach:t m::;te Proj,·cto ltcerca do crime de 
discussão d" um Pro.il'cto. da utilülacl~ ou rcbcllíüu: propondo est:•. disposi~ão. o Proje
cnnvenicncia dl'!le: embora. ~e reconheça qur. cto r;ovoga. o artigo li O do Cod igu Pt•nal. (Lê 
nflo Jll'ei.'nclw os fins flUe o s,•nado ~e propu· nutra vez.) 
nha, lwvl.'mos por força dP votar que tal Quem examinar a. .Legislaçilo, nilo digo 
Prro.ieclo r•asse á segunda discussão? Estil vis· ~ó a no8sa, nuts todnH, t:reio que 11ão achará 
to ~tw não. Sr,nhorPs, quem t.'Xt\minar o Pro. a dt·!'ini~fw dt• rcbc!liào applicada ao numPro 
jl.'clo r,m suus base~. l'ê qu" dellc não podem ele uma só pessoa, porque ess•· crime níio pó
l'<·sultal' ao !:lrazil os bens que () Senado lh~ de ser perpetnclo senfto por muit.as. Xa nossa 
rlest>,itt, Vtlm·sc neste Projecto r!isp<)Sições de· Legislação :mtiga, •·ste erim•· foi ue•nominado 
finindo alguns criml•s P marcando-llw~ penas, - crime de traição, critnt· dr. lt,sa·Majcstade; 
·~ outras detcmninando o processo que se ha. -mus, por mais estudo que en faça da no~sa 
d<' sPgnir na ex.~ru~ii" ,. imposlç;io das mes· Legislação, nfto n•io <:mpreg;Lr - rf'hcllião
:uas pc!Hts. seniw em um s~nt.iuo de synonimo rlf· motim, 

Qnunto ú disposi<:ão ek direito ou á dis· d<' sedição. 
tincçr.o elos rrinwH ~ur diz o l'roi•·cto'? 'l'ratl Pela. ordem do lil'ro ii", tit. li", ~ 5", ó 

11n <.'rinH· de rehclliào. E quaes são os nml<'" df.'nominud•• - eonlulo contm o impetrantP on 
que fle• presente aff!igem o Braú!'i Acaso Sf'r:\ Por esta definição não se dcYe SUJI!Hir 

só n ·crime d•' l'•'h{·,i•.ão'? ·Parece que todo!! qut: ••sst• erime possa ~c1· P••rpetrndo s<:u:1o 
néos <:nnlwcr,mo~ ,, ... sracto do Brazíl e n causa por muitos inllil'iduos; ,. sendo assim. clla 
rlos s•·11s ma lr·s. Se temos a rebelliíio uo Rlio compr~henrl~ a rf'lle!Jião, pnsto que nilo foose 
Grnnd0, outros males soffr" o :\laranhão, qut• assim ehamadn. !\ nwsmn Cunstituiçíio, qnau· 
;c 11,-,o pôde llizer qut• siio peqneuos. e ou. do pêrmitt.r! suspend~r aH garuntias, diz qu~ 

11-115 males snf!'n•m as Províncias e sotfrt· o .. ; ,;tí no caso rle rebc,!lião ou de llll'nsão ele 
Brn!l com a \nsti~uiçfto do Jury, por não ser 
;wcominollada {ts circnmstancias dn .Paiz. E 
porh·mn:: eom isto dizer que a Commissão 
~al:isfaz it> vistaii que tev<: o Senado quando 
a. encarreg\lu cl•· propõr medidas de segurnnçu. 
publica'! Creio que ningudn o poth~rá dizr.r. 
Ji'Hilnu ,;ô d:~ l't•belll:io ... 

o Ru, C.l,~~.-,:-;n: - 10: d:•· con~plraçfto e 

rla :;.,(!i~iio. 
o Sn. ~fl·:{,l.ll 1: SoFZ.I: - T"ogo lii che· 

:o: a r~ i: uws não tralou d" ontros mu.les lJUe 
;, 0 ~ I'PIII cli· muilas outras consltS, taL·S como 
a multipllcicladc dL' <'l'iJues, a sua. l!npnnldn· 
d<•, o dt:slelxo e abusos don agentes o executo. 
•·e:; <las Lf'is. Logo. é claro qui'. niw púdo ha· 
v1•r duvida rle que n Pro.it•ctn não conespon· 
de án vistus do Senado, l< <'lltiiO P<trece que 
(.o 11 ,~~t-ssnrio anl•~s <1\l!'ovnitt\1' o tempu com a 

J'or<;as estrangPil'aE. 1!: daqui nfio ~t· vê que 
,,xpn•ssnmentl· dechti':t a Constituil}ão que .a 
rebe!lião ~ crime qul· sei pôde ser eomm,,tt.i. 
do por muitas p,·~soas congregadas cont1'a o 
i mpetra nte, on contra o Goi'I.'I'IIO, ou cou! I' a 
o ~stndo? D" ~crto qu,• sim. 

CrPio quf: o nobre SP.nador não mo~tl'ai'Ít 
umit sô lHISSHg'l'Ill du. nossa ].egishl~iiu em 
nu" se 11St· do lermo ele reb~llião applieauo 
a um só indil'idun. O Ctlrllgo lke:lara mui t.t•l'" 
minanr.emcntc• o qtw "' crimr de .l't~b•·lllão, 
quando diz que nfio póclP iWI' <:nmni..ttill" s"· 
n:io por 20.000 pessoas. 

A Legisln<!í'itl anti~·u liflt't~sent:l um c.•x<:m~ 

pio definindn o crlm•· de a~snada, HUe, se· 
gtlll(lo .~ssn tkflnlGiiO. f.'Oilsiste uo ujunt:t
mento d~ lndivlihlos que perturbam a Ol'tlNn 
puhlita ,. 11 P<lZ llus famllinR. r:i'íme t•SIP IJUO 
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se não pód•• da1· sem qu.: es;;es individuas 
sejam pelo menos 10, segundo a ordenação, 
-e 15 conforme um alvaní ou d~creto para 
B.s ilhas d-e Cabo Verde. 

Parece, portanto, fóra li•~ toda duvida que 
a Commissão definia o crime de rebd!lão e 
d,, um modo muito improprio e arbitraria; e 
"ssa definição bastaria para. se não atlrnittir 
e~sa. part.c uo Projecto nel!a l:.ascado, a qual 
rle maneira algum:t offerece as providencias 
(Jne o ~stado do Paiz r·~clamn. 

O nobre SPnauor que tanto advogou o 
Projecto e até diss~ r1ue o crime se d0via de. 
flnir p0Ia sua qualidade -~ m1o pelo num~ero 

de p>:ssoas que o perpetram, parece que foi 
contradictorio comsir;;o mesmo, porque, de
pois de tl'r .:s:abclccido o principio de que os 
crimes se n:io rlcvem d•:signar senfto pela. sua 
qualidade. nn mesmo Projecto apresem:1 o 
crime de s~dição, qualificado pelo numero se
gundo o disposto na Lei de 1837. Creio que 
é no artiõo 7", que passo a ler: - Art. 7." De. 
finido como está no artigo 2·' da Lei de 11 
de Outubro de 18~7. n. 40, será punido com 
as penas, prisão, etc. 

Se, pois, o Projecto caracterisa o crime 
de sedição pelo numero dos individuas que o 
commettem, como quer a Commissfto negar 
que o crinw de rebcllino possa ter lugar sem 
a conuir,ãn p;;senr:ial do numero multipllce 
r],0 qu.· o perpetram? Se o numero marcado 
P•·la Lei carncteris:\ o crime de sediçfto, por 
qu., mo li I' O o numero que exige a Lei para o 
crimf' de r·~lwlliüo nüo lla rl<• S<'r preciso? 
~iío pód•' Sl'l' qualil'icado como crilll<' de rc· 
bel!Eio n crime commettidn por nm indi\•iduo. 

não affirmo, que r:om essa definição do cri
me de rebellião, que contém o Pr1>jecto, s1~ 
quiz facilitar e estender a applicação do ar· 
tigo 8• do n1esmo Projecto. O que sei é qu" 
a definição ~ inPxacta, e que nüo h:t rebcl
lifto em qaunto o crime fôr commcttido por 
um só indiYiduo. 

O Codigo o num~ro certo pa~a se perpe
trar a rcbP-llilio. Xão duvido que seja. muilo 
exagerado, que rléYa s"r restringido, e que, 
quando se ehe;;ue ao ponto de se verificar 
o numero de 20 mil pessoas rcbelladas, os 
males causados s!'jam muito grandes; ma;;, 
pergunto cu, esse crime, para o qual se ex!· 
gc esse numero, poderá ser prr..ticado po·1· 
um só individuo? ?óde·se dizer \!U~ uma :s-â. 
ção está em crise porqu;; um iutlil•lduo is:· 
lado tentou perpetrar um cl"ime? De cerir· 
que não. ~!uito mal estará o Estado se não 
ohstar ao crime; muito mal esturá o Estado 
s,, para obstar a pretenção r],• um individuo, 
lhe fôr preciso suspender os suas Leis ordi
narias. 

Parece-me, Senhores, que esta base do 
Projecto não p6de ser admittida. 

A segunda parte é igualmente inadmis· 
sivel, quando propõe um JJ.l"OC<·2·iio inü·ira· 
mente militar, e com o qual ticam todos os 
pacificas cidadãos sujeitos á discricü.o e ao 
rigor dos regulamentos militares. l'iiuito mnl 
estaremos qu:mdo chegarmos a esse ponto! 

D<ltermina·se que, no lugar onde houver 
rcbcllifto e existam forças da legalidade, o 
Commandante em Chete tenha o Supremo 
Governo, c seja, por assim dizer, o despota 
do lugar. J~icam os cidadiios privados de to· 

cmborn ··~t•' illl'••nto rlf' d,•struir o sl'stema das as garantias que lhes d(L a Constituição 
do Governo nacional, ou at.t.cnte contra a vi· c sujeitos ao Conselho d<) Guerra, cujas sen
da do :'>Tona.rcha, qtw é o Chefe inviolanl du t.·nças devem r.er mui prompta <'Xecuçlio. 
Estado: •\ JI•Wtunl:o, inadmissiYel o Projecto :.\luitas Nacües se tem visto em grandes pe
quando altera uma. disJ.lOsi~fto do nosso C>l- rigos. e Xaç.ões civilisadns. mas ni\o sei que 
rJigo, rnn!lntl:t na. ll'tlm d:1 Constir.niçito. :-l:io entr" l'llas houYesse alguma que adoptasse 
Yr:jo 11 or qn:• se qniz tlar •·slJ. dr.tc•rminaçiio. esta medida. s~ grandes escriptorcs, no se· 
Se !'ogsc algum no\"O ractn criminoso, nfto cuJo pasflado, .lamemav:~m fJll<' o-1.!1d~ hou
previst.o pela Lc~islar;üo, ••mbora se lhe d6sse v•·sc;e na Europa e n<'3Sas Naçõ~s Leis deri· 

0 nonw que qui~essem; ma.;, d••pols rk o cri· vaLias da tyrannia dos Romanos, o que dlre· 
me estar já qualificado. dar-lltê outra qua.li- • mos nós hoje? 
·ficação ... Pnru que 11m? l~ porYcntum <'SUls Leis produzirão o cf-

N'o mesmo Codigo está ;tkterminado o Ccitn fJ\JO se dest,ja? Creio que h a de sm· 11elo 
el"ime, tanto contra. o Imperador como con· contrm·io. Senhores, o processo estabelecido 
r.ra todos os mais funcclonarios, que ln<'Ucio' no Projecto e intdrnmente contra a ConMi· 
na 0 1' artigo do P1•ojecto. Eu entendo, llllt~ wi~iio, porqtw ,•lln diz f!IW o:; dt!:ttlih's Tira· 



l.iieiro:;; IHio dl! ,;er julg;aclo;; em c:>ul'onui- r Gunut) ... Muito sinto que St' retire o nobre 
lladt· das L e. is e dos Jur~llos, no:; casos c pe- 1 )Iinistro: assim .fazem nut.roo nobres Sena
las fórmas <Jlle os Coctig;os <letcrminarcm, e dores, e depois diz••m fJUt· oo nossos, nrgum.,n, 
i~tn mostra qul', para ~c a ltel't\1' o que dt~- tos nada Yttlcm. 
Lrnniua a Conôlituiçito, é Jll'<~ciso qu" haja .J!;n não me animaria a ütllar hoje, se uro. 
circumstancias m•gentes ,. IH'cussurias para uob1\: membro da Commissiio llotnem nos 
qu•· ella se não nlJserve. nf,., alenwsse, dedarando que <kôt·jaria que 

E: t0mos JHis mt.•smo Jlt'C0ssillack de ai- este objecto l'o,;s•• bem discutido ... 
tenu· estas foriualiliml"s'! Diz-se: - O Jur)' O Sr:. \'Iscnxrtlc r•~e Ct1.~r:oxrL1S: -:\'a sc-
ntio corresponde :10s fin; da ~na iust:ir.uiçfttl, g;und<l discu•~fw. 

esr.<i ab~o!Ycuclo. -Pois eiltftO, pontu•' o Jury o SI:. Ct.••T.I .FEJWI·:u:A: - l't·l'lllle-me, CJUe 
não GSLfi bom, o r1•mediQ é abo.olil-o'~ s., não uêw (, assim. s,. 1m primeim tliseussrw os oL. 
,, uom .•. ,meiHÍC-S(', Do· que. proe,cl<•m o•sses 
et·ros do Jury? Da escolha tk qurm faz a 
deiçfw d11 Jttry'! Tum porrentura a Lei de
t<•rnliuauo rodos .. s n'.IJUisltos qn,· tlr.Yem 
tnuenrl't•l' l)al'a a r.l•~i~ft11 ao:; .lurodos? O re
llH~<Ijo ô omenõar n L•·l lia toma organhmçHn c 
11Ü11 desr.ruil-o. 

:-;:10 1allaro.·i doos mais <le!'eitos !la :it'!.;Ull
lia parto• do Projecto; 1'0.Ío qut• elln att<'lldl'tl 

:HíllH·Hi:e a uma pm·t:e de nosst"•o males, quo· 
:;üo a~ rrbí~lfi<iPs, o n:io procu1·ou n•nlt:cliar 
outl'QS rp11· uof.i affligem. .:\ão é Uc ~·spcrar 

rJi.H~ trw dcff~it.uo:.;o Pro.ic1eto J>HS:St' ú segLJnda 
cJi.scm;sfLO: mns, quando assim ac.:olltt•ccsst.·, cu 
requo.•l'i•ria. qlle a segunda. park dr.ih• fOoSi! n 
Connniss>IO. O Projecto n<to sur.israz oo <lcsc
jos <lo Senado; ns suao bn~o·fi nito süo arlmio
sivcis, i'. ']ltlr i~~o uüro acho \'ant<\joso que 
pnsg,. á segunda discussão. por~n·· ~cria mui
to longa e o resultado m•nilum. 0:; males elo 
r:razil terão remctlio ~uau<lo os .Ttu'ados ... 
:;;u t~nho medo, cu tenho medo ... 

O S1:. Coo't'.\ FEI:RtiR.I (pda. Ol'<li:m l: -
On,·i ·tlizer quo· tinha fallado ~u~I'I'O nozt·s so
bn· a materla; I'allel !HIItl, drpois pedi lL pa
lavra pura. me t"•x.pliear ... O Sr. Sc<.:retario 
qurira \'l'l' :1S notas. 

O Sr. Alt'nt·at·, tlt'Jloi~ dL'. ..xami
nnl-t::o=, dr.elaru. que, ROlll'e a mnr01·ia, 
o nohr<! S<·na<lor tem falla1ln umn 
::·Hi \'ílZ. 

o S1:. PI:r·:,,IIJJ·:vn·:: -·- '.1\•m n p:dai'I'tL o 
81·. Cosw. Ferro·il'tl, porquo.· i'nllnu s(o uma 1'•'7. 

,;o!Jroe o ob;it>r:to. 

( l•;nnn o Sr. Lo1w~ Gama, l\llnigl.l'O 
doR E:strangeiros.) 

· (I Sn. ('o~T.\ l~r·:mmru.\ ( i'~VII.nf.ll·nlf.n-.~d:
\lui;.·, Psllmn 'III<· n S1·. )!inisti'n ·ilns ·l~strnn

".:.•'il'~~:-: , ~1t·J~t n:t ('H:o:i:t ... (Saht• o Sr. 1~•\JWi-i 

je1.::tos p~1ssam por aeclalnaQiw, cntflo a Be
~;unda r~ desnecl·ssnria. 

Scnhore!=l .. não basta salh.:l' st.• S(! dBve em.
]tl'•'!;:tt' uma illl'llida qualquer no actual l:S

tado <lo Puiz; i• preciso sah.,r se a mcdid1. 
é coni'L•niPtW' o! o<' pódr, remeditLr os nossos 
mah:~. Sr. ·prl·sillente, não ~r:i se• lllt· engano; 
mas, desrle o priml•iro dia t'lll tJUe priur.ipit,i 
li o'St!Hlar t•Str· Pra.it•Ct.o. !lr·pois de o ler e 
r:ombinar com o ~ ?.5 do artigo li9, !Plll

brci~me tlo~ s0guiniL1S \'El'StiS íle Camões, qu~ 

•-seruvi no caber:alh" 1ksw Pro.h·eto: 

.Dn [t'irt l.yranni:t <' da aspcJ·eza 
F:~zem dire!1n (' v;i ~E!\'c~ridadP: 

Lei:; cm faror rloo R··i se r.otaiJtolt•c~m. 

:\s ··m favor do po\·n HIÍ p,•rPtf•Ill. 

Eu perg-unto. t"' dese.ia\'a I]Ue me l't'~P~,:~

dessem: qu .. m é· o .Tni7. ~ue ha do.• dizi::·: -
Estil Provincill estti. em <'otado rlt: rebelli:"lo? 

A quem ri<í a Consrir.ni~lin c~sa nt:iOI'i
dade? :\' ..:\~sernUlEu G01':1.1 ~n:tutlo l':'tc·.i:t l'f~

nnirla. 
O SI:. l-lur.uxu.1: - Apoiado. 
O Sit. Co~T:\ F'i·:n1m11:.,: - g ao Uo\"'":l·no, 

quanrlo nfto o <:st:i. (O nohi'i' Senador I•; a 
Consti t.uir,;u•). l~' Pl'<•l'iso ;;aho·r [[III' nitu h:u:t.a 
s<imr:nl.c• que haja uuw I't"·belliüo, porquo• a 
nm;,a C'"nsritui<:lio foi Jll'Jilh•ntissimn, e por
nn" ;;,, n no>sr.t C'o!li.:;n niio tivo'Sor ddiuido 
3 J\·h~·lliii,,, diz.:·rHio fJll•· lH-IO pnrlia h'l' !ugar 
s .. nfto quanrln ~fi mil holtlell~ rizes.;•\111 alpnn 
mnYiment.o ~··d i .. io~ ... ~ó " Assr,mhl(•a o !>O
elia clir.m•, SP Pl1l.t''llclr.S!:\t' {1\11' O f~~Hallu enJ'l'l:t 
pt•rig-o. l•::=;tn~; :;fiO a~ tilllt.••laH dH (~onHt.itni

c;i"w. (T4ii o ~ :!r, rlo al't.lg·o li~). ·r.~ se (!ll:t 
qnizesst• f1Hn Pnl todo~ o::; easos de! l'(~bt-H!ii.o 

se snspt•ntlr·~RP-lll as g-arnnt.ias 11i1u dl1.ia: -
:-los r'asos <11' r•·lJI'lli~o on lll\'3.süo do inimigo 
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Jlt~dintlo a s~guranç;a do Estado <JU<· se dis
pconsr.ni, por tempo determinado, alguma~ das 
ronnalida.des. (L~J. 

O C]JJe quer este Projecto, Senhor.,s? 
Qu"r qn~ o Commandaute Militar e o Pr<·si
<lt·ntr<, possam usar dt• poderes discriciona.
rios 8(·Jll tla.r conta disso, senão ti<:pois que a 
l'rGvinci:t estiver em socego! Combinando a 
ConstituiÇ;íto eom t•slt~ Ptojectu, o que dize .. 
mos ucis·? Nfio dií~Plllü::t que Sl' quer arríl!l .. 

CHt' a.o povo tuLlas as Sll~ts ;;arantia!:5?! Eu 
ilt•,..;:rfio a Hobrt· Commissão para qnc we ,· 
:1pt1n!"r~ qual ~~ :1 :\ar;f10 lJÚi.• se possa chamar : 
liVl'e, OIHI~. quaJJ!ln s~> arrancam uo cidadã" 1 

a.s gara.nurtn n~~ct.•ssarws, para. que não seja : 

s;u:rific:ul<! ao po!lt,r ,. na c.•spirito de JHu·~i- ' 
do'? JJ,. c••rto não me apuntar[c Jtenhuma. 

Dis'" o nobre .Mini~!:!'<• dos :\cg;ocios Es
trangeiro~ CJll<' 1w lu;;lalel'J'a havia um .Tury 
eS)lL•t:ial: Graude Deus! Jury <'>PéCial na ln· 
p;laicrra, para. julgar :1s cau~as daquellcs qut· 
wnspira!ll eoutra a Ji.essoa do Rei e cuutra a 
segurn~a do E~tado! Dt· tal eu nüo sabiu. 

qnt·l'o lJih' ~c.ia me:u .Tuiz; este homew ufi.o 
t<'lll a. r .. nda sufficientc, não quero que seja. 
m<·u Juiz; - e recusar peremptoriamente, 
como eu já disse, não 20, mas 35 Jurados; 
e tudo isto nüo são garantias? 

Como é que no Brazi! se querem arran
cai: todas estas garantias ao Povo'? Como, 
pois, se diz qu" na Inglaterra ha um .Tury 
especial? O que eslá no Projecto é que é um 
.Juizo especial, porrJUC dcstróe a garantia do 
JurY <JUt: a Lei dá aos cidadftos, e os põe .á 
dispo~iç:io da espada militar, ou dl• trcs Des
emba!·gadnres; c, porventura, podcr[t. qual
f.[IWJ' homem accusado julgar-se seguro sem 
po<kl' r.-cusur Sl:mdlwnt,•s Juizes'? A classe 
ch.1:l DL~s~:tuburgadores, como eu já perguntei, 
acha-s<: sufficirntemt·nte garantida e indc
Jlé!ldcntc'? .:-ifw, eutftO, como quaremos entr"
g~II" uas mii.OH dPsst·s homens u liberdade -e 
alé a CoJJstituir;fto'i "\ponte-se-me qual é a 
::\a~:"IL, ontk se rstabeleee uma L~i igual a 

esw. 
St·nhon,s, atl.,nda·sc bem: o Sr. D. Pe-

Disse ••lle !JlH: o Slwriir é que nom<:a\'a dro I. fundador do lmperio. despopulari· 
esse .Jury. Sim, s,·nhoJ·e:;; mas. pergun[O eu, · ;;ou-:w pelm; boatos que correram de que ellé 
r.sB<• m~mo Sb,:riff niir, nollll'Ü\. 0 .Tury ]lara [jll<)ria J\•t'"rma:- a Constituição "m um seu
outros ea.Bos'? Ent:ão nt1.0 0 l'~pi:<·ial; é ainda t.irlo th· regrt~~:lo; e eu digo Qlll', se os lVIl-
cSlÜ t:lll p~ :1 l'~.:"g'l'a qtw Pll tiuha e:5La1Jelcc:i- nii:itros hoje deciaras~eln qne a. disposiç;íio 
do. flllt' ~~m casoH sPnwlhmltP:; a Lei tomava. deslt~ .Pro.kcto era. conforme aos st·u~ senti .. 
llluitas <·autdas p;1ra que 0 holll<'lll !leeusn<io fll<•nt.os, ··lles fimrhim de.SJlopuhtrisados. 
ni:i1t fo:-;~H.' Siu:rifit'itclo ~lo 11olli!rio n ao C!ij)i- llontem um illustl'i~ IlH'!lll.Jro da Com!uls-

siio convitlou a aquell<•s qu<· dc•batiam o Pro· 
jeeto a fJlh' fal!a::;:-:;~.~m; e::Ht' illusne Senador 
ao u~t·no:::; eouvidt•U·H·I:; a i::;so, f]uantlo outros 
pelo eomrario, n:io cun:H:mem que ~e falle 
sobre iHo, qn•·n~m qu.· se jur•· m1 palavra do 

me~tl'P. 

F't>l'l"•·nt.ura. st· acr<'<litar:í que o Senado 
do llm~il ~'' :n:ha no cstarJo <'lll que outr'ora 

riln do rmrtitl•>. !~11 fl.c:rguutcl no nobr<· :VIi
llistro <~o mo ,·. L':f.'i.r.u t.'SMC~ Sht~ri t'f, 81' f~ uma. 
:tlli.úr:tl::.dt.· ltí.l[i.\l'~\ila :t bd JH't.l:I.Qr Üu ftei. 
l;;n .. raJ·,; o uolm·.• ~liuisiJ'o qui: n Sh<.-ril'1' na 
lughJ.U!r1'H ,:~ a :;c~mH.la. autol'itladt· du Con .. 
dado, L!11t' e5r.t~ tii.l"J.!:O, long-e <],~ ofre1·ccer com .. 
Juorlo ao <:i!lall:"w off.,l'<'·l'e ineommo!lu:; e tlc·s
llt·Z~:~, i~ CJU!~ {~ ~-~tr: O llltl\.i\·o JltH' que :::;6 OH 
hn!lll.'rt:\ J'ieo~ !Jih' <!<'~L·.iam popularidade süo S<' :whou n Sl'natlo Romano no tt•lltPO de Ca
o:o; (!llt' prl1l'lll'ill11 t"':-i\"t'::i <:ar~os'! Lgnoraril o lig-ulu, Olldl~ (•ntranclo .Progt~nes, t~nviado de 
nohr·~· s~·uadul' q111.: u ShC'ril'f mniu1s ·\·t•zes Caligula, q\lt·• sí: aellava fr>l'n. de Roma, c lc .. 
~'~••;.:•• a:(, ](1(1 ltouwns para ;Juiz,•; li<: J.'acw'? vauW.IHlo-se o !:'t•nu<lur Scr·illuniu~ ]Jara o sau· 
l~llul'al''Í (Jill: u:1 ln;;·lait·l'l'H. n,; :1t·t:us:~dos, dal', t~lh· lhe cliss<·: -Como~ um inimigo do 
:1i11d:t no:-: LTiiHt~:-i nrdiuario:-;. tt'~m :t :;1'U f:t.. IIIIJH:Oradm· .on::;a cnmp,.iJ11-elltíll''"lllt.'! - l..,e .. 
"\~o.tl' podc·rt:m J'P('U:-:iat· att~ 20 Jur:u!o.s ~H~m dar vanl.:Ll'i:llli-:iW os ScnadOl't!S e o mar.aram .. Tui .. 
s:::.i~L'~1ctt.ü al.::ruum. 1', al(•m tli~Hw, po<lt·r dl.. .~ar·::o;··-lw. q1w o Snnado do Hrazil hoj(• em dia 
Zl'J': -··· NfLO qw~ro quP ,~:-;t.t• Lonl seja Ult'U n;·lt, h;l th· consc:utit· qne i:it' Ui~cuta matcria. 

.lniz. porqut· t·n ni'w son da ~llt1 t•lasse; estr tJ,, r.:llll:J illl(lOJ'tatH:ia.? Graças a Dcns que ap
ll<~JU<•lll jil. kvou nma. s<:ul.t·IH::J. Li•• r.al e tal 1 p:n·ec:cu um illnstl'l' mt·miJro <l<L Commlssão 
nnurew. nüo qth'I'o qnc s••ia meu Juiz; este ; CJ!lt! irancum<•nt•· disse: - ]<'aliai, tlesejo ou .. 
homL•IH {· pal'llJlte do uwn nce11sador, .ufto i dr as vo:;sas razões, -quando outros não 
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<!Ut'l'iam qu., se !'allasse, ., respondi:tm a ar· 
gumentos com insultos. 

Perguntou-se aqui: - Porgu" a. nobre 
Commissão não nos expôz o t•stado do Brazil? 
- A isto respondeu hontem um nobre Sena. 
il~?r• dizendo: - ~fi.o expôz, porque a todos 
é conhecido esse estado. - Mas eu p"rgun· 
td ao nobre Senador como é conhecido o es
tl~do do Brn.zil? :-1ão se lembra o nobre Se· 
na dor do dt!bate porfioso que houve aqui so · 

õre o estado do Brazil? Não se recordtL qu~ 

dous dos membros desta Commissào. quando 
se tratou da rt!Sposta li Falia do Thrnno, nos 
afiançaram qu., todo o Brazil respirarft so. 
cego e orllem '! Como hoje nfLo querem esses 
nobres St•nadores dizec quaes os males do 
Brazil ,. qual o rcmcdio que se deve dar? To
dos sabem disto! Eu conf<'sso ingenuamente 
ctue só SC'i a.!gumns cousas, e outras não. e 
até das qu,, eu sei parece q1w o Governo 
ignora. Sim, eu me persuadi que a. Laguna 
soria tomada pelo .. stado de dcleixo em qu~ 

se achava n.quelle ponto, e o Governo niio vio 
isto para providenciar! 

Eu olhava para o estadn da. minha Pro· 
Yincia com uma vista mui differente da do 
Gov .. rno; nn emtanto, um nobr•• Senador, que 
propõz medidas salvador~\s, se ,,gpantou das 
desordens que tiveram lugar em uma cidad~ 
ftuc não c-stav<~ guarnecida, ,•m uma. cidadP
r;tw SI' tirou o Commaudante qut• lá estava. ,, 
1nanc!ou-se um homem desacrPditado, um ho· 
mem que em 011tra época. tendo ordem d" 
marchar para o Pará, bastante se empeniiou 
para. niio .ir: ,. como vio gue niw podia dei· 
:l:n.r de cumprir essa CommlssfLo, fingio-sc 
{]oent.e, e foi necessario qur eu, entfLo Pres!. 
dent<' do :\faran·hão, o nbrigassP a. ir pnra o 
hospital, para assim <•llc cumprir com os seus 
!levt•.rrs: f' por qnc motivo foi mandado para. 
Caxias l'Ste homem tão mal acreditado? B 
dt•pois Qll<' veio parn. o Maranhão, ift passou 
por nm Conselho de Guerra. ... 

O Srt. Hor.r .. IND.\ C.wAJ,GAii'rt: - E' a 
pro1·a da. nossa indisciplina. 

O S1:. ·CmrrA li'Jcrm~;ruA: - gu mo~tran•i 

cm eomo t'SSe cidadão ~ d isciplinudo. E' a 

esse homen1, Sr. Presidente, é " ~&Se honra· 
do e bravo Capitão que eu aplt!i·co o q1w disso~ 
Homci<J: 

Duk" et decorum est pro patri;~, mori 

E' doce ,, honroso moiTer Jl<'l~. Patri:o .. 
Eu estou pe~:suadido que, quando o sangu .. 
de um bravo ensopa a t••rra, della. hrota:m 
mil bravos. 

Como o nobr., Senador r~t.llnu em disei· . 
plina, ··u devo diz.,r que o milir.ar ·B'alcão ~ 

muito bem disciplin:tdn, e não 1; desses ho· 
rnens allj.,ctos que se prostam aos pés das au· 
toridades; tem muita honra ,. melindr.,, mas 

é obNlit·nte aos seus deveres; é :t elle, Se
nhort'S, a qumn S1~ deve em grandt- parte a 
tranqulllldade do ;'.1aranllào; fui .,u que " 
elel·,·i a Commandantc do Corpo cht Policia: 
e fui •·u que elevei a esst• omro bravo que 
morr••n n Capitüo de Policia. l~is aqui (mos

trando nm pap.,l) uma prova da disciplina 
do Capitão .Falcão . .Tá qu<· ·se fallou nisto. 
eonsínta·se·rur (Jik en l.:h1 este o!ficio. O 
Capitão Falciio .achava-se perr.o de ltapicurít 
com o Tencnte·Corouel .Tunqudra; espera. 
vam.s" 3 a. ·I mil hnmens Qll<' se dizia qnc 
a todos os instantes dt'Viam marchar de Ca
xias sobre esta Vil! a: o Tt•ncntl'"Coronel lhe 
disse: E' mistP.I' qUI' cn viL cldend<:r a C!oia
cle, ficai vós ncstL' pomo. - Nt•sta occasiiio, 
aindn. que elle se julgava como sacrificado. 
não olhou St1 m.l.o para. o seu dt•\'1~1\ c' eserevt·u 
•·sr.e offír.io ao T~nent.e.Coront•.l .Junqueira: 

"rllm. Setthor - Tive a honra ele r•·c~b.-r 

a ordem do dia n. 5, pela qual V. S. se di· 
gnnu nomert.r-mc. c o bn.talhiio elo meu L:om· 
m;mdo, para ~;uarnec••r esta Villu, emquanto 
V. S. c:om o 2" batnlhão da hrigacla. pacitlca· 
dora, yai acudir a Cttpital ila ProvineiH, JIOI' 
s.- achar a.meaçada. pelos fnc,ciosos Qllt' dus

trot•m esta rica porção do solo ·flrnzileiro: 
clepois de certificar a V. S. qnc á fr,lntr dcs. 
ses . briosos millture!l que me honro dt• cnm· 

O S1:. Cos'I'A F~:ruumtA: -Muito 
ouvir ao Mbre Ministro dR Guerra. 
elogio da. bravnra e ilisciplina do 
Ji'alcfto ... 

r.stlm••l mandar, unicos que nesta ínfansta. luta têm 
fazer o sabl do .sustt•ntar o decoro das Armas Bra·1.l· 
Capitfto I leirns, ,. que .. m 15 de Abril. 28 e 29 dt• .Tu. 

\ 

nlw, re[lellirnm com mão armadn <'HSC~ més· 
- Bravur:\ mos facciosos, nem se qn.•r 111<! é llc!r.o du· 

1 vitlur do bom exito Lla espinhosa t•mpr'<'z:t 
o SR. HOI.!.ASU.\ CAVAI.CA:i'l'l: 

sim, •! nf1o disciplina . 

.. 
l 
.. .. 
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<Jih' V. $. ln<' rnmrnett.e, pt.do que respeir.u a 

·'"IJ brio " vnlor: todavia, circumstancias ha 
f.Jlrt· ~no dP m i~tt•r agora tratHr, para que, 
n:1 ••<·r;asfão f'm 'qu,, o laço do perigo arro
eh"l', não se diga. QLW por raita de pondera· 
t;iio í• QUI' nf1o se evitou um fun«sto I·esulta· 
do, Cumpri', pois. averiguar qual o systema 
~~~ l(IH•rru adoptadn pelas facciosos para ren. 
d"r"m as povoar;ões. qual o modo de o torna.1' 
util, <JU•· meios lw purn issn. .Q syst<•mtt da 
~11~"\rt•a, ~ rigoro~o ussedio; os meios dt• o in
nl.ili~ur : 11ron:r :Jti po;·oaçiies dt· UJantimen· 
!(1:-:t, lliiO S(l (Jll1:• r.lH;gut·~m Jlara a. g'lHll'niçi'i.o, 

••tolnn ]l:ll'H uS habit.Uilt('S, I' tl-!1' força dispn. 
nh·•·l qu•· <mulmta r• os I'(J buscar onde S<'r 

I hüo d:l brigada pacit:icadora. ~G de .Julho 
d<· 1839. - Illm. Sr. Tenente-Coronel João 
Rarmundo Carneiro Junqueira, commandante 
da br!guda paci!icudora. Assignado - F'eli
nianr • • ·ln.t:onúJ Pa.lciio, ::'olajor de commissão e 
command:mtt·. - Conforme. - Pelioiano <1n· 
/.o/1.-io 1-'a/c!tio, Yl.ajor dl' commissào <l com
IIlltndnnte. '' 

Sru horcs, <'li li eH e ort'icio por se fali ar 
no estado dt· indiscip!inH.; espero que elle 
s,•ju transcripto para. gloria deste militar e 
t>ar:L animar o~ bravos ::'olarn.uhenses que tê111 
bat.i<l" os desordl'iros. E' l'S.te o Jurr de Des
embar:;adOI'l'S que <'U quero por occa11iões de 
<!-:;;ordens: (· deste moda· que se rebatem des· 

po"~:a: pi'lo qn .. respdta a pri1m•ira parte, 6 ord<·iros: mas, S<' ~e lançar mão dcsto.s me. 
incomtol'<'rso ~ue, <lt•pois do retrocesso da úidas <Jlli' se acham no PrDiecto, longe dt· Sl'l 

!JI'i~atl?. ati: ,.;;ta Vil!a. os f:LCci<osos a venham abttfar"m as desordens, clltts S<' exacerbarão. 
o;Jr.iar. ta!Y<·z <'IJl illHnos d<.' oito dias: c o en· ::IIuir.o estimar..! hoje. Senhores, ouvir da 
carr<•;:ado da sub·pref,•itum sG :tl'ianç:L a exis- boea do nobr~ :\linistro da Guerra o elogio 
t•·m·ia dr mil alqlii!ÍI'es de arroz po1· pil:tr. dt·St<' official, porque <'U sei que intrigas 
:<lf(uma f:IJ·inhn. e o, boi,; que o acaso per· baixu.s, de ~uem nunca soub•· affrontar o pe· 
mitt!r (!UP S<' r:oJHlnzam dos c:ampos d•· Ana· rigo, s•• [PCÍ:Llll contra este homem, dizendo· 
jatnba, A for~a com que fico é de :!91 pra.- se que a cousa se podia. faze1· sem sanp;u<", e 
<;as, iucluaíve dot•n\es, em diligencia, em ser· QUI' clle tinha sacrifieado tudo, r. en vejo que 
\'~c:_o diarlo, o QUI' torna ev_identl' ~ impossi. i ur, on]lom do rth, t•lo.p;iaudo·se_ as tr~pas, nt•m 
bi!Jdadt• dr, ~IWrn•·r,Pr a V11la, t' 1r <leman- 1.n m~nos um me~~111nho elogto se te~ a. este 
dar o~ lugar(:,; d<' qu, "'' poss:un tirar pro· hra\'o militar que por espar;o de ~ horas ba
visües: ,. 'fJOI' conse~nenr:la o J't~Sllltado serii, teu os inlmi~os S<'lll r•·cebt•r soccorro algum 
nu unw I.'!Hrega. l'l'r;;onhos:L em euia eolli· ~ ilcon senhor da trincheira: o Capitão Fa·]-
:-;fto mais gratu r.\ a mort1• :10 militar qut· sa
iw JH'r·~a.r 11 brio inhm·mltt• ;i sua elasst~, on 
lPHil caraeuar;ão a.truYt"!S dt• todos os perigos; 
~~ r:omo .-~stcja l'c:~:i(llvido a tomar tl:;ta ultima 
u•!ilJt!rac;iiO. I' infalJil•p]UJelli.C me falr.arfln OS 

crw (>. no mru conr:eito, a bussola <tU<· deve 
guiar os cll'ficioes :\Iaranhenscs. 

O S1:. Pm:s1111·:~·n:: - P•·Go ao nobre Se
nador qtu• se rcstJ•in.ia o mais possível uo ob· 
jpeto da. qu••st:{o. 

·meio!-\ dt> tran:lpnrte. para os off'i<!iat·s t~ sol~ O SR. Cos'J'.\ }i'J·:tWEU(.\.: - .. -\p;rHdCGO n1ui .. 
d:l.dtls dom\1:< .. ~. va.ra r.oda. a mnni<:fto de rn a V. l~~x. :1 :H1Vf•rcenria qu~ me faz, mas 
'-!ll'>rr::. IJLH' exi~u .. n,·~r.a. Villa. (~tw s .. gmtclo perdoe·llh' r.sr.a digr,•ssrw, r.n não pude deixar 
lll'(•SUU.ln ~·· pnrle r:olllputar <'lll tiO mil cRr- <] 1• l'<,nd<'l' elogio:; a um militar moço, que 
LtH·.ho~J " !Jal'tl o arrnH.m~mn. d,•pr~eo a Y: i;;. t:mtoR Rcrvlr:os t.Pm f•'Íto f1 minhlt Provln
fJll<' no,; t.ranspnrttos t•m ~ne vai " 2" bata· ciR. 
'!hão ~·· NllhHI'qll('lll "~~es objt•ctos, fieamlo .T:i <'ll mo,;u'<'Í. Sr. Pr<•sldcnt.t•, aos nolm•s 
ilni<•a·mente ~tl mil (!3l't:uehos: quanto ao Sena-dores qU<', 11:1 flirma dtt ConstituiGão, é n 
mais ~~ arma>< <keidil·:lo rl<.>R dc~tiuos desses ARs••mhlr1n G<'l'al, nu n Govr.rnn em sua nu
~farunhPJIH<.'s 1><'•111 llll•· rit·O, I' r:u:o YotOS aos senda. fi .Tn!z que ,(],•.dare se uma. Prov!ncia 
C<'·<lF par11 IJil•' eoiH'I'rlam " Y. S. " aos mili· qna.lqul'l' r.~t:í r.u nfin no ••stHdo d•• rebcllliio; 
t:ares com qu~ parte. nào só prnspera v.in- ma.,; propõr-sr uma L<·l que posl<'rgn <'Sle prin: 
gr.ru. (:Otno occ·asiões ~·m cplf' possam dt•S(m- cipin. tlf"ix:mdo rsttl ,iuizu a um Commandantr. 
Yolver. lillll. l'alenti:l mts l'I.I:IR do :\!arnnhfio, /militar on n um PrGsi~h·nte dP P~ovíncia, d•• 
YistQ QU<· no,; inhr•~Pitos Iuga.rrR QLW nti• hoje maneira f!l!l' "" 4 ou o homens fiZI'N'ffi umn. 
pi~:tr:un a snrlo Ih'as não qui~ pPrmit.tir. - dc,;ordem ··m umn ProvincHi. pildt• o Presi. 
11<'11' C.:ll:ll'rlr a. V. S. - Qu:u·t••l do 1" bata· 1 rh•nte diZ<'I': - A Pl'OI'incia ar·ha.S<• Oin rebt'l· 
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Jlão; divida-se eJia .,:n districtns milltar<'s ~ 

()S julgamentos sejam ·militare:;. - lstn é 

uma consequencia qu<.! se deduz do proJecto; 
e poderá elle passar assim? 

Torno a -dizei-o, c~ desejara quP a noore 
Commissão nw dissesse quem ha •le !kcidlr 
~;e uma Provincia está ou uil.o •·m estado nc 
Tebellião. A Constitui~.ão diz qu., h:t tle Her 
a Assembléa G"r:il ... 

O Su. :1-Lwqm:z m: P,\11,\;\'.u;u,\: - IHlo f> 

objecto para segunda discussão. 

O Su. C. T<'Em:Jml.\: - :\Ias é a bas•· dest•.
projecto, que ha d" ser toda transtornada, ,. 

sob!"<! um objecto d" Janta pondemr;fw dar·•~ 

um~ dt!t"iniçii.o vaga é cousa P<!l'igns:t. 

.Tá aqui se tem trazido a autoridade rlt• 
~Iontesquieu, que diz r1ue n:io lu1 cousa que 
mais concorra para. r··•!uzir um Governo l<•;:al 
a um Governo d"spotico do que uma defini· 
ção vaga de rebe!lião. Dt•pois tio projecto t•·r 
feito isto, d:'t a aut.nridade a um Cnmmandan· 
:e militar para dispo:· dns vidas e llberdad;·l! 
doo cidndii.oM, de man.•ira que, s<> um f"resl. 
ctent.-· quizer dizer: - Fulaoo ,. sicrano len· 
taram contra est<' ou aquellt· ponto, sii.n ho
mens pr.derosos. vamoo dividir a Prnvincia ··lll 

rl!strlctm; militares. - AssiUJ ficam t.Od~>s d··· 
o resultado sr.r:í. L'aza·s" um projecto nm·o. J baixo do poder da espad:t ,, siio jul).(ados mll!-

0 ·s1:. PrcESI!ll·::"·m: - Devn i<'r ao nohre rarment••: e quando •>scapnm ciH rspada rni
s,~nn.dor o a·rt. 7ii do l't'gimento, qth• diz que llta.r, vfw para os muito resp.!itaveis D••s,;m. 
em primeira. diseussftn. •os proj(•ctns sf·jam bar~adnrt•s, sem ftUC oi; accusados po~sam ri~-

dis<!ntidos em globo. (IA?.) cusar 11m ou outro Juiz! 

O Sn. CoSTA I?J·:nmmt\: - Comn ü CJII'" ~r: Ora, <'lll que parte do mundo se vi o isto! 
qu.•r que eu .discut.a l"lll globo? SCJ'{t .. xaminan \'ns Nações civilizadas dfi.o.st• fortes guratt-
·do se o Brazil pr,•cisa ou niio d.- algumas :ne- ' t.;a6 aos !Jii•' süo nccuHados •h• Cl'iOJcs clest" 
iHdas que reformem o Codigo, qu., possam sal. jaez. para qu., a inn0cencia não sc:üa sacrifi· 
var o Paiz dos P"ri;(os cm qtw ~e acha? O cada; !H> 13rnzil, porém. tira-s" esw. ;.!;arantl« 
Brazil, ~~ cerio. Ih.'CCS3ita d·e ft'nlt•dio aos :=iellS cida.cHtos, nomrianl-sc s1~te DesPmbargatlor~·s. ~ 

r.mles; mas o rcmedio apontado no projecto onão comp:m•cenuo todos, l'ica a rida dos ci·rla-
ll!~l"Virá para essr- fim'! Para s" cooal1t~c••r isto 
é n<•cessario .~ntrar 11·> t·•xarne dn projeetn; d•> 
contrario dcsnee<·ssario aa lutv .. r a ]" u!scus
são, dt'Veriamos "ntrar IOAO na 2n. 

O Sr:. Plm~llll·:;o;n:: - O nobre Senadtot 
póde discutir o proj,•cto cm globo, st•m una. 
-lysar tal nu· tal arti~o. 

O Sit. Cos'!'.\ Fl·:luu·:ru.\: - 13<'1Il, se a. duvi
~a está cm eita r artigos, <'li não os citarei. 

O 1" defeito que ,•u acho no "[lrojectn ,; 
odar uma definição singular de r<•bPllião. ele. 
f!·n!Qiio qu,• reduz a rcllclliflO (t nnidad<'. n 
que ge não acha l'lll Codigo ou Crimicn.allsh 
algum. Quando a Constimiçfto i'allon cm r•·· 
bdliii.o, Hem duvida i;;:;ou a <'Sta. palavr:t :lH 
ldéas qu<· todos olS Cndigos c Jurisconsultos 
ligavam; mas, per~:unto cu a.os nubrt·s St•nn. 
dores: ha algum Crimin:tlista on algum Co
~io.:n que r(•duza o crime de rebclliito á uni
<ladé~ Dlz o projecto qu" sào autoro.•s de 1·e· 
't-ellü1o os qtw, debaixo de qualquer dl'nom!. 
naçflO, tomnr~m pnrtr. no Governo proclamado 
') n.tloptadn pPlt>s r"bcldes. gu não sei o qut! 
~uer dizer isto, se si•o os porteiros, se são 
os •Presidentes, ou St' são tambt•m os .Tuizes 
ode !Oircit(); emfim. achn isto muito l'a;;o, e 

[Jãos :í. disposir;ão d<• ;) homens! g qu .. ltn· 
mens, S<•nhort•s! Homens até agorn.. em tua'.' 

por tudo, sujeito~ an arbitrin do Gnl"<>rnt>! 

:\"ito hn. mt!itog dias qu•· •·U fui ;i casa de 

unm dr8sas vlct:imas, ond•· vi um DrselllhUI"· 
;~ador apns<>nt:teln, ror;;,ado •le 9 filhos; hn,k 
em dia, Senhor•·s. os \llnisr.J·ns pod1•m ·dlze1·: 
- O Des~mbnrgador fulano vá para. tal Pro. 
vincia. - O hulllt-'111 que nfto lt•lll i1amilia Hill~ 
rla. pcldc r,•sistir, mas nãn acontt•cc o lllt•smo 
com " qu<' é carregado de i'amilin; quando "" 
males recah•'m sobre t.'!lc>, rev<>rt•·m tambem 
sobre n sua fnmilin, tnJ•rw.sr. muito ~·:nsiY~I 

e fJ·nqut•ia: sün estes os llome•ns li CJU•'-lll rh-.
vemos entregar n snrtt• dos Brnzllr-iros'! r-;· 
ist.t> crivec? 

Eu nfio SPi a CJllC v~·nt a.C]Ui n enxcrt.n<tfl 
rins \"icto·PJV,•sident<•s; rccnsa.-Sl' a inl'ormar,ü(l 
das Assembléas Pro,·inciacs sobre uma lista 
eh• St•is homens, ,, quer-se que o Gr.>VCl'l\0 ra~n 
•·sta nom.,açfi.n: qltal é n vantagem que ha 
nisto? Não pnderá. acontecc•r que um Intri
gante. clP eujn voto se nãn n~~cessit.c, dig·n. a.-, 
Governo: - :-<omeie fulano e t:ulano pura vic~. 
Pre.sldentos'? Pois nfw é melhor q11•· apparcQ~ 
uma informnçiio dt· c1ma Assc>mbléa Prcn<in-

"" 

.... 
"" 

"' I 

.. 

• 

~ 
( 
f 
r 
I 
I 



·'· 

-----.. --~·-------·-···-·-··· 1!1~1 Sr.;:~ii.o fie :?i de SelcmlJJ'O 
-----------------------·------------------
d:•I! lnr"li~ sc1·(t o Gnv<·rno "" elll uma !ist:t 1 ~uc, ,. sim aos !\-1inist:·os da GU<.•rra ,. da Ju~
de ii indiYidn"s nii" aeitar um que o sus- I f.iça, ~~h~ siio cnüdnd·'~ mui distmcta.s. 
tt~nte. Depu i~.;, 1'11 p~1 1'~unt.are!: Qlwixa-se pt•1'- 01·a, S(•ndo nssim, que cousa mais natu .. 

v•·nmt·a o Hrm.il ri•.· a!;:;u·ns males proclu~id"s t·:d e neecss:tria t tratando-se d" um proi<!cto 
vor .. 5~,·~ vice-l'res!dt•IHP.S que têm vindo nas I para a co•lft•cçfln do qual se tinlm r.onvidu!lo 
listas das A~sctnbléas PI'OI'ÍJH:iaes? X:io nw I ao Sr. Cond<' ele La:;es, na qualidad1• de Mi· 
consta. 1 n istro lla Gtwrra, <' o Sr. Paula Albuquerque, 

"'- . . _, . . . 1 n" ~ua.Iidadc de ~linistro lia .Justiça). do quo 
~nho~~s muztn Ulíll~ pout'l'ut cu (Jlr.er ;~ . . . . . ' _ I conl'tdnr·S<' ao actual Mfnistt'o da Justiça P<tnt 

Tr-spcito dest(' pro:il·cln; mas como 11~" pn~.sn assistir <Í. discussão~ 
Ir J.-ndo c nualrsand1l :o·t!go por arti:<;o. P'~ 1·-~ 0 St:. "'Lit:qeEZ Jll·: p,111 . 1 ~_11 ;r:.i: _ r.; or-
mu~ se diz que isto niin calJP na P d tscu~f:ii.J.o, _ . ., · p • .. • <JII<' nao l't•quereu Jsso. 
:1-?."l!ardo-nw. Jl:tr:t occa6Jao opportuna: w per:0, I 
so. a!t:um 1\o, nnbi'<'S :\lembras da Commissiín 1 O Si: . .-\. AJ.tn:Qt."EBQl"E: - l'ot'QU•· j(t dis· 
f;ilht.l'. 

1111
" lll•· ;Jig-:1 ~ucm é 0 Juiz f/llt· h:t dt• i ~e em outra St•ssfw que o prea:nbulo .do prn. 

dP.•·:arnr s•.• a Prnvineln. Cida1le ou Vllla. •SUl. 1 JC~:t.o r.n.'' 011'!a :1. Idéa d" :ll:;u~a. cou:m que 
em estado !],. rub<•!!liio, POI'Qllt• a Lei, Jllll:t I na" de\'fn St'r tratad:r ··m publtco. " por i~;;o 
Vt-~z leitn, dcvll .. i:i..! ex .lllar; c SP (•nnl t~f1"l•ito ) eu ,_•Spt:!rei ~uc se l't''.!Ueress~ sessfto Sf~Cl't~ta.; 
o Prt•Sh}e:lh• 1': .Juiz, lli'Sta matt·ri:l. \'~1: d;(::! i :nas nada diSSO ~t~ r~l, apres..:•nta-sc i~.Stt! prn
(]i;;po,i~~o de rnc"ntrn fi. Cnnsli'.ltic;iio. que Q\JU \ Jel't.o. tra~cm-se :ts _cans[l.s dos nossos m:LI,•s. 
que 11 .Tu ir. :;pja. a :\.SSi•Uilll·én. Gt•rai. qtl~"tlHio i ,.(,m.sc. cnm .. os CnclJgos, diz-sr que o .Tury ê 
rc~nnida. Taml.H.'Ill fkscdavn salwr se ~:wn.o :mau: ~ 1 _111 • Senhor, m,l.s qth·lll tr.rú. :1 C'lllPa. du 
-m,dhor:

1 
c:o~ll ~~~;w mudanr;a dn .Jui~. J Cl~1 '' t"' .Jury s:•.in mau? Eu jú. ci[ei Hs discMs .. 

j sor•s que houve sobr<' o Cndigo dn Pror.esso; 
O St: ..• \ . .-\J.tn"·ll'I·:IU!I't·:: - Sr. !'r.·si(lt•nt~. 1 v<•ia-s.· por ellas quem tem a culpa da :~crmll 

p~n·eeia-me t('\' demon~tr~HlO na :::·:·~gào pa!-isn· ~ n!'gt1nizar;rtn do Jurr; além dis~o, nüo se vio 
d:l rpt~" ~·st.a p:njc.·cr.~, n~o podia pa.ss:~r iÍ~ se- j •no Rio dt• .Tunr~iro c·.xr.lnir-se rlns litas (Jos 
gonu:• dzsc:ltssao, _PI'l!lWtra:lJ<"IH<· _nor. tnuézl. " j.imados a eleitores que nccnpaYam cu.rgos mui 

~-:~~nt.~ :~:-~l~l' ~ 'nar: ~~~~11. 1~~, .. ~o n~·t~,-;~~ :1~1C \ disUnd"ns na snci.f•·dade'! 
~(J.I . .'lpto,Cit~nct I :···1 ollllco:)S QU•. ,,.]() \lr- i Portant•l, So~..•nhort\3. o.s. males \'êlll eh~ mu!-
o!W•cl<•trament:e anarchtcos, ~~ llao ck acarretar 1 to 01 .1i" lon••c· 110 1 ·t·a ·1 . -• • • , i.") r, , t V(' t':5 . s exc u::;ocs, porque 
d.:sord<·ns. AIJ\ll 5<' lt•lll dtto que o csrmlo I Cl"l lll'"C!'•o nu. n'l ••''t\'' o . 1'- 1 . • . • • c > ,, <. •O to .. lHHcnl Jl,l J•Ul. (OS 

perJgosfl_ e-m CJU•• es_tall'OS e que deu_ ort,>;•'lll :.. ~· jtJI':trlos s<•n<i.o pt'SROflR de um certo partido. 
ente proJt•cto: <'11 na o " ••IH<'lldo nssllll, porqu" Demais -. ns J"tlr" 1 - .c1 n1 1 , ~ • • , ::il u( O::; S• O . au.s, n CU p;t 

o que s.~ ~Jsse .no :s:•nadn, CJ:~~;uo .s.e r~qllt'r:·l: i tt•m tambem quem •.priz inr.roduzir tod•> " 
:J. noilk.tÇ.Io d< uma Colllnli••·!O ,.,pcctal. ro. I mundo c •nJo J"ltr•tdo· a 111 t • . • • • t , , • c pn t)m fJUt>ln cnn-
f(~Je as clrCJllll7tan~Jas do Braztl •'X<glam m:•·! s,•ntiu que no oorrâr, Officia.l se clilgiass.• o 
iJJdas cxtt·ao.rdiDarms para o sa.!ntr, e (kpnls Tm·y n 11 • •1bsol1• 11 JJIJ 1· 11 ,,- · 1 · 1 

l
• ., <. • t• l • u!Y!C !lO que ttn J<L 

<JUC passou tnlvcz esse temp<-. ••m Qll<' o Hra- perp·•[l'"clo ttin ct·1·n1 bl' · . 1· .. • • • • t; L-L t' pu lCO, t~ St' C l~Si' qne 
ZII ,.s!N'e- ~t'ssas. circumstanctas, dcpo:s rlb a respeito d:t sedir,ão un. l3ahin s,• rle\•in ra?.<'l' 
'jlassauos nnutos dt:ls, app:tlX'CI'\1 .~~te proJecto, 0 lll<'Sillo. 
qtl<~ em nnda abolutamente pc\d,• s:ttis1'azcr :"t l 
·~Xpt:ct:ltlva uo Senado. I Senhores. Yn.mos an projt•ctn. l~u j:í. m••S· 

i tr•·i q\Il' elle c•rn. t!CS11<'CCssur!n, porqu.~ tendo 
O S1c. C,IR~ro~xn: - Ainda n~o se snb<~ I h:tVi·tiO uma propo~ta dn Gnl'i•rno. ~u·· eonu•m 

diste,, ;t votaçüo <: ~\lt' ha c!,· decidir. j dispm;içli<'S 11 rcspeit" 1Jc substituir o .Tury. 

O S~: .. o\. ,\i.rn:Ql:l(t:Qut·:: -Sim. S<•~thnr, o /tendo havicln nm par••ccr c!., Cnmmissão, que 
I)UP sei é que se pediu qu,• s.~ nomeasse um:t : cnwnllava <'sta. proposta, •·r:t eh• nbrlgac;iio rl
Commiss;io especial rara trat:tr de mc•dillas ' gorosa que se cspt•r:Jssc que esta propnsta 

-extruortlinarlas, ,, qtl<' SI' conv!unsse an )rtnis-1 tt~sst: aqni discuticla. r. qn•• foss,: ""ll\'ídadn o 
tm da Guerra e d[l. .Tustiç:t :mrn ~ssistlrçm 1' a~t.nal ~rinistro da .Tz~stic;n para 1'<'1' s ... com
:aos trabalhos desta Commtssao; nao ,;;,• r•·- . bmava com as ldóas ·.to seu an!<'ci•ssor <! com 
c(n<:reu qnc St• cnnvlllassc ao Sl". Se.nadol" Cnn- ~ as d:t Commissão: " ent.fto, 1'/l!C ncc<'Hsid>td<' 
de de La;:es e ao Sr. Senador Puul:\ ,\lbuquer- i hnvi:.J. dest" pl"oj~cto? 
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ü projecto pri:ncipla tLpresentando uma 
ue!'iniçii.o confusa do que é rebellião: eu já 

llHtStrei que, p<·lo Codigo Crlmin3l, não exist" 
11ebdHii.o entre nós:, ,porque no Brazil nfto 
,pócle haver um aiunta.ruemo de 20 mil ho
mens: ora, agora o que faz este projecto? 
Rl'furma o Cocligo e diz que tuuo ê rebellião; 
é isto modo de L"glslar? Para quo·m fazemos 
rHís a. l,ei? Não é para os cidadftas? De certo. 
FJn t.oin. coom st• não quer que os cidadãos 
-B~ ibam clo-bu ixo de QUI' Lei viwm? O projeetl'l 

diz só que quo·m esrirer cnmprehcmclido nos 
artigos tHl'S -t• Ult_~s elo Godigo Criminal tem 
ennmto·tLido " crime do• rr.bl'liiitt. I~' assim que 
se L•·gisla ~ 

O S1:. ::\l.ti!Qr'l·:z ur: p,IJ:.t :'i.\GU..i: - Pois 

·.t·mendo. 

O 81: .. -\. IIE "\J.nt:qt:J·:I:</1'1·:: - Como é pos
. si v .. l <'lllen.da.r isto? 

DeJlOis o pro.iectro, qnancin cla;;~!J'icar ttS 
r:abeças d" reb..Jiiào, fnz unm classit'ic•u~•àtt mu;. 
to !rn.•grri~J·: diz qur. são caoe~.a,; de rebellliiu 

os CJlll', deba!xo de qunlqul'r clcnomlnacão, t.o
.maro·J!l parte no Gowrno> prodamado o· a.do
.JH:tclo Pl'los rohP.ldot)s; de snrtt' que os fiUC to~ 

.mnm pano· no. Govo•ro,lo proclanwd" Jlt'los rc
b,.Jdes é qur. sfto os e;.lbec;as, mtts us reb(.·lacs, 
qrlt' pr·uclamaram e udopturam ess,• GOYl'l'DtJ, 

nf:n eabl·Ças: 116de hn.v~·r c=-onsa mais singular 
1]11 q>.w Isso'? E :tssim .. ominüa todo o project.tt. 

Passa c!cpois a l'nzer outrliK muitas elas. 
sific:a.r.í\~s de· cab~~~s. cnmpliees, circumstan
<:ia::; Ú.ggravantc~s. ett, t' Y~li (•rear un1 · Tr1hu
na:l .de exccpçü.o. 

o S1:. r.'""u:-;o: -·?i~;;". 
o S1:. A. I•J·: Ar.BJ:<11.'J·:J:<ii'J·:: -- E' tc>tlo r.ll~ 

th• t·XCt•pçfto, e c:onc~·biuo exquiRILissim:tmen-:c. 
.ol~a~ a. qut•m (• fl\k se mettt:· nn c·abeGn que, 
lwvendo l"lllOs Do•sembar;:;adul'o.•s t•,;pallutdos 

n.s causas em ultim~~ instancia, ·iJ prOijecto 
confunde tudo isto, e faz que o Tribunal Su
P<>rlor de Justi~a seju um tribunal de segun-
da instancia : Pois póde-se aqmittlr um pl'O· 

jo'cto desta natureza? 

Assim continúa, <' depois vem com o a.r. 
t!l!"l dos ·l·ice-Prcsidentes: porventura. o GQ
'Vei'Ilo queixou-se já doa vice-PN·s!dentt's'l ~ 
o Governo suppõe que os vice-Prsid<·ntes são 
as causas dos nossos mah,s, porqu" não nos 
vem maui·f,•star isso com franqueza? Não se 
"stít vendo que isto é uma. guerra declar:Ld:. 
á~ Assembléas Provinciaes, a ·quem está con
fia.da a escolha dos vice-Presldentes? Veja..se 
da.qni como se casam estas idéas com o qi.tu 
so· pr·ct<'nde nessa chamad« lnterJ):-~tação do 
acto addicional. As Asscmbléas Provinciaes fa
Zf\lll , .. ssa.s .nontr:1t;õ~s. c agora se diz: - Não, 
Sl~nhor, não q1wremus i~so. o Govt•rno é que 
dt•ve nomear os vice-Prcsidentcs. - E não se 
i'l:pllca a razão desta alt<~raçflO: pois, porven
tura, o Go\'Prnn clisst• algum:1 Vf'7. que os ne ... 
gr,cios do Brazil não marchavam bem porque 
os vice-P:residentes não eram de s11a nomea
ção? Só se proximamente houve alguma ra
zi\o p:mt S<' julgar que os vice-Presidcntes ti
,.~\sst~m poHto o Brazil •!nl con flagraçfLO, e c-u .. 
tiio' ,,. pr(I!)OZ esta nlt'clida; mas poJ·que o G~,. 
""rno nito ~~ propoz com franquez:t'l 

A' \'iHta clisro, veja-se S<· ha alguma cousa. 
neste Jl1'ojt·cto que não S<'.ia uma perfdtissio. 
ma dfSOl'·clt.'ln. s,. :1lgum anigo h a nellt:! gue 
:1::io ::;Q,i:t anarchieo. (~ o artigo 21, qut• pc<l<! 
diuhril'n: ma~ t~st.t.· artig\1 ? desnect~ssnrio, pt)l" .. 
quo• i:í na outt·a Calllara St.' trata do• uma pro
pusti.l a c~!:itt• rcst.kito, c ... •ntilo paru que pas .. 
sm· este prokCto í't ~, d iscuss:lo ~ 'rc!lll·&~ ntos· 
t.radu <L llt'llhnma IH.'CCssidad,• dello•, e ainda 
nhrgtwm rcspondt•u. 

. no Hrazll. n Gov<'I'>HI mantle hnscnr os nomes 
cl<~l!<'o tmlo.s: r os tnt.'\.t.n cm umn urna para 
rit·:11· /1 snri".t• i.HJllc•llet:J (ilh~ dP\'i.~lll <:OillJlDl' esu· 

lTibunal? C'J•o·io qu., quem lia tlr tirar a sortf, 
ha. dt• ser n1n Ministro de Esl.lrdo; c como S<) 

l'al'(, iKtu? Snp)J<>nha-~r quo· 111n Dt•sembarga.
clOJ' que esi'.:'t, por t':\I'JU]llo, na Bahia, sa!IIIJ 
na .soll"l•·: ir'il cllc formar C.'SSt· tr·ibuuul n>'l 
Maralthfto'l Qu .. elo· eonsas n:io vfto aqni: So·
nhorea, i~tn sfio ide-a;; noY:J~. 

Na Cumara dos .IJcpntatlos !ta propostas 
elo Gol'•'l'llo acerca deste ob:i<·cto; as Commis. 
súcs t:em clu.do ns Ht'US ]lar<~ePrPS, o JI i nisr.t·o 
actnal n;lo roi ainda. com·idaclo Jl:tra aK;;istil' 
a cssu. ,diseusão: r.lle pódc fazer emendas ii. 
lll'nposi.H, como fez um nobre Senadnr (que 
n:i.o so• nch~L a;i;om preS<.'Titi·), que .. m .. ndou 
llT'OflttStas do S<'ll antec••ssor, ainda ctne eu nfi 11 

sei se Isto (, muit.o C:t>llVPlli<~rte; pm·ém, pócl.~ 
fazt~f .. (,, 

Do·]>ois, o pro.i<·cto pega ncs~.. t.r!bnmtl. I .J~ml'lm, o projecto ü d<·snceessario c é uma 
o f:Ll-o t1·ihunal de JJrlmf'im i~tst.anr.iH, <' qual\- I perf~ita anllrchin: n C'nnstituiQfLo ;i:í. qu:osi •·s:.f• 

.. (to a l'nn~l it:ui~fto cllz <.Jilo• a Tio•la~iio .tlf)(•itl<; i pt>r tC'T'r:t, mas niio hasta: qno•r'-Hl' a.rm:tr um 
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b:-:-t.~·:o de J'Cl'l'o IJllf\ lll\~ dê o ultimo golpe. Pnr 
4):Xemplo, creado ;,Ste tribunal. o que ha d" 
~oon-t<,cer? !~;'ta. lei nfto lm de t•·r efr.eito 
TP.ctr<Jact!vo, h a de n·gula r daqui por dianl.<': 
Bento Gon<;.'l.lws, Bcntn l\Iunoel e outros St·rii.o 
julgado~ p,•lo .Jury, e os que s<· r•·!J..,llarem 
depois da prnm ulgaç;io desta r,ef bão li e ser 
julgados por "sta alçada. 

O Slt. C.-\SSHso: - Ess<·s r••belcles <'Stii" 
em acto. 

O SR. A. A.J.BUQt't:()t:l;: -- Suppou lm-se CJUe 

<!stav:J.ID oa. cadêtl. 

s.,nhor.,s, o qu.., ;e póde cliz..,r é que nes
llas circumst:.ncia.s são wrriv<·is. que estamos 
!i. porta do abysmo; mas, não se pód,. respon
der L'>nl facilidade aos meus :trgumcnto~. 

<l>orlta.n-tn, ltssent.> que nãr, t.<.•mos mai'i 
nada. a tratur a ~~ste l'l~SPf~ito, não temos 
mesmo de att•·nd,•r ao qu,, diss.· um nobre 
Senador que notou ter-se dito que el!•· não 
~signou o Projeeto. pnrqUl' o RegiuH:nto da 
Cas:\ n:io lh'o P•·rmitt~: não é por ··ssa ra
zão qUE- cll·· niio assiPf.JOU, e sim porque os 
l\fin!f-tl'os d" l~stado nfw fazem parte de 
Commissii<!S da Casa, e os qut• 1'oram convi
(Jados pam tra·ba!rt:~rem n••ssa Commissão, 
mio o foram como SrnaclorPs, mas como ~li
nistros de Estadn. 

Ora, além disto. :c Commissão assentou 
QU<• devia ser discutido tambem o Projecto 
do Sr. Feijt), c eu nfto sei a. razão por qtw 
se não tem tratado cunjunctamt>ntc . da utili
dade desse Projecto; ajunte-se tudo " vamos 
dt!ci-dir esta. miscdln.nea. Eu creio QU<-' não se 
póde ''SP•~rar que est·e Projecto passe este 
anno, mas o que se pretende é só o gostinho 
de s" dizer que a Commissão venceu. que ob
teve qU•• o seu Pi·ujel:to fosse approvado em 
1' discnssiio a interpretaçfw tio Acto Addi
cional; vençam multo embora, mas eu hei 
<le dizer qttc este Projecto é anarchico, que 
nii.o d~v•· ter a approvaçfto do Senado. c que 
devia ser junto a um Projecto sobre eleições, 
que foi offerecido por um nobre Senador 

mPmbro da Commissão. 
AI.GCMAS vozgs: - Votos, votos. 
o St:. CA~st.~xo: - Eu tinha pedido a 

palavra, mas c~do para se votrtr, porque já 
:~ Com missão está tão obsequiada com tan · 
tos epithetos hOnrosos, que niLo piHle aspirar 
a outra gloria mais !lo que ver passar o seu 

Proit'cto. 

O Slt. M•:o•:mos m: BARROS: - Tambem 
c<•do a palavra para se votar. 

Julga-se a materia suft'ich•ntemente 
d·iscutida, e approva-se o Projecto 
Jlrtra passar á 2• discussiio. 

O Sn. C,lssr .... xo (pelo o?,rl'cm): - Peço a 
V. l~x. qn,• não deixe a discussfto deste Pro
je-cto cm mortorio, para se não veri-ficar o 
que disse o nobre. Senador que lm pouco aca
bou rie (aliar. 

0 Si:. S.I'!'UitSt-~o (piJ!a ordem,): - Est<! 
J'ro,iecto propõ,, algumas medidas que podt>nl 
concorrer para a segurança. publica, e eu p•!
ço nrgeneia para que entre amanhft em 2' 
discussão. 

I~' apoiada e entra em discussfLo a 
ur;;•mci·a Jl<!dida; e depois de breve 
debate. ~ apprnvada. 

J.,,lvanta-se a sessão. 

Continúa. a primeira discussão, 
adiada p<'la hora na passada sessão, 
rio Projecto de Lei do Senado- A K 
- ckste anno, que estabelece mcd:
das para a ordem c tranquil!idnde 
publicas. 

Discutida lt materia, ~ approvado o 
Projecto para passar á segunda dis
cussão. 

O Sr. Sa.turnino fn~ o seguinte 
I'<'QUI.'rimento: 

"Rl~quoiro a. urgencia, para ter lugar a 
segunda discussfto no dia ~8 uc Setembro. -
Sa.tw·-ni n.o." 

!~' approvn.do. r dantl" a. hora, Jli'O

roga-se a sessão para se votar sobro 
o r<!querimento, que é approvado . 

O Sr. Presidente d-á para ordem 
do Dia a continuação da discussão 
das materias da-das para. hoje, r, de
pois do meio dia, a discussão do Pro
jecto - A K - deste anno. 

Levanta-se. a scssilo :is duaR lioras 
e quinze miuutos da t:1rde. 
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hontcm a tal respr,ito, por que não teve Ju. 
SETE!\IBRO DJ~ 1839 gar tal votaçfto. 

E.cpr:clf1•nft•. - Continuação dr; diacu~~ão dO 

Projr·t·lo 1-i(JIIndn a ru11 da Un·ião com a 
11'• 11lljlt'J'({dOi. 

Heunido numero sufficieute de Srs. 
::;,.n~ rlon·~. abre-se a scssfto, "· lida 
~. acta du antt•.rior. é approvatla. 

R;rJH'!Iit'nl•' 

O Sr. 1" Secretario l<• um officio 
do ~!inistro do lmpt•rio, participan
r.J,. lHlver-lhe communiendo o Presi- 1 

ckn u.. üa ProYint:ia do Rio de .Ta
rwiro, t<!l' creado a villa d" S .• Toi'to 
dn 1"!:1 rrn, caiJ .. r;a do districto eleirw 
r ai: A' Commiss~o de Consrituiçi'io. 

O mesmo Sr·. 1" S.:cretarin pani
eipa que se vai ofl'iciar ao Governo, 
-pt·!li o-do dia, hora ,, lugnr para o re
e .. bimr•Jito da Dcputaçüo que tem de 
sa-lH~1· o dia, hora e lugar para o en
c·I:ITamenlo da Assemhll!a Geral. 

Oi'rl<'iil do Diu 

O S1:. PICESJIJI·::;n: declara que está em 
discussão sõrncnte o artigo 3', ficando a 
emenda para ser discutida em tempo com-
pett•ntc. 

·Dá-se " artigo por discutido, e, 
posto a votos, fica approvado. 

Os ar.tlgos 4" e 5'· são approvados 
S1•m debate. 

Entra em discussão o a.rtigo 6'. 

O Su. S.I'JTH:oiiXO! - Para ser este ar
tig·o discutido, ü necessario que tenha lugar 
a lt·!r.ura da tabell~ a que dle se refere; e 
como ella se acht• ,.m mito de um nobre Se-· 
nado1· que nfto s•· acha. present,, pmponho 
'lU•· ~~ste anigo fiqu .. , adiarlo para ser tratado 
em t•ista da dita tabella. 

O S1:. Pln·:~llll·::-.'1'" à<'clara- que fica su~ta

d:J a tl iscussão deste artigo. 

Discm•·-se o artigo 

O Sr:. S.l'l'l'ltXI :ow: - ~ão entt"ndo bem 
~RI::1 pal'l•· do arr.igo cm que se di~ que fi
cará g-arantida ;, Companhia a posse livre 
rl<' ll'inta IJraGas para o mar ent toda a ex~ 

tensflo da ilh<L dos J\!t'lões: podt·rít isto im
pedi I' a [Jescaria? ~os arr•·rlorcs desta ilha 
P~'Sta·sl' m nito eamariío. t~ eu não sei se se 
pod.·r(l fazer •·s:oa concessflo, a qual equivale 
!i prohihir;i'1o da pt•:;ca nessas trintn braças. 
O qu;_• att~ :!qui tem-se passado não pôde 
cnu::;:tl' mal: mas esta couc('ssrw ent.Pndo (}Ue 
p1ídc~ u·a1.er a lgt_tn~ t.•tubarar;os ... 

O S1:. :VI.\Ht/l'l·:z 111-: P.III.\X.It:H.\.: - Será 
fl\11':1 filZL·'l' tÚC!-.:'! 

('ont!lúa. :1 ~· discussüu adiadn ele 
nrtigo :l" t-1:1 Ht•solu~:"to qut• auto!'isa 
o Gon·J·no a eour: .. ar.r privilegio ex-j 
clusiro :í Comp:111l1ia l'ormatln nt.•sta 
Cõn•·. pn.1·:~ ('Oll~t:rnir um caminho O Stc. SA'i'I'H:'il:w: - ... mas r·u dese
cJ,• tel't·a rph\ atrH\'t~S!:mndo 0 mar,/ ja\·a qllt' islo !'u,:.;:;(~ alai~ claro: ~w St' 0ntt ... nde 
en!llllill!liqll!' H run. da Ur_li:io eom ll 1 p L · 1 · 1 · ara a l'I'l'llT', allH a Jsso poc era tc:l' lugar; 
~ln "lmperad"r. l'lll S. Chri~l.ovlio; enn- 1 llillô r:omo est:í no nnig-n, ,., muito vap;n, c po
:nrndam.·nt.: '-' 0111 a t'JilPIHI:I dn Sr.! rJ,•r-~r.·-ha jnlp;:ti' n Com]Ht!lhi:l enm a antorl-
Satumino, npoiatla na passada ses- ; · 

I 

datle pal':t. l'lilbaraçar :1 pesr•a. 
sfio. O Su. VEtWPErr.o: - A Cnmmissfio enten-

0 Si:, S.l'l't't:.~t.~o ( pdu oo/r 111) d<·d:tl":l ·i<-11 qnr• eram i.rlntn bmr:as as fl\11' deviam 
j{1 Jl'l' dlrn qur 11:-u, ll\tYitlava ::;u1Jsc:rcn.1l' (ts I :;PJ' :lll'l'l'atla:-:;; e ainda qur~ nfio vc~nha PX

lrl(·as do nohr•• Se11u.dnr (o SI'. \'erg-neiro), e IJli'Po~u l'~Sa. rl••cl:mtçfi.o, a~oim se ,•nt.endt•u. A 
por iss" propôz o :ldia.nH:nt.o !la. sua. l•nwnda Companhi:1 pnra qnr· qHel'i:l o mar Sl'n:1o 
ao anig-o ~ .. par:1. fJIH' S•-' !li~e111:1. a Res.->111-! paru fazer o aterro? lO::lla pr·de trinta braças 
'·'''"· Obs••l'\'a rpw na r .. Jha da Casa se diz que. i ao longo do euminho qttr• a Companhiu cons

. o St•n:Hlo eonHio em qttí' t-!11 rNirass1• a mi- Ll'llir. as qmws pt,dt! pat'a ns alen·ur: mais 
nlut ,•men!la. o qnc st· ni'to eonfornra coru o adiante no me~mo artigo, quando ür. Ig-ual 
que tliz a acln, a:;sim cnmo o que se pa8son .. xi;:eneia, para nüu r<•pctir. diz triuta. hra-

' 
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mas (• para ena att~rrar, nr!!i para rmlrii 

•.:r!llsa pCid•·ria fazer tal ,•xi~;C'.ncia; :urte;; qu~ 

n mal' se nt{~l'l'f~ todos I'St;io uo goso delJt:. 
O Sn. SA'riJI:Nr;o;n: - Qu, s•· enrr,·<·tl:t n.os 

.(·/11 preznrio!-3 o terreno llPeessa rio JIHI"i.l emls 4 

i rnil't'lll 11 c:1minho, <~tli:~·!Hln ím, mas não que 

s·· lhe conct·dn um t.<·n·enn cm roda <k uma 
ilhn. q111~ tem proprielario. porqw: ls5o vai "nr

h;tl':H.;:n· o li\'J"e accü-~.so '~ c:ommunii:.:ar:-fío des:·w 
iH'Ollrit•ta.rio, e a c~'mJmllh!a dl'poi~ t•xigil'iÍ. 

dPI:t· Qnr.· lhe pag-ní· tantn (h~ pa~sagem. t'lll 

c-on-:;r•qucncia do HlClTO fJI!f~ a Compnnldn. 
po~si.~ :.r'l' feito, sen1 rpu.• :1 r•::;J.r:ula por ah: 
p:n.;:;(~. 0. que i.~lli.llllH·nt. .. flqw· su.iüii.o ao hn~ 

post:•. Quem st• f]Uixer eommuniear cnm ellr~. 
n:in qll(:l'~nt.lo passar pt•.ln noro c:1minho. JlO

t1ia d··h:at· cl•~ p:lgat· o i1npost.o: at1~ mesmo ~' 
drdm da i!h:1, c1t•5ir.mhareandn ~~m seus po1·~ 

t ns. :;:,·r:í sukltn ii t.a).a. D:~m:ds, C};f.t· THfl
pric:rario nfln vai tlcnr pril'll.llo d<' uma pro
pl'if:dadr~ qut· Ihr. Jh'l'lt"ilel'. (Jlll' .sfw os SNlS 

JlCII'IOi'. rl•· ·~stabr.lr.cer curraes di' peixes em 
:·•>ela da ilha, além dr qw· nftn ,; só elle quem 
:1 h i pP;H:a. ma H to ela a ~"utr que qur.r pes
e.·:~:·: t'll tt•Hlln cst.~is t1u•:itlns. e cll·sejaria vo

rnr 1wlo :n·tJi!."n ~~· t·lli: fos!it~ r.mwt~h~do com 

ma is darrr.a. 

o Sn. Vr·:t:ta'l·:ll:": - A duvida do nobre 
~en:rilor n respeito do Jll'<'juir.o que pótle ter 

11 pi'Opl'il'tario da ilha nfL" t"m lugar, uma 

1·e~ qUI' o ne~ocio sr <'f:fcr.l:m·. 

Esta Companhln nfl.n ,tHídc· c·onsc~uir o 
oi•tt J'im Sl'lll obl<!t' :t pro>Jll'iedad<' da il!l:l, 
porqu•· ,, d<'llfl qlt<.' l1n tlt' !.irar o "t.<>rro para 

. n (·:JJ1l!tÍlln que• prt•tenrle eonsunir; r !=ii~ .Toiio 
_I);UII:t('!'llll 11r10 \'i~lllit~l' :1 iihll, :1 t•JliPl'P:I.U 11ii0 

·· ~~" IHíth' l'r.ali~t\(4 t' impr:HiC:l\"l'l. 
O ::;u. ~.\'ITit.l\1\"tt: -- Pt•nlõt· o uoht'L' S,• .. 

11 ;1rlor Si' in~\n im1:o, 111u::- H;i.o o i'ar~o f'Olll in .. 

1 ,. 111~:io ele' emh:n·ar,nl' fJllt' Jl:ISHI~ a Resolnç:.;lo. 
J''•·rg·nnl :< l'Pi: p~ttlcrflo n' f!llllll'~7.:tl'!ns desapro
'H'i~l' :1 .loflfl l>auw.Rt·Pno na f6rmn da Lri? ·1~11 
' n:i

0 
~r·i Re a Tki il:l. clr.sapl·opriaG:io é nppli· 

t'IH'td a d::.IP f~:l~u; nr10 ::;t• p<irle. ei'(•io CU, 

cliKp:l\a1' 1Pp.-:linh•lll.l' :1 llt-EitlPI'O!}l'inc,:[IO, ~~ .O 

pruJH'~t·r~:rin píul'"• t•A~~IIH:tl' u veurla,. ou pc~cltr 
llllt Jll'l't;o t:J i f!Ul' n~n f:u~a rout.a a Campa~ 

nhla. 
lli~s<•-s•· ~111.·, ni1o obl.rnclo a Ilha. niio llO

cJ1:111 1·,•:disar· a ohra, !lt1l'flll•· t' dl'll:t ~111' hiin 
~fl til'ill' o .at1.'1'l'O: nüo t-: ~ó na llhn. rptt· :;t"· 

.~·d r: :-iWi.:; jrmnc•dlnc;flc::;, OIHlP o pu~sam ir bus
t'itl'; I'Sh· mo li \'o !li~,~~ pódt·, ,Pot·tauto, ser ob~ 

jc!r:i.\1 lit· f'JUCHC[~,J. 3f! fns::c· impossln·l vcrl
t'i~:cn· :i nhr~; sdu a i.lt(Jni:-i!c:;~l.o da ilha, cnrü.o 
Ilt:lll; Jna~ do liH:JI))H Yê-~t· fi I\:! o eaminho pro
jc,cl.:ttlo lt:l.t.s:t por \tlll l~cl .. ela iiha (o noll:c 
Si..'il~lllül' o/JSt•!'\'H a pla n ttl da obr:t): o ca
minho ra! da Jmnw. da JHn!a 1,,ormosa (-do 

I 11!-;:JI' Olld:• UIOl'OU 111!1 11ffiel::J ck pnlit::in.) :i 
ill1a. borda da. ilir::. '"IJt,, pnr:< 1'6n . ., dr:poiH 
\':.ti tl~.!r ;i rua XoYa do 1Hlflt'l'arlor: ptlrtautn, 
r.~ rH~ct.\::i:;a.rio flllt' i.l Cnm}l:: nh:a .s;.:.ia ~i·U\lf)ra 

ela ilha, Jlla:o; j)f)J' IJi':l ainda o n~o (:;. ~ãrJ :;el 

pois para f!lh' lhr· ~;i!Ta a JlMi::Ot! ele trin:a 

'ul':tr;.:1~ uo lon~o do nwr. ,.rn tcH:Ia a c.xteust~o 

d:. ilh::, sü :-;1' r~·n· !Wra ;de!JTar 1• pu:-:suir 
lllíiÍill' ,·:-;rHu:o: por on1.1'LJ llh:t i\·o ni'"tn, pcw 
i:-;so qtlr· o c:rnniulw ~·h) pu:-:~ct ])1)1' um lado da. 
illt:1. 1':11 JII'I.'O ao 11nhn· SPn:.Hiot'. memhro d.l 
Co!llll.l;~B:io, qw·· haja rk n•f!,•ct.ir ::;olJJ'C' htJ, 
e '.'l•ja Qtlt· n~ío ~ci ·se r~onc·i.'d,·lll u·inla 1Jrar;2.s 
(jllP :-::io JH;et.-..:-i~i~J'ii!S Jlíll'i.l. U \'OilSU"IIC:f;fio d!• 
l'i"l!ni!Jho ao lado da i!h:1, (·Omu C'lll torla a t:.~'::.~ 

fl:·n~;1o da ill1:1, l'lll lu~a1·r:-~ ond<~ n r:aminho 

n:io !>assa; d!sr.o o qw~ JH)ch• l'í:~5lll!.<ll' 1:-: au~ 

t-!"llH~IlUlT·S•• O :'llllhi!.n da ilh:1. t' Jll'l\'Hl'·:'(.' O 

puhiieo dn ir alli JH~~H::n·: Plll nm ou out.:·o 
e;tso. itno nt•· Jl:ll't~('l' <:,,uvcni,·Jll.t' l1 aterro. 

O S1:. Yr·:1:ta:1·:11:t>: - A' vis:·a. do mn.ppa 
c:oliigt'-Si.' qw.· ., flll!' Plh·s Pl'í•tenrlclll é :1 cfin~ 

eessf10 tk trint"a. brat~as ao Iong-n elo cami
nlto qur· ~<~ c:on51 rulr, o qual passa por um 
!rtdo da ilha; quel'l·:!ll a Jl<'l'!lliR~üo tle pndc
l't·l!l <'!li lo>do o eom~l'imento tl:: ilha at.e1·rn.r 
;~o !Jrac:as. uws nfto c< 1í. l'Ocl:t dn ilha <~omo 

~:u_ppü~.· o nobre S1:nador. ~"fio SI' atrrra nn 

mar ~C'.ll~o JIOl' neees:ild:lclf~ d1• SI' edii'ic~~r. 

111:1s :wlo ouu·o lado: P assim niín é :t.c:r<'dl
t:LYI'I qu·~ t•tl!Jll'<'henclam um at.<:l'l'O l:in dis
pcm!liuso eomn seria aqw·llt~ fllW Sf' l'ir.cgse 
pr·lo lat!o do nwr: do lado dt• 1'<'1'1':!, sim, e é 
poJ' isso ~ll<' ]H·dl'lll. as tr·int.a bt·:r<;:IS. l•:u l•ll

tl•JHll1 n~sim: mm:, :-w ~C' j11l~i11' nect?ssartia 
p6d,·-~P i'i:l'l.t'l' lllllil ellll'lUla dcoelurnt.h':l rk qut~ 
o &.llPl'l'O s;,. nflo ,.::;jPuflc•rn. a trul:1 :1 cxtensft.O 
d:~ ilha. 

Ü ~1:. "i\J.\I/1,11"/·!Z III•: i"'.\11.\:'L\t:t:.\. OhSPl"V"(t 

qtlt~ o nc~g·octo u:in ,•st:'t b.~m c-l:n·o. ,., nfto de~~ 

~1\jando \'Oiar· :-iPlll tlf'IJ,• ~·:-;l"ttl' lJPtll intd·1·a.do, 
1<'111 a pr<noúr o ati i:t!ll~·lll.o tia 111:11 ~:ria. n.fim 
dt.• qtll' voll.l· :i. Colll!lli;si"' pan1 llll•' <··11:~. ·nu-

~ü 
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vindo os emprezarios, marque no plano apre
sentado o espaço de terreno que lhe deve ser 
concedido. · 

O nobre orador manda (t :\lesa o seguin
te :requerimento: 

"Requeiro que o Projecto volte á Com
missão, para que, ouvindo os interessados na 
empreza, se marque no plano apresentado o 
t!Spaço que pretendem." 

O S!l. SA:runxrxo (pela onlcm): - Creio 
que o requerimento não ·em·o!ve o n.diilm•~nto 

.Ue todo o Projecto, e tão sómente no arti
go 7', e :1ssim podemos progredir na (lis
cussão dos demais artigos do Projecto, po
dendo entrar t:m discussiio o artigo G', em 
consequencia de. se :tehar jft na Mesa a ta
be;Ja da t"xa. 

Posto a. ·;otos o r.:querimento, ~ 

approvndo. 
Entrn. -cm discussiio o artigo 6n, 

col!l a tabella a que c n1csmo artigo 
se reiere. 

O SI!. 5.\'rvJcu~.;o: - Eu n~~o tt·nho nada 
a dizer sobre a tabell:t. porque me faltam os 
dados: pa.:-:1 fnzer ~ seu respeito algumas ob
servações era preciso que .::u soubesse qual 
é a ·dcspeza que se :al':t com n. obra, e se 
ella poderia ser feita pc.: menos, e qual o 
seu producto; porém, não temos disso conhe· 
cimento. 

Farei, porGm, uma observação a respeito 
das barreiras; eu não quero que aque!lcs que 
se não quizerem aproveitar do novo cami
nho fiquem sujeitos a .algum onus; mas ob
servo que a rua do Imperador vem desem
bocar no ponto denominado da ·!;íarqueza, e 
-~ na embocadura desta rua que tem de ser 
· .collocada uma barreira: assim, pois, quem 

vier par:t o porto c quizer embarcar para 
vir par:t o Sacco, ou para se dirigir para ou
tra parte, terá de pagar a taxa, c isto 6 o 
que me parece que não póde ser exigido de 
quem se não aproveita do novo caminho; 
portante, julgo necessario haver uma decla
ração de que a serventia do porto fica des
'embaral)ada p~~;ra quem qulzer embarcar ou 
desem-barcar, e para esse fim offcrecer uma 
emenda. 

Lê-se c é apoiada a seguinte emenda: 

;, Ao artigo 6' accrescente-se no fim : -
assim como na rua ~ova do Imperador, cuja 

communicaçfto para o embarque deve ficar 
livre ao publico. - S. R. - Saturnino." 

O Sn. VEnG-c;Emo: - A emenda nada pre
judica a cmpreza, mas eu não julgo necessa
ria. Os emprezarios dizem (lê); logo que se 
diz: - ?\fto poderú ser co!lqcada na rua j(L 
existente - parece que jú está salvo o re
ceio que tem o nobre Senador. ·EI!es, porôm, 
onde pretendem pôr a barreira {J na rua dtt 
Unifto, onde pretendem fazer um cáes até a 
ponta do Boticario; pelo que se lhes couc;;
dcu a faculdade de estabelecerem ahi a bar
reira; mas, ac:tute!ou-se que e!lcs não pudes
sem estabelecer barreiras nas ruas já exis
ttmtes; cleste modo se salva que os morado
res desses lugares não paguem nada: e ccmo 
:t:L rua Nova do Imperador não vfto fnz·2r 
obra alguma, não podem nhi pôr barreir~. 

nem J ncceosari:L a declaraçüo porque niio 
s'~ lho ~líl.YÜt de consentir que fossem :mrj::· 
uir uma sen·entia publica. Portanto, não 
julg-o necessarh a emenda . 

O S;:, SA'fC'J::-:txo: - Se a emenda naJa 
prejudica acho que sempre é bom que passe, 
porque da <:ollocnção da barreira póde resul
tar o ficar o embarque embaraçado, e sus
citarem-se duvidas de que pague a ta.xa quem 
passa na barreira; por isso sempre é bo:u 
que vú esta clareza. 

Dando-se por discutida a materia, 
approva-se tanto o artigo como a 
~mnda. 

Os artigos · 8'•, 9' c 10 são apprJ· 
vndos sem oi>servaçfto alguma. 

0 SI:. H. CAVALCAXTI: - Lembro-me d~ 

que seria mais conveniente apresentar agora 
o artigo que tencionava offcrecer na terceira 
discussão, porque u.ssim ha mais tempo para 
se tomar conhecimento da sua matcria; <: 
evitar-se uma nova discussão, porque, sendo 
apresentado na terceira, teria de novo de ser 
discutido. 

mu confesso que confio na clareza do 
artigo; mas 6 :na teria para ser sujeita ít dis
cussão. 

Eu achava mesmo que esta doutrina de
via ser mais geral, devia ser appllcada a to
dos os objectos desta natureza; mas não vejo 
que haitt prejuízo algum em que ella se vá. 
inculcando, quando occasiões appn.reçam. . A 
Jdétt é a que j[t hontem . enunciei. 
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Sessão de 28 de Setembro 

Nestas cmpreza~ d'· ut!lidadc publica não 
se 1Jóclc reconhecer que haja uru direito ex· 
clusivo a ellas naquellas pessoas que se lem
braram <le cmprehender uma obra: quando 

O Sn. CAsst.\:-õo, ,,111 nome da Commissfi.o, 
manda á l'iiesa a seguinte emenda: 

,; Accrcsccnte-se entre os artigos 85 e 87, 
o artigo SG. - Jfellr; c Jfa ttos. - Jfa.rqu~>z 

qualquer individuo projecta uma obra, tira d.!: Parana{/ltá.." 
a planta de!la, orça a dcspeza, etc., etc., tem O Sn. Ar.l~:>cAI:: - Sr. Presidente, este 
sim jús a ser ·indemnisado <las despezas que primeiro artigo dá uma nova classificaçiio 
!ez quando :L obra é arrematado por outro ao crime ·de Rcbellifto. Parece-me que a no· 
que offerecc melhores vantagens, como já brc Commissão se propôz a isto por se dizer 
hontem fiz ver, e si'to estas as idéas que eu que exigindo o artigo 110 do Codigo 20 mil 
apresento em um a.nigo que redigi e vou JWSsoas para se dar o crilll•' de r~be!lião e 
mnndar ii. ::Vlesn: nfto me parece claro, mas sendo esse numero ci" pessoas excessivo, 
ser·lhe·hão offerecidas emendas que o escla. nunc3 poderia dar-se o caso em que tivesse 
r"cerão. As difficuldades serão .removidas, lugar o castigo dest" crime. Eu julgo, Sr. 
uma vez que o Governo tome sobre si a es- I .Prcsidentt·. que ha aqui um equivoco. O Co· 
tipulaçrto da contracto sob as condições mais · digo r .. m marcado penas para cada· um dos 
nmtajosus; mas estou persuadido que a em· erimes pulllicos designados nos artigos de 
preza dt!Ste caminho nfto terá muitos concur- que faz mcnçfJO o ·Projecto; embora não lhes 
l'<~ntcs. nem esta disposiçfw a :prejudica, an. d6 o nome de rebellião, comtudo marca pe

tes a Iega!isa e lhe dfc um tltulo mais va- nas em cada um dclks, ainda quando sejnm 
lioso da ~ua propriedade. commertirlos por dimi·nuto numero de pes· 

Esta doutrina, conyinlw. que fosse des· soas; nenhum fica imptme, aindit quando se 
envolvida. em um Projecto á parte, c mui to 
<l<•wria merecer a consid••rar.i'tO da adminis
tração; palavra, que entre nós não se sabe 
o que é, porque os nossos principias <le ad· 
ministraçi'w estilo muito alrazados. Eu cha· 
mo a vttenção do Governo sobre um objecto 
<!esta natur~za, ,. manclo ti. Mcsn o meu ar

tigo. 
Vem ft ·);Icsa o seg;ulnt<· artigo: 

.. O Governo não poder{t. effcctuar est•· 
contracto sem preceder convite de concurr~n

cia de qualquer associaGfto qu<• a elle se prc· 
cisa propôr, fixando para este fim tempo '' 
lugar, e dar:1 prcfcrcncia no contracto {tquci
Ja associa<::ii'! ou companhia qui' mais vantn· 
gem orrerecer ao bom ·descmp,.nho da cm· 
Jll'<'Za. O emprezario que cnntractnr com o 
Governo indcmnisard as desp.~zas dos 'indl
Yiduos que solicitnrPm a present<• lllltorisa· 

~ão." 

,E' apoiudo e fica sobre a :Ilesa por 

ter !lado meio dia. 

:!Entra .~m st•gunda !discussão u 
Pro.ledo de Lei do Senudo- A K -
deste anuo, que "stabelecc medidas 
para o l'estabckcimento da ordem c 
tranqullllda·de pub!icns. e começan. 
do-se pelo artigo 1•. 

Enna cm d!scnssüo o ut'tlgo 1• do 

Projecto. 

nico dá a reunifto de vinte mil pessoas. 
O nrtigo 110 do Codigo, exigindo esse 

numL•ro de pessoas para qualificar·s,, o ·cri
nJL· de rebc!lião, é sómente para o caso de 
:msp,.nsfto lle garamías, qu•· lhe faz menção 
o ~ 35 do artigo 179, da Constimiçfto. Conto 
,, Constituiçi'tO permitte nest•' paragrapho que 
os Poderes Politicas suspendam as garantias, 
no caso de rcbell!ão, c não disse logo o que 
se dt•\'e •'lltender por este crime, julgaram 
os legisladon•s necessario dt'finil-o no Co· 
digo. lEis n que se rez no artigo 110. Decerto 
para se dar o caso -de suspcnsito de gotrantlas, 
t•xigc·se o numero de Yintt• mil pessoas; mas, 
1mra s<' punir os crimes politicas, nfto se 
exige numero certo de pe8soas, e serão sem
pre unidas com as pt•nas marcadas nos arti
l(OS tl8, 69, &5, 8G, 87, 88. 89, n c 92, do 
lllt'Slllo Codigo, embora sejam comrnettidos 
par uma ou poucas pt•ssons . 

Nfto s<• confunda, pois, a puni~~o dos 
r,rimes politicas, com a snspcnsfto das garan· 
rias, que o Codigo jul~on I]Ue só devia ter 
lugar quanrlo ellus nbranp;•·ssem mais <lo 
vint•· mil prssoas, porque cntiio é que se pó· 
clr. da!' o perigo da segnrnn~a. do Bstado. 
Cn!do !Jlle no Brazll, ond•· a popula~flO é pe. 
quena, c dissrml!wdu. por um ,·asto territo
J'lo, podt•rá a scp;ur:mr,a publica eon,•r gran
de pet•lgo. 1'<'\lllÍIHio-se um numero ainda mo· 
not· d,, ''itttt• ntll prssotts: mas a nobre Com· 
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i:~.is.~:":;J, qu,~:r~mJ.~ r~~:11.~lli~'ir ~·=~i~· ~lH:~:w ... ::!:~,·~~If·~·. 

cr·~J1io no ·~~:trümo uPPOBtO. ~;:·.~ o C(Jt"iig,, ::ol 
exe~:s~jvo, 'I.!Xiginõo 20 mil :p·:::soas pa.!'a :;e 
ti:'!. r ü caso de Sl!SJ)ensüo dt~ garnn ti:-1;:;, n no
bre Cc:ranüssão I?.l.Ubl·m ioi 12xcessiva~ ein 
eJa.~sil'.it:.n· ,, •.:rin1e de rt::be::!1ifto tle uma ma
:Y·2n~. (J~F· p:idc b~r Jng.:1~· J. susp(::n:;ão de ga
J"~;Jt.; :~~ no c.:~~=: o .:.•n1 que· u1na. só pessoct ou 
r.:~.ui:o P<•ur.:a:.; comm .. ~tter~m crimes publicas. 
..?or7a.nto, .:::t~ aP:narc::c:t:sse uma. tmL·nda ao ar
Li.~o !10, do C::>ói;;o Crinlln~!.], resu:ingindo o 
n:.:m:~:;o ll~! !)í~:::soo1~ n0llt.~ mareado para se dar 
o .2í':ml~ de~ rt.:·b~:Hí:lo, -::u mlo te!·ia. duvida cm 
v;,tar po;· ·?lia; porr.u,• recon:1eço que aque!le 
n1H:h.'l''J n~o dei~;a <!~:~ ser E~~cessivo; roas, 
;l•.:1o :1rrigo i.:r~ Cmnmi~.sfio nü.o voto porque 
·:!SUL q:w.iif)(;[:: c cri!-1\: de rcbellião de urna 
fJ!an:.•lrr!. que :~ ead::! in::;tante se estar:J.o sus
}')€-n~:·:'!i.lo ~~3 sa.ran~ia3 üos tiãadftos -e eu 
;:nlgo ~:::;to :~):•r!gosissilno, m.orm.cute nestes 
i.~.::~·ii;,G.s ;Ji:.:;;:·:~ç::::.Cc~ ~rn 111.1e :;:aí se oUra por 
c:::p!rito dt:! yartido. Voto. ~ois, conü·a o ar
t~r;o l·· d~~st-e !-,~ojecto. 

O S!:. A•:nt:s'fo :VI<~xTEI!tO: - Eu tambem 
t.~n!:.•i.1Uo c:Gmo a. iilustre Commi.~são que as 
c!:tc:umsr.:.Lncias d·1 ?aiz ~~xi;c!n que se rtfor
rrw o arti.~o J..lO, do 8odigo Crimina~, n qUê.l: 

k~<:s1:1ndo ::iCbrc: u_jn <:rime, qu~ é sempre 
acu~n;~rtnhaGo das n1ais gra..,·es can~~equencias, 
exig-2, pe.la su:l üetín:i~rro, a t~:.:istcncia de 
ci:cumstancias que difficilmente podem verl
ncai"-se, all~m de cla.f:.1sifie~.l· ·O UelinQUC111te 
cJ,• um modo que nüo "" comp~deee com o 
::;y::;Ce!'!hL sc::~·uido pelos s..;us redactores em 
qu~12i todos os outros delictos. Quanto á de
l'iniçuo ••xip;c o Codigo Criminal no art. 110 
par:~ l1:1vc·r 1·r.br.l!ião qur~ Sl' reunam uma ou 
maio pavoaçõrs, pnra perpetrar !ll:;uns dos 
<·rirn•·~ mencionados nos artigoa GS, 69, 85. 
~ti, :>7. 8!), ~1. r. 92, :t'õ qnaes povoações com
lH~·lll•JHl:lnl m:1!::1 dr. vinte mil pessoas: orn., 
,;:i\r:'m :i. l'isl:! t.o<!~tR as clifriculdades que na 
Jli'i'.tlc·n podí•lll 0f~[!01'1'<'r p:z.ra. a puniifto de 
r.;.t•:-; dt'lkto:-;; :-~~:.·.~uinclo-sc dnhi a. .sun imJ~l

nirl:t<k; porquanto Pl'é•srindindo ria PXorbi
w:rr:i:r. uo :"tm•·ro rixo clt• mais tl<> 20.000 
p~·:~::;0~\::1, POnlll ~;l' J.)OdCI'i.l VPrifiC:.J.l~ :1. l!X:J.Cti" 

duo rkH:<:I qu:!JHitl:td<'. ti:• nm!l nwneira. clara 
,, ennc:Jnd.,nl.l'. !JUP. niio soffra fortes oppo
~if;li~~·? Ae(:r•·f;(:(• ((lH' li tH!ccssa.rio (]lW se re .. 
una !l:n·::. ;,·s;-;·• fim uma povoação tií.o s6-
m•·u:,•, porqu:tttl.o ha1•endc, no Bra.~il povon
<;i~<·o di~I::Jn\:ns umas das outras, viuv•, trint;~ 

·:~ qu~~r.•;ru~ lL·.::,;u:J~, :·!indn. r1nc lll'3ses int.l'r
l'rtllo,, :.:ill uxteusos se reunan1 vinte mil pc:;
,, .. ,rs, t:rn<!lamando a intcnGão de J.lr<Lticar al
;;u m ou alguns dos delictos mencionados nos 
sobreditos artigos, não s" p!ide com cxacti
(];jo diz,•r que se acham veril'icadas a~; cir
cumstandas !lo artigo llO, paru. considemr
~L· r~:;!:;cir l'r~bellião; notn-se que, mesmo ten
do lu;;ar o delir.to "m uma. povuução, ·e co!U 
o num<!ro marcado, r! ele mister que r.oda <1. 

povoar;iio ttome parte no crime, p·orqu;c se 
fõr uma irac~ão dclla, ainda. que cm maio
ria, nfto oe púde dizer que a popu!nçüo se 
- reunia. - Mas, Senh_ore:;, quem ignora. 
(!!h: toda.s ess:J.s rcbel!iões que têm abalado 
o Imperio. principiar:~m por nm. numero de 
indivi!luos muito diminuto? 

Em vl2ta, pois, d<!Stas d.ifficuldades, e 
s~ndo certo que cm !llaterias crllllinaes, de
vem ser cumpridas todas da Lei penal, como 
poderão ser punidos os criminosos? como sé 

po!leri'tO saber quaes são elles? A scgunãa. 
parte do artigo 110 trata dos cabeças, aos 
qu;~es se inllin;c o maximo da. pentt; mas, 
o :u.: >.~o cabeças? :-Jão o define o Codigv 
··m J:W.!'iJ~ aigu1n~, posto que applique ~sse5 

~~·n~'!G5 no;; artigos 111 e 11:::, se;uindO-Sl~ f!
caria :.!:J Lt!·Uitri'o do Juiz o classificar como 
r:u.bc~r;as a quem lhe parece, como já tenho 
...-isto em alguns proc·~ssos. 

Ouvi arguir este primeiro artigo rlo Pro
jecto da Commissão como dr.sorganisador do 
systema do Codigo, porque o crime de rebel
lião só podia ser commcttido por multidfto. 
c ~u·~ o Projecto o ampliava a crimes com
mettidos por individuas, ainda que ua le
:;ís!açiic .anterior ao Goillgo Criminal, r;u 
nfto encontr~ definido o crime d1~ rcbellião, 
senclo os que lh<! correspnnd<'m denominados 
lesa-?l'lajestude e alta traição; mas admlttln
do-sc que o crime de rebclliüo não póde ser 
individual, não se S<~gue que a Commissüo 
clasoificasso n.rbitr:triauwnte de rl'bellião ca
da um dos crimes m••nciona dos nt!stc pri
meiro artigo, porqur., a cxt:epGii.o do crime, 
1.1<~ que trat:~ o artigo H!l <lo Co<ligo Crimi .. 
n:!l, nPnhum dos outros JlOdr.r:l. ser \!OlllmPt
t.irlo 110r um unico individuo; antes, deve
riam i.t'r seus antor.•s, sem duvida, muitos 
eumplicr;; c socios, a nfio :>crcm loueo8 fu
rinsos, ·~ sem impnta~J.o, <) sujeitos ~- r••r.Ju
süo na Santa ca.stL: (', poi:;, !]lll! :L Commis
são classificou como rebclliiio a. dcsLrnir,ão 
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Jl•3rio, artig-o tiS dn. Con;::;r.itllif!c!u, e úír:inc. d·c 
Go•.;erno \~::;tabtkcida- S5- à e ::tlgnm ou al
guns a.rtigos- SI;- da !lcsthronisa~ilo do 
J~n!1t:r~Jdor, '!te., :;)te. 0 todos t:Stt~~ (.klictos 
n:ic ;Ja;~e;i1 tt~r lug~1r ser:1 a. concurrenda. de 
1~n1 ton~ideravel numero .Je p~ssoas ou de 
nwltilli:o, ;: t!Vidente qur: tQ] c}as~ificaç:io é 
exactf!, {~ iund:uln. mesmo nus :orincjpios do 
:JObr~ S·:nado:· fJUiJ ccns<n·ou. -'- Comutissão, 
;):)!' (!On:=:(·qth:~n.<.:i~t, !!<lo :;ó seguia o systt!Ulrt. 
~~~"l Cu-.l:g;t;~ '~auto !la~mc:nison .. o, ia.zendo pu

·.'":.i,.·-:.:i;; ~tutOi::·:s ~~ culllplices; S)'~tl!ma tl!! que 

:::•:~ :ti'a~taram os rcdactOl\:~5 do Cocli;:;c Cri
m:no.l, n.esst~S artigO::i lliJ, lll e 113; e quç 
~·:m daUo e:::u~a :~ ophlião qUt! voga ~nLr(~ 

·:ados ~-~!"isc:onsultos r·2Sp~itaveís; de qn·? ~~n1 

~:.t.:?i:l (::·i:~IlC::i n.~o são punidos o.s assa:-:sinos, 
tHl:.·f:.t~.:'i, insurgentes, qut! ne1n ha cumplici .. 
í.W.<L·, \:yiniflo, po1·~n1, que ~u rejeito inteira
menti·. rra.n1bmn ouvi dizer. que muitas ou
:.ras c:J.u.s:ls coneo:·riam. pr...:-a o máo es~ado 

em. que se ~clw.. o ?~iz, s.-eu-do a príneípai 
r. bancarrota, é qut> para as obviar seria pre. 
ciso p~incipalm.;nte :tpplicar todo o cuidado. 

Sr. Presidente, ;; nlinha convie(.::lo que 
9.5 succe=:=;ivas perturbs.çõcs que tGm ~Lppar\~

ciJ,, no Brazil, depois de 1831, :L que c~Ja

mare! 'rebcll:ões com ·maij; propriedade do 
que foi c:lHJ mado n~~ta Cn.sa., ·rcbc.1liüo a.o 
Proiccto de interpretação do Acto Addicio
nu!, s•~ d<'~·,•m tndos os males que pesam so
bre o Paiz, '·' que estorvam todos os mel;lc
ramrnt.os ck que é susceptível. 

Sirva de exempl<l a Prov.incia do Rio 
Gr~ndr. <ln ~>ul nm; annfl:> de 1831 e 183~: 

m1~it.:l~ ;1c,;soas d<~ diversas Províncias c 
nwsmo dc•st:.t Cl1rtc <:tuip;raram para o Rio 
Gratuk: ~na. !HlJHtla~fto, commcrcio e diffew 
\'1'\Ü.t'.S. itHlu;;Lrin:":i, cr<~sceram de uma n1anci· 
1':t ral, qllc\ vc,jo ]Jill' ac~~o no nr!s!J!'rtrtrlnr d" 
hok q li!' sua rc•JHla, <h' 18~1 ~ 183!i, foi rl••: 
l.l:iil:!.t11i~l:l1; " qual r:·m sido ••s;;a l'l'JHI:l. 
l1t• 1S:.~r; f\~1' tliilH~~~? 

A r!:.!.hi:t li.'\'P rt~e(dta dn l.S::tt 18:.~7. 

~J!)S:;~7·1$G7ti. ,. qnanr:o rL~lHll·ri:t dahi por 

diante~ 
O :\l:Jl·:mhil() qut\ na. llltlSnJ:l épocn. tr~v•~ 

nu:~: ·l·t 7~il:~ii, HiÍ.<) terú ~~st:t~ anuo o n '~ccssa.M 
ri11 para ::;tw. d(~::;pcr.a ordinar.ia, t~ a..c;::;im t•m 
t.orla;; ns !'rrn·inr:ias qU<' têm sitlo pc•rturha.· j 
~L I 

Accumnlc-se :1. t.iio grande> tliminnir;:,,.,,' 

:!Ct7 

Zi!.S llt.!tt."'::iSí~.!'!:J:s p<.tri.L c.idw]la.t· a ~m:uehi:t, e 
n.e;hilr-se-ba c·::Jlnú ~·e~;.t!wdo, qup n;:; t·cbt..•l!iües 
que t1!m a.::;:;o!ado C! l:I:3:Jo!ant o Bra~il ~iü,, a 
o;·igem rtrincip:cl elo:> ~eus 2111baraços ,,m Fi
lWlH;.:l:::-:, :tKm lic~ ~nalt~s sr~m numero qUt! têm 
S0fi'l'ii.!U S•"!Ui:i 1w.bitn.nte::;, 

.-\int1a lJll(1 esrou persu:Hlido que a Con1 .. 
!.lli~.:..::w nf:.o ~~Ji arbitraria nJ. sua Uefinição 
no e;rimc d1• rc-bel1i~.o, í!olno tenho dl!D10ns

t~·:J!l0, p:!.r2 rt.·nto\·er a.Jgum:t susceptibilida. 
t!t•, ::l~i.nd:..!.rr! ;!. ~-~csa. t!m:t cmt.'IHln. sobre est.e 
rtl·ti~o 1'', ~asiu1 ~orno pl'etcndo fazer oppu• 
si!;tia ao:S 2rôgt1~j ~!n que SP esr.a·beh!ce o s)·s

rema <h· jul;;a.n1cnto, pois persuado-me que 
,,ra maio: :a~mero de casos de rebdlifLo, os 
..,íur8.d.03 st"i.::: mais ;.:ptos para. não cleixn.rem 
impunes 03 <:dicro:;, :o;tO tendo de ligar-se a 
~.:·l)n:.~:, '~o :1rLlgo :~G. do Codigo Criminal e 
:.!. t.íJdlM as :Ccirm,ts prtseriptas, :wnrw tanto 
q~!~~nto llws t1 n ... ·.CI~ssa.l'ÜJ: nfto me p:1rect•, po
~·:~m. :;:w.C!tc, u d!zt•r-s~ CJ.Ut! a Commissão quf:~· 

n.:·.~l.b::r eon1 os Jnra.dos, poro.ue P:O.:Cll!c unica. 
Jlh::·nte do s~!U Juizu, Lt~.Ste Projecto, o crime 
ü~! rl·l.J2llião, t:::eepeão que cn1 !Joa. f~ não sr. 
pod;,rá taxar de inconstitucional, :;endo pe?
n1ii:tido ao C01·po .Legislativa :tlterltl" os Co .. 
dl60S co!llo o bt~m do Estado o exigir: p!·
tanto, a não passar a. minha ;:menda, vota
·l'd pc!o artigo ln Uu Projecto que se ac1la 

ern discussii.o. 
O Su. c~ssr.l.xo: - Se n. discussão con

ti~1~!:t!' fellznwnt~! como comec;cn:, r:u tenho 
qt~<: scr[t. proveitosa. Eu dou os parabcns a 
mim mêsrno, por ter ouvido o no·bre S"na
dor qu" encetou tt tliscussiio. e que manifes
tou t:-"' leaJmeme os s2ntimentos a rc!speito 
do modo por que encarou o artigo 1" do Pro
:ir.cto da Commissão! Póàc o nobre Senador 
ennt~r que com a mesma franqueza tambt•m 

tlirr•! o que p(!nso, '' espero que os nobr;,s 
St~n:ldOI'•'S fJ.U<' têm igunln1r.nt•• de se oppôr 
:10 Projrcto sir,:~1m o mrsmo extlmp1o, pondo 
tlt~ p~rt~· os t"-plthct.os eom f]Ut1 na. primeil'a 
cl!,;c·nss5o ltrindar~.m :o Commis;;ão, Estou 
<Jll<' :ulontando esta. march:L obtcr-S<~-hl:t um 
r<'liultado satisfactorio. 

Dissr o nobr•.. Stm~.dol' (o Sr. Alencar) 
quo o arr.igo 7•' li üo r.rv,• 
:1 c:~t:i:.:iJ'ic:l(~:ío clü r~rimt.• de 
diz n•:.;p.~ii n :i ~~nspcnsf1o 

"T:111::o o Cod::..',O {flisst~ u 
eOIIlt> o ani.~o 'lo !'rojrcrn 

em vistro.s senão 
r<•bellii'lD, no que 
tla~ :oamntin.s. 

Ih>bl'•' Senador) 
ti v eram ·~m vis-
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tas caso em que devia. ter lugar a ~us}wn

são de garantias •· ... 
Queria saber se entendi bem~ 
0 SI:, ALEXCAU: - Eu disse qw• foi o 

Codigo. 
0 ·Sn. CASSTAXo: - Se o Codigo teve 

isto em v.ista, ao menos não parece . 
. l ft se disse, Senhores, que o Codigo, 

apezar de ter classificado os crimes de um 
modo claro e systematico, todavia no artigo 
110 não tem o mesmo merito. A Comm.issão 
pretendeu reduzir este- artigo ao systema. do 
Codigo, e nisto julp;o qu;., desempenhou :o 
encargo qu" o Senado lhe confiara. Agora, 
quamo á qu<·stito de saber se a Commissão 
üXprimir o ·pensamento Jo Senado, eH e o 
decidirá, pela rejeição, reforma ou emenda 
do Projecto. A Comimssão entendeu que o 
Senado queria que ella propuzcsse um Pa
recer, com os meios que julgass" conve· 
ni.mte para ao menos suavisar os nossos 
males, e nenhum melo lhe pareceu mais ef. 
fieaz para .. ,st.c J'im do que o de obstar o 
progresso das revoluções que assolam o Palz. 
Este foi o o!Jjecto principal a que a Commis· 
siw se propôz no seu Projecto. 

Xfto quero demonstrar em como os ma
les que affli~em o Pa.iz, datam talvez cm 
grnnc]e parte da revoluçito de 7 de Abril, c 
têm progredido cJahi em diante. Para tor· 
nar ev1ic1ente "Csta proposiçfto, bastaria. ·C'.X· 

.!lôr os factos. 
Uma das cuusas principat•s dos nossos 

maleR, é o clcf-icitl enorme a que, em algu· 
mas dus nossas Províncias, dá lugar o de
crescimento das nossas rendas. A guerra ci· 1 

vil, os disturbios dornesti·cos tolheram o des
<'nvolviuwnto da indust-ria c exigiram' dis
pcndios avultados. 

A 1'alta de harmonia entre os Poderrs 
constituidos é outro grande flagello que nos 
t('m p<•rseguido. Senhores, se os Poderes fc
lizmeule sr dilssem as mãos para sa.Jv:u·em 
o Brazil, sem duvi{la o trl'riv<·l prospecto 
que hoj•• se nos apresenta se tornaria <'lll 

perspectiva alegre c lisongcim, -1' talvez que 
m; . ou duas :Leis (cu o avanço) hasta.o:;sem 
para. restabe!t'C<~r a ordem publica! 

A lmmoralidade, eis a. outra causa dos 
nossos males: cn~.retan~o. mf~o •admira que 
na. actu:tlidadc seja. tão difflcil melhorar a 
con<11~iio moral <k um povo, quando .ta.nta.s 
C'ircnmstancius a pervertem. Mas, se as Re-

voluções c<•ssassem, c os Poderes Politico~ 
estivessem mais accorde~. a eorru~:~ção não 
progrediz:ia. 

A' vista desta~ considerações, facil é 
ver qual foi o intuito da Commissã.o: ella 
procurou o mais possivel approxlmar-se fls 
disposições do Codigo, para ver se obtinha 
o resultado dese.iavcl, adoptanao o essencial 
da. doutrina dcsst· Codigo, 

A classificação, Sr. Presidente, dos cri
mes em geral, 11ão é de Direito Publico Uni. 
versttl; qualificar individualmente os deli
ctos pertence particularmente ao Direito Pu
blico Particular. Portanto, não t~m razão os 
nobres Senadores que impugna.m o Projecto, 
quando dizem que a Commissão commettnu 
um crro cm seguir os princípios da justiça 
criminal c universal. 

•l'óde a matcria do Projecto ser injusta 
a uma regra fixa e invariavel, como querem 
os nobres Senadores. Xão é isto possivl'l: 
portanto, o legislador tem o arbítrio de qua
lificar individualmente (digo em materias 
criminaes) os delictos, em attenção ás cir
cumstancins do Paiz para que legisla. 

App!icando estes pr.incipios, é o que pa
reci' ter feito a Comn1issão; e entendendo 
clla que a maior parte dos males que af
fligem o Brazi! provêm da tendencla dire
cta para revolu~ões, da tendencia directa 
para a desobediencia (l Lei c ás autorida
des constituidas (cm cuja parte eu esturri 
com alguma emenda, pelo Projecto do nosso 
digno Presldcnt.•), <' nilo sendo encarrega{! a 
de offcreccr um Codigo 'L'nirersal de Direito 
Orin:iinal, devia d"irigir-.se uni;camentc ao 
ponto que julgasse mais conveniente e ne. 
cessario, para delle tirar aquillo que o Se
nado teve em v.ista, quando a encarregou 
desses trabalhos. ];;' estt• o ponto a que a 
Commissão se dirigia, e por isso o pequeno 
system:t que apresentou no SI'U Projecto não 
foi senão tendf.'nte a dt•struil·, ou ao menos 
a evitar, Quanto mai.s fosse pnssiYCl, a cnn. 
tinuar,fto de semelhantes crimes. 

Portanto, como se vê, o Projecto da 
Commissfto niio •' ele puni:· os suspPitos de 
<~rimes, como qulz !nculcar um nobrP Sena· 
dor. 'rodo o H)'SLcma dr lcp;lsln~iio criminal, 
qu:mto :1 pena tem por 1'im, com um acc<'s
sorlo ind!spens:wel, a prm•ençfio do crime; 
mas o fim da Commlssão não é só este, ·para 
se dizer que o seu Pt·ojecto C> punir os sus-
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peitos ile crimes; a Commissão attendeu que labora o Codigo Criminn.l, nestes n.rtigos 
pura os crimes .realisados, ou p:u:a os cri. de que truta a Commissão, é u nenhumn. 
mes tentados; e como posso eu receiar que proporção entre :1 pena e o dellcto; e esta 
cm. tempo algu~ as ;penas dessa Lei re· propo~ção que a Commissão quiz estwbele· 
<l)ahlam sobre mim, se cu não tiver a dc!l- cer, quando graduou desta maneira 0 deli
gra:ç~ de L"St~r c~mpreh,endid~ neste futal I cto, e lhe deu a definição de rebellião, é a 
dellrJO de ~:evoluçoes? Se me acontecer (o mais com·enicntc. 
que Deus niio ha de p~rmitlir) entrar em Portanto, Sr. Presidente, sendo certo 
alguma rebellião, hei de me sujeitar a PS· que este artigo, como todos os outros do Co
eas penas. uigo Criminal, que acabei de citar, compre· 

Portanto, classific~do o crime de rcbel· hendcm toàos, c cad:1 um de per si, delictos 
lião da maneira que a Commissão fez, o Pro· e crimes que por sua natureza não .podem 
jecto não é outra cous:t mais do que a r<!- ser perpetrados por uma só pessoa, de ma· 
forma do Codigo Criminal, nesta parte. Vejo neira alguma por ahi pecca a qualificaçiio 
que o :~rtigo 87 do Codigo diz: - Tentar di· de rebellião, que faz o artigo 1 • do Proje • 
rectamente e por factos, desthronisnr o Im. cto da Commissão. Que a rebellião é lembra· 
perador, prival·o ,~m todo ou em parte da da c consagrada na Constituição do Estado, 
sua ::.utoriàadc constitucional, ou alterar a está d<!monstrado pelo ~ 35 do artigo· 179, 
ordem legitima da successão: penas de pri· ela mesma Constituiçfto, que diz: -Nos ca
são ·com trabalho por cinco a quin~e annos. sos de rebellião, ou invasão de inimigos, pe
Se o crime se <:onst;mar, penas de prisão dindc; :1 segurança do Estado, qnt: se disp~n
perpetua com trabalho, no grão ma:::imo, sem por tempo determinado, algumas das 
por 20 annos no médio e dez no mínimo. O formalidades que garantem a libCJ:dade in· 
-que se pôde conseguir num:1 sociedade con· div.idual, poder-se·ha fazcT, por acto espc. 
stituida como está a nossa, com semelhante cial do Poder Legisln.tivo, etc. Ora, so a Con
Codi;;o, com semelhante àistincr,ão de con. stituir,ão reconhece que o crime de rebe!llão 
sumações e niio consumações? Pois, Senha· se pódo consumar, e se e !la diz em outro 
Tes, se a tentativa para desthronisar o Im. artigo que estas materin.5 tleVt'ID ser desen· 
perador e privai-o das suas attribuições con- V<>lvidas em uma Lei ou um Codigo, creio 
stitucionaes, é punida com tantos annos de que a Commissão, quando, por este seu 1" 
trabalho, se este crime se consumar o que artigo, alterou nesta parte a disposiçiio do 
acontece? Tem a revolução chegado a seu Codigo. A Commissiio não apresentou uma 
fim, e é da naturez:1 revolucionaria, que Lei permanente em todos os tampos, nem 
aquelles que a manejam e a põem em cam· apresentou um Codigo Criminal, e sim uma 
po expõem-se a duas alternativas: se levam medida sobre crimes politiC<Js, medida que 
avante o seu plano, são heróes d[t Patria: e deverá ter lugar quando taes crimes appare· 
neste caso consumada a revoluçiio, sendo cerem, e Deus pcrmitta que nunca seja ne
clles ~:cputaàos hcróes da Patria, como ha ecssario applical·a . 
de ter lugar esta pena? Mas, se a revoluçfto O Sn. CosT.\ FEm1Em.1.: - E quem é o 
não se consumar só soffrem a pena de ciner Juiz que dedde se o Paiz está em rebe!llão? 
a quinze annos de prisão; e ha nisto pro O Sn. CASSIANo: - Quem é o Juiz? Pois, 
porção alguma? De certo que nfl.o. Que pro- Senhores, quando, por exemplo, no Rio de 
porção tem com a pena marcada um delicto Janeiro apparecer um tumulto, quando os 
desta natureza, que vai perturbar toda a or· que compuzcrem este tumulto estiverem com 

. dem publica, sendo os perturbadores ·exci· armas na mão, c empecerem a acção ao Go. 
tados n. commcttel·os pelas vantagens que vcrno, não será neste caso o ·.ruiz o proprio 
esperam conseguir, vantagens, desgraçada- facto? O artigo 87 do Codigo diz muito bem: 
menta tanto maiores, quanto nada tem que - Tentar directamente e por factos dcsthro
perder. ·Senhores, hoje os que st> mettem cm nis~r o Imperador, prival·o em todo ou em 
revoluções, sfto só aquellcs que nada t~m parte, etc., etc. (Lê). E' autoridade constl· 
que perde~: e a ganhar, e comó dci:cai'á de ' tucional do Imperador a livre escolha dos 
fazer semelhantes tentativas, (L vlsttt de tito \Ministros de Estado) ou nflo o é? Ninguem 
_pequena pena? Logo, o primeiro vicio em 'duvidnrrt que isto é uma attribuiçüo consti-
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i.IH:ional ftHL' ih(• pc-rtPlJen: ~t· H.I"JPft.1~··et·•r uma 

nm1i:irlftc) a l'marla. ·~Aigind o ào Impt·rador 
que rlesi~;ra ctest:a sua. a.ttribni~ão, que deixe 
àt· NlWit•t·vur os :\IiuiHtrn~ que tem, e que 
útlano " l'nl:mo não esui. isto decidido no 
Codigo, qut• 6 n:na l'c'bL•lliD.o? O que precisa 
nwh~? A eonsumaçiio tln erimt·. i)ara dopoh; 
{te eo:tsumarto, ilêM.lll'onisn.do o lmprrarlor, on 
:t~luindn o :vfinisl.~~rio, :;t~ ~mpi'n· a Jlc·na ao 
d t·! 1 i 11 C}tl e ti t(~ ·~ 

O C:~cii~o tliz no arti:;o lltl o se!);uint:e: 
.Tulgn.r-~p .. ha eomm«•t.ti{(o l'~l.í.' erimc (o de~ 

rehellifw). !'l'llllindo-~•· llllla 011 nwis pol·oa
çl\~;;. qne l'Ollllll't~ltrllllam LorlaH nw i H dr~ vinrc 
mil JlCSsons, ... : . .:. ( 1.(•).- Pr.:t·gunta-sP, quem 
(~ o .Tuiz 1u·st•• caso, nrw Sl'l'Ú o proprio fa
.eto, a exist:t•nc·i:t rio crim0.'? De maneira qut! 

r' su;·, nl<;arln l'llire os -:it'dic~ioso~. db:endo:
.\lt.o !t1 ~r~. sr~cli('iosos. quero eonr.ar qunn

ros '" acham uoni -e cncon:rar HJ.~99, nu 
nwHmo ~li.OOO hom•·n~. hn cl•' jul~ar que nitn 
s;-,n bastuni.t's l'<'l"<>ltosos par:1 st' qnaliiiclfr o 

c'rinw do.: rellellhlo? 

O S1:. Oo:-oT.\ ll,J·:I:I~I·:II:.\: --- Pa.ra a ::;ns .. 
pensão da::; ~nr:u1Ui1s hast.a. :1 existc-meill do 
r;rime. 

O Sn. C.\s~t.\lW: - Sr c, nobre Senador 
,•!Jtl:'lidC qn•· para. sr· ~usp1•1Hler :1s p;arn.utin~. 

uitn ,:• pl'CCi~O hHY"I' I\ 111 Juiz !]I\ C di~H I]IIC 

o5 ser!idosos sfto m:t.ls dr. 20.000 hom•;ns, c 
qnr :t Jluhlir.irla.r!P do crinw, qualifica a r~:

lwllifi.o, .. permir:·:l Cllh.' :~amht-m ·nAstc caso 
;;.ojn. a public·idarlo o Juiz. mio pam ~<· sus
!H'tHlc·rnm a::; gar:lluia~. nul~ nara fliP applí
<:~u :1 t·Sp:H~il ela h~ i. St::o ym rn. O ca~o elo SUS

Pl\1\::i:ÍO dt• ~aranlias ( que• as mais das v c
~~·~ fl(:i.t t!lll nnmf', poJ'fllll~ os rt-~volt.m:;os, cmn 
l'undnmcnto, eoniam eom a imJmniclade, n.!n

·dn qt1t• g-rHcm mnito qnalHl•l u~m lugar a 
~u,;p,,n:;:!n) o liOlll'<' Sen:tc!OI' c'oneorda Qll<' o 
Julz :;,.j;r a puhlic:iclaclP rln !'neto '' a <•.xistea
r·ia flO rlellciO, c·onenrtl•· t:ambcm qur· (•SSR 
at•::illl:t lJnhlicicl:tcl•• >«·.iu o .lniz para a nppli
(·:1r:iin r1n Jli~IW. JJ01'ftlll', qnnndo o~ revoltosos 
~ 1\'f'l'l'lll :;<·ic•llf.'in dP Qllt' a pnhlic~idadr:• dn cle
littl) \·, 11 hastalHP pru·a ~t\l'P111 lll't~~OS sr.m 
•·nl)l:r l'onn:ula, ,, no mc,;;mo 1.•'li1PO tivt?l'Cm 

n t'!'rlt-za ri•• qn•· a p<mn lhes l"P.t·;í. imposta 
, ... .,twt·i"' um poneo rln seu intento, e nfio 
h:;nt·:i tanins c];,sorclt•m;: ü este o fim quo 
;r t:nmm is~;H, tt·m t•m vista. ! 

Portanto, Sr. Pt•tsideme, nf<o querendo 
fa7.L'l' extensa. a discussi1n, porque. muito ha
l'crft que .dizer sobrr. os artigos do Projecto, 
limito-tllf' a ob,m·var que o artigo 1•, em 
tliscussi\o, não wm sómcut.P pot· fim a cl:ta· 
~iii'~<H;iio e a qu~lificaçfto dp dl'lict~, para a 
;;nspt·nRão cl•· ~ar:mtias; c qur. po:· isso nH·s

mo que a classil'ieaç:it.o e a qualifieac:ito clG 
ddictos niio est:(t snjt,ita ás l'<•gras de Di
reito Publico liniversal, .e sim ao Direito 
P~trt.iculn.r, o legislador tem ~ arbítrio de 
fazel-o, segnnrlo as r:ircumstancias do Paiz, 
o caracter do:; Povos, o clima, :1 religião, 
eu·. l'::it:•s 'fifin a.s dnns ba!-i1.~s, tl bases f(Ue se~ 

n:'1o prHlnm r·ont.Pstar, donli<• partia a Com
missfto para ch·l'inil· os crimes pnr esta fôr
ma. 1•; cli;:o mais. Sr. Presidente: a Commi~-

dos m1·us hn!lrados t·olic;.ms) :~. l"t't:,•lH'l' Udla 
e rtmtlqnrr r·nH'tHia que fúr npn·st.•ntl:da, ::tG 
mesmo um noYo Proiecr.o. s .. nclo :nclhor do 
que ··sl.c!: porém, cli~ct!lir ~óment ... por amor 
ii discm;süo; l'<~Jll'nvar, sónH,nt.e ]101' amor de 
l'•'Jll'ovar, nüo mr. Jl:trncr. cotw•·ni,;nte; prati
f!IW-se o que f<'Z um nobre Sennllm·, que diss~: 
-- ü;rn não mP JHtroer. bom, ~· en üft'cré'.:O 
dita l-!lllf.'ntlu. - De uma discussfto quP ma.r
cht· a~sim ,-: qnl' se pndl!rn. lir::n· proveito ao 
Paiz. 

QHani.n r. rmr:ndn ofl't•rr.eida. eu hei de 
rPJ'Jt.,<:l!t· mni~ :;obre <·!la, pareci' que o s.~u 

nobt··· :nil.Ol' c·CJJicm·tla com ;r. CommiHsi"t.o, 
mas, a emPllc1a. l('Ul duas p:ll'lt~s. ,. Pu tl'f•lo 
!Jll<' :\. ultima. pnrtc ilt•pendt· ela vct·i l'icaç5.o 
ele Cf'l'las cil'eumstaneiaH. CJHt· ta.lvr.~ St) nitü 
Jlos,;a raz••r eo;tvenicnlt'.mente. )IOl'f!U<', c'otuo 
{· nnc t\m um n1omento dt.1 rdJPlll~o, i'HI qne 
5f: :IJll't•senta um ~rupn clt: homt•n:; lll'lllllll03, 
para commrl.terem qualqner tlos crinws tle~i

nuclos no Codigo, lm de elw~ar a anl.oricla
de, ,. dizer: - F.stt' l(rnpo põctr on não ser 
dt·~trui<.to'? - W ~m razrw dns dlfticuld:ules 
da V•·rifirat;Üo d!!SI.:tH ril'Cl!Tl!Staneias, qtw m~ 
Jl:ll'l'('\' rpli~ o :n·tig-o dn Commis~ão prl·!(!nC!llc 
mr.!ho1· os rins. " jul~o drv" "'!I' :l.JlJll'ov:ulr •• 

O Sn. C.\11:'\t~mo m: CAm•n;;: -- r.omo <•u, 
ninrln qnr nilo roneonln t·m totlo:; oR arti
).!;os (l!!~l" Pl'llktto. votri r1ara flllt~ ... ~u~~ passo 
:'t sne;nnda dist·nsôDO, e o :iul~-:n•!i inlercsHan
:t·, por r:nu~a. da qnn.llfieaç<itJ (]tH· r!;í. o urt!-
1-tn 1.··. ~ou nbrir;ndo a apw~sent.a.r a razão ("'fJl 

qu.. llll· runrln. l~rn ~Pral. toclnR og crime• 

F:I'a r··~. :mj~!tos a prna~ >li'Verns, rlr.vnm 1;1er 
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mui b•·m cldiniúos nos Codi:;o~ Criminaes. 
A rebl'l!lrw (que é o crime de que agora se 
trata, é o corc~pondente ao que em todas as 
:\ac:li•.·~ se t<'ITI até agora chamado dr lesa
m;ü·stade, ou alta uaiçfL•I, c portamo é por 
assim di~er o maximo dos crimes. Analy
sada a idéa que se faz de Tt!bellifw, segura
ment•• não é outra cousa. S<•não o que anti
~;unente se ehnnla\·a alta traicfto ou lcsa-ma
j<·Btadc. Ora, dCllOIS que os publicistas UlO" 

<kt'nos entt·anlllt a. e>crGYcr, e S<' começou a 
enllivar <t philosoJJhia d:L jurisprudl'ncia, ap
pa !'<OC!'U a n••cc•ssidade de SI' determinar bem 
a natureza deste crime, porqut· n. sua pena 
<'!'~•· ~\Ui 51'\'l'l'a; sujdtur porta.nto os cida
clüils a penas tflo ;;e\'eras por crinws que 
tinham nma n:üurrz:t mui dift',.rt•nte destes 
tk at:.il- truic;;~o. on lt•'$;a-majl!!:it:td<~. S(•gura

lll<'llt<· er:t un1 ;1c.to cl~ tyranni". 

Em ma;rr!;t criminal tiüo é absolma-
menr.e. er.mn dis,,e o uobr•> St•nador, arbitra
rio so l<·gi;;h:dot· !'nl'l' •·Sta o• :Jqtw!la qna

iif.icar:üo. 
Em mat."ria crimiu,.l. não é absolut:tnwn

tr como tlisse o nohr.· Senudor, m~bitrario ao 
~~~islador t'az•·l' ,•sra ou aqu<·lla qualificaçfw. 

O Sn. C.\~SJ.\:o>o: - Como n mat,•.J'ia é de 
importnncia, 1wc;o ao nobr{l s,_•nador pa.ra ex
pl!r.at·-mc. Eu di~se qtJ<' h:t l'<'~t·ns crnt• dima
nam elo Dit·eito ·publico ünil't.'l'sal, ao quacs 

niiu podl'ltl sei' n.Ir••t':!dns: " quando l'nlki cm 
:~rbit.rin. foi qmmto ao Dir,·ito Publié•> l'ani
r~ulat·. qtl(' c: o que rlt·t<.'t·mina o lc~i~Iadol' a. 
oiJI':\l' <'lll n r.:·cnr:üo "J t•st:~clo particular .(]o 
jJniz. }~stc nrbit.rio d,J lrglslnclor. é, pois. cll'
Jl~·ntkntL~ dt~:-; drcnm . .;unH~~as (' ~ a ístn CJllL' 
ll.n eha.1n~t Di.rr·-il,, l1 1t.1J1iN~ Parti!:u1tu·. Crcin 

qut• o nnbre .Sen:~dor eoncordar:i. ~onun ip;o. 
O S1:. C.\l!~l·:ll:o 111: CA'.\JI'o": - O nobr•• 

~t·•nadt•r p:ll'~·C'P fJ\lt\ ~,· en~:u1ou ~·nt di~,·r queo 
h:1\"h1. al'bit.l'~trieda.dr~ nt•sr.n. partr. E.n n~o p.,s .. 
so cl~·b:al' d'~ (~onc·m'llill' qUI' em g-~·t·n1. l' 0111 
nttla paiz ••n: partírt•lar, llOtit'r(l haver cir
<"lllll:itl\lll!ia> q\1<' l'a<::t.lll modifienr " applicar:~o 
d\•':i pl'tnt~pio~ de juF>r_il;a unirPT'-:::H~. mu~ uunca.

1 

tal' (!11•' r•·appar'":" "qu"l\'' m:~l. Or:t. ~<'.>:ui;1do 
t•u os nwus princlpios, assento que estes de
lictos, pela sua natureza, t~xigem Clttt~ folSS~.!ll 
bem classifica·dos, e isto é o qtw eu não acllo 
bem classil'icaclo até agora: primeim, ~1rw o 
acho bem classificado p"las leis velhas. qu~ 
envolwm crimes qn•· nfw mereciam <!ssns pe
nas tão gravt•s; em ~g-nndo luga!", porqu~~ •·m 
nutras tmçõ.,s civilizadas, ta.mbem vejo q1w 

dt!baixo desta ~uali!iCáçfw, se C"mpr·dlC'JJ.flNn 
crimes que nfto merecem penas tfto gr:tV<'S. 
ora. eis abi portanto n granel .. qlt•cessid:lflt• !].~ 
classificnr e qun.!ifi<:a t' !li'm a nature~:! de:;s,;·.; 
dclictos. qne Nl consid••ro o maxtmo. pois qtK> 
pi>:• em pcl'igo :~ cxiscencia e traz cnnsi~o a 
curni fici~nn. ·o roubo, 1.1 inc\~nU.io, ~te. 

Pod<'I'-S<·-hia cliz~r que não t.t•mos preci:;üa 
dr, qua !lf'lcaçi'to, .porque jú •·stft qua.li [icacl"; 
nHts. ,•JJ ac!H• qu•• a qualifica~.i'to qtw fm,; o 
Codigo ni:to é boa, é nws:uo antJ-constitucional, 
e por isso {, preciso rdornlal-a. 

Olhando para a nossa Constimição, v<'io 
C'J\W ella fuz 1nenc.~rw !it\ rd.n:llião, assiln como 
a Constituicf!,., dos outros ]cst:~clos, Jl~>l' .,x .. m
plo. a tlc.•S Flstados UtHclns, quando diz: - "E,;t.:: 
.privilegio, <•te. (Lc.'.) Cr••io Q\1<' ,·ste nrrillo r!a 
Consütuic;~n No1·t.c-Am"rieana foi a funtt• tL• 
onde ~e rirnu o ~ 35 do •1rt. 17~ da noss~ .. qtF> 
diz: - •·No CUSCt dt"" r-t~bellHlO OU 1nvaiitLCt Uu 
inimigos. prrri11rlo o .lr'fl/f.)'(OI('II rio Estrufr,, que 
s•· ti iSP<'llSl'lll pnr r.c:n.po ·determinado" l'tC. (I,,:.) 

- ·gsh• pa.rap;l·anho, nrw diz. qnt• t•n1 tr,do n 

caso clt• rdwlli:io a A:J~emb!én Geral 011 o Go
vemo nu. fall:~ c\t'lla. ·rliSJlCnS••Ill por •tempo 
clt•term ittaclo a lg-nmas C>:IB J'ormalidadr.s qu<· g·a
rantem a Ji!.J,q•clatl<· inrlil'iclual: e assim ttuc 
·,si.o t.•rft lugar om caso d<· t•cbell\ito, .p.,cJimlo 
n segnranG!L do l~stado · logo, a lilt·:~m1a Cnnsti
tni~ãn suppoz o e:~so d<· rPlwlliüo Sélll grande 
JlCI'ip;o. eolllttHlo. dn. SPgnrunr;a public:~: por 
conseqw•ncia ir• o C<Hlip;o, qu:mllo foi bnscn.r 
,•ssa base de yint<' mil honwns, h•gislou eont:r~ 

" <'Spirii.o <la CousUtnir.ão. 
.T:í nfto trato cln r1nasi Impossibtlidach' ele 

g,. ,·,.rli'ic:tr :~Qtwi!>L hypMh~s·· de sr: reunir 
~O. 000 hnnlt'ns, mas, digo que o Codigo ~•üo 

r·om arbiuariNlrtd•·· o Sn. C.\ss!,\:>n: - ·E:n l'all<•i cm al'hitrln s•·.c·nin a !Ja:«• qn~ rsrít ••stabt•1Pcida na Consf.i-
,. nit<• cnt nrbitrari<."dt>de. tni•:iio. porque a Constitniçito conc<•bc o cnso 

O S1:. CAllXI·:Inn III·: cnrros: - Tsto nnnca ll<' rrb,•l!ii"' St'nt hanr nmn mncar;a muitn 
püd<· s••t· at·bit.rlo a.o Jl'gislador: ell<.• clPYe ter ~rant!P i'! trnnqui!lid:Hl•· piJhlit'a. e no eaoo d" 
Pnt \'ista o mal qnt• o dG1icto <:nusa ;l ~oelt•.. ha\'Ol' ·es~:t anle;H::~, (•iütlo (; qut• ha llt· IIH\1H1:n· 

~lnclr', t' o !llt'io clt1 l'\'PI't•Ss:io. Jli"Ll':t pndt·l" t·r!-} ~~~~P~"•tHlrl' ~1~ g-al'an:.!:t!;; (aJWiru/rJ,'i). Lo?~"· fl~~.{t. 
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cluro qut.• poderú da,r-s.• crillle de rrlJelllfLO,. ••11tre l'inte mH inclil·iduo:;; muil•J mai<'lr ,, " 
dando-se qualquer dos casos que apontou n.! :t!l't;rn.v~tnte do crime; ílst:t legisl:1.Çáo, pois, 
Commissão, ainda sem hn.ver um imrniuent!l I !lStá no Codigo e 'll.ã.o é preciso accresccnta.l-:t; 
:perigo sobre a trn.nquil!dn.lk publica,· c f<•z 1

1 
pod<er·s<•·hia, qun.ndo rnu!to, nestas circumsta.n. 

irtlUito bem a. Commissii.o em definir o crime, , cias aggravantes, que aponta o projecto, n•rli· 
:Pela auscncia dellc; lJOrque, em que consiste I glr isto de um modo mrda claro, dl7.cndo, por 
o erim!l? Em a.tucn.r.so a Constitnir;ão do Es- i!Xemplo: - Quando concorr"r um grande uu. 
tado, em se querer privar o imperante de suas mero de peRsoas - o.J no s·entido da emend" 
attribuições constitucionaes, em S.' qU<.'r<!r pri- que se acha na ruesu. - ou qua~Jdo fôr unw, 
vm· w,mb<>m a Assemb!éa. ~ral d:Ls :tttribu!. reunião que nii.o seja de facil diSlJt~rs:io. 

!:Ões que lhe compete;n, de. Isto é, confom1e PoJt.anto, tenho mostrado que huvi<L nc· 
os tempos: na. Inglaterra., vejo ta.mbcm qm, 
sr· admittiu como crime de h:sa-majestade, o 
que. por exemplo, consiste em matar um juiz 
quando assentado '!lo seu tribunal. o adminis· 
tra<ior de justiça. e outros muitos casos; mas, 
emfim, não •quero insistir nisso; o que tli:;-o é 
qu<', quando a Comm•ssão ddiniu o crim" pnr 
Hqufli'Ias circumsta.ncias que constituem o que 
~IIe é ~m si, independentemente das pessoas 
que o perpetram, não me .pn.rcc~u que a Com
:missã.o obrasStl muito mal, se Stlll'Uiu o t•xemplo 
!los outros eodigos. 

Eu trago aqui o Codigo Franeez, ·e Sl' 

wrá que nelle se defi'Ocm crim<!S, que são 
s.•;;uramt~nte mui importantes ·pel:ts suas cir. 
cnmstancias esscncia·~. Assim, trata.ndo tios 
n.itentados eontra o Rei, u art. 86 diz: -
Os attentados nu co,1spirações contra a vida 
e contra a. pessoa do Rei ü crime tlc l••sa· 
majestade, c esse crime é punido como o do 
J>a.rricidio, etc. - Temos outro m'tigo QUP, 

tl':~tando d()s crimes tendentt•s a. per:tnrbm· 
o Estado p.ela Guerra C.ivil, p.elo <'l!lprego ii
lega.! da força armada, de., diz: - O atkn
tado ou conspiraçfw, cujo fim seja a guerra 
eivii, excitando ou promovendo os habitantes 
a se armarem uns contra os outros. levando a 
dev:tstar,ão, :1 mortanilad.e c a pilhag-.,m a uma 

Ct•ssidn.de de se dassiricar melhor o crime d<e 
:rcbt•llião, do !IUe se acha no nosso Codigo. 
Primc!rnmcntc, 11<> Codigo, acha-se c!assificad'> 
contra a letrn. du Constituiçào, suppondo-sc :c 
existílnchL do delicto, s6 '!lo cru;o de hal'er nm 
IX'i!'igo muito gra.ndc na sociedade cil'i!. n 
que a Constituição uã& considerou; {;II:. c•m· 
sideJVJU um outro caso sem ser est•!; e ii6 
quando ha esta circumstancia :Jggrava.ntc, l'i 

que autorizou a Assembléa. Geral ou o Gover
no, na ausenein. uella, para então susp.end~1· 

as gar:mtias. Em s.:·gtmrlo lugar, era pt·ecis" 
tambem classificar isto melhor. porque •'11 J>t'•·· 

ciso ·ta.mberu alterar a pena. Eu S<!mp1·e entendi 
o Codigo de .mant.>ir::L que ~~~ cumplice_-; d•• 1'•·· 
belliii.o dev ... sscm ter pena, porque isto existt: 
prescril!to no artigo 35: us.<;cnto qu'·'• pdo 
systema do Couigo, os eumplic"s nã.> eram 
liYres de casti;;o, porqu,, em um lugar. diz 
ellc: - Sflo criminosns como cumplk•:'S todos 
os 1na.is, etc. (Lê.), i! no a.r.tigo :~5 diz que 

:c ·cumplicidade serà punida eom ns penas da 
tentativn., i'tc. 

·Ha outro lug·a.r do Cotli~o dll qu.: .. J'a.ll:m. 
do dos crimes contru. a liberdade de imprPnsa. 
diz que ncst:.'s crime3 nã,, ha cumplicid::ul··· 
:Logo, "sta <:xcC)i<;ão explicita dá a illlt.,ndr·r 
que ''lll todos os mals crimes ha cumplici dad•·: 

t! muitas :povonçi"ws, será punido com ]}ena dn mas, como não obstant" isso, <.'11 ouvi a pes· 
morte. - Nestes, e cm {)Utdos artigos cxpri-~ so:Ls, que são notabilidades un lli'U?.il, susten· 
me-se a. cssencia do crime, _c não st:. diz que, ta; .que no crime de rebcllião n:Lo lwYel.'ÍI cum
para se Julgar porpetrn.dos, e ncct•ssarlo aqu<:l. PllCJdadc (contra u. l·~i CX'Pr<lssa do Codigol, 
'1:1 reunião dt! gente, ou aquelle numero de pt~r- 1 e vejo .tambem qU<l o Cndigo .r.h1ha J':tlln<io .,m 
p._"t.r:u!ol"<•s; 'll.a.tura.lment<l taes crimes hfto de - cabe<:as -, ~;,m d.:>flnir o qur. são - ca. 
ser perpret:Hios J)Ol' mitns pessoas, mas . .,n a.~- beça.s -, assente! qu .. ,. n Commissão teve m-
8'nto que :1 declaração expressa. do numero ziio de t!lassiflco.r o dolicto de; rcbclllão d:t 
nfw é precisa., tanto ma.is quando, o Codigo, 
·f:dlando das eircumst,mcl:Ls aggravant<'s, diz: 
- T(•r precedido o ajuste de dons ou mais 
:indivíduos, íltc. - Lo;;o se precedeu o n.iuste 

maneira que i'<•z, porqnn afastando-se o Cf)digo 
!la base IJUf• !h.: offcrecia a Constituição, c, 
cm Stlgundo lugar, usando d<! expressões equi
vocas, sem ns d•·t~rmlnar, ··m mntc-ria tilo 
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;.;]';n·e <:umo e~t<1, tini:. a feito um a lmsu. iJ:I..: 

cr;r pt~·ciso remediar; portanto, creio que nós 
todo~ temos por evidente que h:tvia ncccssl· 
d:ul" grande de s~ qnallficar, melhor do que 
~e t:nha qualiricado, o crime de rcbe!lião; c 
esta qun.lificaçiio a Jl1'ir,ri., tornavn.~e muito 
nwis clura, }'}ela e)(;[ll'riencia, porque g;, viu. que 
o~ juizes se achavam cmbara.çn.dos no julga. 
mento deste dellcto, ,. que por outro lado <'l':J 
preciso alterar u. pena tambem. 

Qu:rnto ;i qua!Wc,t~ii.o da criiJié·, cr•·io cru•' 
:.enh<> demonstrado .:tue~ .:. mais ddeituosa a 
elo Codig-o, '' qut· ú !J;·eelso QUI' clh·. seja 1'''" 

l'ormado, segundo ilS prlnclplos dt· scieneia. c 
não de umn nwudra arbitra riu: agora, quanto 
ii nutra part.,, isto i\ a pena imposta pelo 
:tt·tigo (\o Codigo, digo !Jll•: é pa1·:t altr:rar a 
r"· na que h< <·si.fL e8tabdeci.O:i ... 

Au:u~us \'(t~r,K; - !:>to pertellC<" ao anir;o 
~". qm! ni1o t:St:i aind·.t em discussão. 

O ·St:. ·C.\H!\EIIW iH.; C.-\MJ'o:s: - Bem. i!U 

quir. súru.,nte :qu·cs•.•nt.ar as minhas rl'flexõcs; 

e limit.audo·mc ao CJU•:. ,-stú cm discussão, digo 
que approvo o a.rti;>;o da Comm·issãa, porqn" 

turcza e fim, em Ullla ., outra hy[wth<·,;.,, com 
toda a mzfto :ts penas impostas ·devem ser as 
mesmas. A' Ylsta disso Pilt••nd"u a Commissão 
cl"ver classificar " todns, debaixo do nomll 
(}IIe classificou de crinl<' d" rtobt•l!ifw, sr.m a.t· 
tm11ler ao numero d~ pessoas. )las. dissl• um 
nobre Senador !Jlk u Codigo. d<.."clarando "ri
mes de rebcl!ifto a este~ crinws, quando eo!h
mdtidos por ma is d1: ~O rui! p"ssoas, teve c11: 
vist& a. f11Culdaclc daJa pela Constituiçito pa
ra a ~uspE:nsft.o de garantias, nos casos de re .. 

!Jdliii•• ou iuvasão c]~ inimi!!'OS, " qniz assiUl 
Jimitu.l-a. 1tfim d" qu..: não foss<!lll •·!las su;;. 
lll'llSaH impr·utlentementc, toda.;; as Ymi<!S CJIH:, 

quaesqu"r crinws sé commcttcssem. Se este 
1:oi o fim. ou foram as vistas que teve o Co .. 
digo, ufto o po~so dizer, pois que não tive 
)).i~rto na. sua organizac.:íio. uctn u acho dt•clat·a
du <•lU luga.r :llo;um .delle. Mas, -"' a isto rt·S· 
.pondeu muito bem um nobre juriscow;ultu, 
m<.•mhro da Casa: com effdro, uiio púdc lw

Y<!l' um ruceio mais ma! fu'(ldado! Pois Scnb11· 
rt>s, nfto é ao Corpo I.JCgislativo, n:io é ás As
sem!J!éa.s l'roducia es a quem compct" su"-

s•·gnin o ••xempltJ do;; bt>ns J.egisladores, qUI' pend<·r as garantias'! Ha dt• {J Corpo L~islat!
classifieam O:i crillll'S pela sua <!SScncia., sem \'ll. hfto de ''" Assembléas Provincia<!S suspen· 
l'('<!Orrer ao maior ou ID<!nor numero d.- iudi- dd·as, ••· este~ crimes forem commcttidos pot' 

vldous Qlll' <JS perpretam: " a ehtss!iieação t:, S nn 10 indivíduos. úll ,•m circumstaucias elo 
C!lll' estii llH Cudigo. s~clo muito mal f<'ita, fJOUCu. monta'! 
d""'' St·l' rdormada. C1•ai" C[U{· ll<'lll a. Assemh]E'" Gt·ral, .nem 

O St:. ~l.\rtQimz 111-: p,\1,,,, .11a:,i.: -- Sr. Pr.,.

1 

as A.sscmbl&as I'roviaciaes siio tfto indi~crr.

;dtlênt.r,, <.•u jú ·diss•·, ll"l' 1H.:casiüo do Wf!llillo tns, serfto tão pr1,cipiwdas. que por um cr!nw 

projecto, qui! .nfw >~OU juriscousulto: <'. portau- qu•· ~·· possa ~uHocar. indept•Ud(,,1tt; dessa fa. 
r.o, per;o aos nob1~·s.· i:'knadorr,~. que são de~lal l'llld:tde. haj:J.m ele l'a%"1' usr• clcllttS, decrd.;tndo 
JH'<>I'is~ii.o. que me d .. scu!pt.'lll, se it i.ntcll!genci:.t. a suspensão <i" ~o::mmtias. :\1:Js, dii·-s••-lw qw' 
que ·dou aos artii:<);; do Codigo Ct•im!na.!, qu:r.u. mm bem o Guv<.,ruo. , stt· Gov<•ruo de quem 
do os combino, não (o ar..ertadu, ou não é exa- t.ant.n se• desconfia, pódt• sus[l<'ndel·ns no in-
<:tu; mas se t'!Ja ~ vr'rdacleira. t:omo part·c~:, 

~~ll.ii<> o artigo 1" clrt [H'O.iL'tt<l é c<>tllo c:onvém 
f!Uü fi, ... ja,, t• por eOllBl1P,'Ilillt.t•, (Jl1t~ dt~\"c' f;Cl" ap

}11'0\':tdo. 
O Codigo, St·. lll'l·'::iici(~Jlt.e. na pal'Lt• l:wg·un .. 

. da, t.ru.tando dos t·rim<-s pu!Jlir!o~. elussit'iC!Il 
d··baixo di'Slr' t:ituJ,, todos os qll<' se eOI11'Jll'C· 

lwndem no~ a.rt.igM !iS. t19, s.;, Si;, S'i, g9, !l1 
{' !):!, ul6m. d1• outro:;;; c Llil artigo 110, passa 

• denouünnr eot<!S ct·iTni!S, ck rl!br.!lifto, qnnn
lo Clullllllt'ttldos j)Ol' nl:tiS eh.' 20 JUIJ p(,SSOltS. 
A CJllU$! todo:; estes. )}orém, impõe 11s llh!Bmas 
[H'IW·~. qu"r sejam pei'pr...t.nclns no caso de 20 
mil ·Jwssoas, qu,•r ;a1:iam ~111 e<tso de mais: (' 
<•om r.t'fc•itn, tf.·1ulo l.ltt'~: m·inks a 11h .. smn na-

l.ei'V:tllo das scssõt;;. D·~m: " t.tom :~ctu:tlmellt~ 

o Gn,•erno R'l·g-t~neia.l ~,.utoridnde p~\.ra o fa.zer? 
•:\ão (· só o Corpo Legislativo qll<!nt o pód10 
autorizar parn isto. eomo j:í por WZ<'S o teut 
autori:wdo'? ·E mais é qw· o r.em autorizado, 
sem He ilnr a cireumst.a.ncia (],. hawr mais dü 
\"Ílltt' mil PNISO:LCS: Cl!i.ão. pnl'Qil•• é [jll<' l.illJ.I.rt 

RC c·.t•nsura. a ComnliS~;\c• rlf> nlio t<{•r :w confor .. 
m:ulo eom o art!gr. 110 rln Cod·ip;o Cri.mlnul'l 
Como se exo·anha. t.:tnu • .:AI.t• al"tigo 1" do pro. 
,Ü!li!O, qu:tnclo já nrsra. Ca~11. n 27 c],• Julho clt• 

18~~. nn1a outra Commissüo, composta. tlos s ... 
uhores Senadores: .Toãn A•ntonio !Rodrigues rlt• 
Carv:.tlho. ~ieoh1o PE!rt•!m <Ir. Campo5 Nogu~irn 
1• :\Int'{]lli'~ de H:1rh~H·~>~l~1. Hlll'l':iCiltou o 5;~·g-uint.t' 
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artigo, qu~· pel~O liet~IH;a. p:tl'a. ler, d1! um pt·oR I );a Bnhia, J)ur üxcmp!o, St'l'iÍ pt·~·eiso um ~111· 

j••cto s~melhal!t<': - Art.i:;o 1". Rebdliiiu é a mero maior ·de pessoas? Assim. detérmina.r 
conspiração r<'duzida >t acto; c fica para esta precisamenlt• um certo nunwro de pessoas fJII•! 

int.clligencia revogado o art.. 110 do Codigo de\'t•m entrar para a rtualificar,âo deste crim0,. 
Criminal. (Jfi.]a,ri.rkult:.) - )ião é ,·st•· muito é um absurdo, c iít um nobre s-.~nador demous. 
mais lato do que o a:·U;;o qu" se discut••'? Co· trou que no Cocligo Francez " outro~ de na· 
mo o combate tanto o mesmo nobré Senador ções civilizadas, não se trata do num.,ro ri•· 
qu~ ass1gnou aqlh'llt• outro? &nhor1~s. apr<!·l p~ssoas para qualificar o crime, ,. sim da ~u" 
scnt<•m as razões que quizercm, e cada um ,•ssencía. Por conseguiJ~t<!, desd•· fJUP o nunwl'tl 
é !int• 1·m p<'nsar ,. rl<•cidir das cousas como nad:. influe par" o que crime se C<•lllmdta. 
mujto bom entendér. e entrélanto en não I f•;z a Comm·i.ssão muito bem <'U\ eliminar <'SI" 

vdo qn,~ os argum~ntos :1pres,•nt.ados na Casa Clrcu~:stancl.l. . . • .. 
Sl'.iam snrt'icientcs pa;·a deixar passar o artigo ;llao tl'nlm notiCia de que n•·sla Casa J:t 

primP.iro ·do projecto em discussão. 5<' havia apresentado um projecto. ~uc ainda 
o SR. Loi'Jo:s G·.\)IA: _.Senhor Pr,·sicl..,11 t.•. na. sua. clel'iniçiio, muito menos se cing•· :'t de· 

d;•pnis do qm• t!issera;u os nltimos nobres S.•· finiGÜ<J do Codlgo. Com dfeito nclle se diz 
qu.· a conspiraçiio posta cm ~ cr.tl eonst iuw 
crim.• d .. r•·br.l!ião, " n que ,; nutavel. t:ntre f)S 

n~cresc~.~nta.r em defesn. do ~ltti60 111 tlo Pl'l)j~\
autor .. ·s tksse pro;Ncto rigura um nobre Se

eto: a.p.•nas obs<:l'Vai".!i que nelle nada mais 1 
uador, que mais tem !mrnignado o prokcto 

se iaz r! o qu,, dt·!'inir o crime de r••be!!!ito, tal i cm disc:nSiõão ... 
11ual sr~ acha definido no Codig-o C1·iminal, ti· I 0 Sn. Vi·:nra:Jm:o: 
ra.nclo o absurdo QlW s,, acha no artigo llO. tradiss~. 

como ru passo a d<•monstrar. 0 Su. L'wJo::-: G.l~L\: _ Póclt• ser que ntlo; 

.AhHla llll' nrto C{ln-

Nos artigos do C•ldigo :1. que S•• refere o 1
1 

ma:;, ,•u acho est .. p;·n.it·cto. que Joi a~si:;na· 
a.nigo 1" deste projectn. cnnsíclera.st' o crim•• do pelo nobre Senador. <'lll cnntrarlíc~fto eo~1n 
de reb<'llíiio no est~.do. de _tentativa e no •:s· 0 qU<' tem dito 0 lll;,smo nobr.e Senador. s,. 
tarlo rl<' consummaçao; nnpoem-se .penas, e nao I a Commissiin tiv,!sse tirado duqudlt~ projecto 
se exig,• em nenhum d<•ss••.s artigos "· concur· sua definição, de C<.>rto v nobr" Senador, ~··III 

"'.':cia de determinR~~ J:um~"?. d<· P<'~So~s .. Or~., se ·J ... mbr:~r que :inha conconido par:~ :·~1..-. 
pr,..unto eu, o que la7. " piOJ< cto o!fercciClo • .L muao ma:s se t•'l'la opposto a essa clcUnJçao. 
·tliscussão? Chama da ~~~~'sma. ma11--ira este cri./ elo qu" ; do projt!cto que se discuk. porqll<.> 
m<,, cnns1dera·o rebd•lao. tirando-lhe ap~n:1s [ esta é menos ampla do que aquel!a. 
:t circnmstnncia tia concnrrencin. de \'intc m ii · Ora, agora.. not.e.se a que p.:•nt11 ··ssa C O III· 

pessoas. eircumstancia, s•.oniio impossiv..,J. ao missfto, d•· que fez partA· o nobr" Senado~r. 
lll<·nos mnitn <lifficil dr,, ... rt·uli?.ar no Brazil; confundiu o crime com a t<'ntat:iva. po!'qlle a 
porque :>e nm réo. accusado do crime de re· 
bd!iii.o, tl<'J' a d .. sculpa de que nüo concorre· 
rnm [).1.ra .. ne vint" mil pt•ssoas. eomo t~ que 
ha r!:• a autoridad;• cr>nvt•Jlcf!l·o dr! que eon .. 
correra.m essas 1•inte mil Jlt•ssoas'! Como é 

mesmo ~ne ha ile contnl .. as? N:lo ~·· vê d:tqui 
o absur.clo deste artigo do CocligD? 

c:unspir:Jr,ão posta t'lll aet .. priilc St•r :;inda 
t••ntatil·a, quando se eonH·çn pôr t.>lll exccur,ilo. 
Diz ••sse projt,cto: - Hebellião é a eonspira. 
<;iin reduzida a acto, de. - Aqui temos ., 
nobre St•naclor. toma11do a. símpk~ tenta tlva 
tk r.•be!Jião como c:rin:•• cn~lsnmmnclo, fazent!o 
mais dn ~u,• n<is f:Lzcmos; e depois tl!r:"1 que 

·S••n!Jor·t•s, ha lngál'<•s no Brazll. ha Pro-~· nfi.o ha contradicçiio'?! Passou muito além do 
•. indas. olld<' o crime dt• rebel!ião, nnde qu:tl· qu<· a Commiss:"to podia fazer a esse r"speito. 
qnc~· dns crimes cspeeific:1dos ll<'St<•s a.rt.ip;o~s Sr. Pr••sidéllte. este artigo 1", que s.• dis
do Co:!igo tirados P•·l~. Commissiio. se porl••m/ cutc, nii.o pód" ile maneira. :J.!guma s.•r cnm .. 
f.••rpr<•t:lr c ;;,·!~·m ••x.:eutaclos pnr 200 ou 300 batidn P<'lo !ai! o dn. dr•finiGão qnc aprt~scnta; 

.);esso:•s. Cito. oor exemplo. a Provincia c!•• I.: p,•.lo qu" diz l'<•spcito ás pelH\S, ••u me re
t;cyaz; pois duzentos otl trezentos homr~s ar-

1 
sr•l'\'o pam a discussão do ~ .. :ntlgo. 

m:t.dns, não pod.•rãn ainda qu,• tempornria. I Quanto ft cnwnda. qu,, se acha na mr.sa. 
Ir.··nt<·. consummar alguns ck;tes cri01es? Emj r· lia diz (lt'): p:trecc-n'·" Q\h• nacln ::ccr.·sceutn 
Matto Grosso o lll••smo n:"to o podcrüo f:tz•·r? i ao qtw diz o 1" :utigo elo Jll'o.iceto, fh>rqtw. 

11 
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Sc;;sito ele :30 de Sclcmbro 

comt.) t~S(t.•:=; l'l'i ~llo-:S ··.:~~ili.to dt·tinidos nu Cnlligu 
<.:rimin:il, ,•,;1,; ~l<tro qtw, se c no cstadto dt• li 

tcnt.ativ:r .. d<' .. et.·i.:1w, h,i à" s<!r de qualqti<!r nn
mt~l'fl dt~ mdivlunos. e se dlc St! chega a. re:t~ 

liwr, qtw noH imrort;r a nós qul' elle seja por J 

lt. ~O on •IIJ \ndi'.'iduuo'? Vemos, pois, qu,• .-Hm! 
(•meucla ":;tá yirt.nalm.,nte eomprcllcndidtt 1111 I 
:J.rt.i'g-n l" tlil. Con11nissfto. e pur conseguint.t~, •'lt f 

a.i'!lda. ius!sr.o ··m qu·~ elle sa.tisf:rz Jll'rl'dr.a-1 
Jai~nte a.s vis'.as ~do Senado. i' 

::ltto ;·;rr~.~rt~ciclas estas ~~m~·ndas: 1 

1.• ..-\ecrescente-s~o.!, ·entre os art!g-tJ::l I 
Sti e 87, '' artigo 8G. - J[cl/u Jli!fl·o·' I 
- Jla.-qncz r/.1: Paranaquú. 

~." Sub;;tituliYo :•o ~rtip;ro 1". O ai· : 
lllt• r•·bellii'to. ddinido no arti;;o 110.! 
do Codig-11 Cr~minal. julg;ar-s-e-ha com
mc·ttitl,, reunindo-se, pal':l P<'I'Jl!'etar 

1 
:tl.~um dos crimes mrncionados nn dito 1 

~H·r.igu, um n·~lllh'l'O tal de i•tHHviduos : 
(]th' nfto po:;;ti:l :-lt'l' !mm·.·diar.amcu7.t'. c·! 
prr~so:=; os .':i~Ll~ autnl't'S e eumpJ!c(.ls. -; 
.·lu~llf·')'/'J .l/OJtir'il'u- ~ah·a a. rQdacc:rto.l 

Stw i!J.)t)iatbs. t~ rica :1 llisc.:ussfto ! 
ad:adn pela l::ora. 

O Sl'. Pt\·s~t!t·lltt~ cl1~sig;na par:t tH"

Iiüm tln dia as nl:l.tt·rias de hoje, na. \ 

nH~::illl:t ordt'ln. 
l ... cvantaM~;e a Sl!S::iflo Ci.:i ~ horas t' r:, 1 

minutos. 1 

' 

i 
lO~· SESSÃO E~I 30 m: sgTE~J:BRO DE IS:l9 \ 

i 
l~:J:p=t'f/iCn.ft~ --. Ptttt.'(.'l'1't:,\· ---. J>rtJ/'rJfj(ff~tÍO ·f/.f( ! 

St'.~S!ÍfJ - Con/.i·,llltt~.~ti.o (].a rliS('ILS,'iriO dr} i 
p·roJt'c-fn r:n1JI.Jill!lLir·autlo rt i'llll da. U1titio! 
tnl/1 a do /-mJJf'rltdtil'- .. l[,•rM'Jas prtnr o ''·~· .. I 
la/JI'/••c·im<'illu da. un/rJJI.. I 

Reunido rn4nH~ru su fliei,•nt.t• dt\ Srg. 
Se nu dores. abrf:' .. S\' a :Sl~Ssüo; e, lida. a 
nct:t <ln ant.•rior, é :q>provada. 

I 

I 

O Sr. 1" Si•rr••t.nrio lê um nl'ficiu do / 
Jiinistro do I mpt•rio. r ... mer.t{'llido :t I 
cópia do Deer.•to P<' lo qual o Re;;-en te, 
<'ID num.• elo lnlpt'r:tdor, ha por b€'111 / 
novn.nlcntt• prorog:u· a prt•$e·nt.e se:::-sün . 

da .-\.::;::it·lll b·ka. Gl•r;.d, alt~ o tlia ::!:J d!~ 
Outubro proxi111o futuro: fic:L o s.)tHI· 

do inteirado. 
üm requerimento d~ .los~ de Souza 

~Iaia, pedindn S<!l' ad111ittido a .(]esem· 
J.H~ühar as obrip;a~;lh!B tlt~ guarda por

r.iio desta augusta C:r111ara, n:ts faltao 
tlo actual. afim d<: mcrect:r a Jll'<.'Ie· 
l'encia. quando hour~.!r vaga: á Com· 
111 issii.o da :\lesa. 

Le-Sl' t.~ fie: a. sobre <t ~\lesa u ::;cgu i n
h· parecer: 

·· ..:\ C.:ommissfw de J;'azenda -t'XHill1-

llou a. JH',·)po~içflo Llc.t Camara do~ 

.IJ,•put:,llos, pela qual é o Go1·crn" :Hl

t(/rizadl) a alterar o contractu Ct'lt•· 

br::t:li.O, em data. dt! 31 dt! Jla l'Ço d·.· 
18:!7, e"m a. Companhia Brazileira d11ô 

l'aqu•ctes a Vapor, ad!llitt.lndo a~ cem· 
dif;1jcH qu,• n.L tnesmu. proposi,;üo iil' 

"bot•rvam; ,. :sto ,•m Yirtud,· 1le nwdi· 
\ieac;õ:~:.; 0 aL.!.:ra,;:\·s !",·ira:~ ;~o·lo f'~~

der l!:xeeutiVIl, dt:pe!HklH.L'ô dõ< appro. 
var;clo da As3:!lllbl<:a Gi.~ral; sobrt! l't1

• 

querimentos d<! dircctor,,s da meneio· 
<~ada Companhia. e infnrmações qur: 
~obt'<' " m~:s:no objpeto mandou pro· 
tr:ckr o Gov~q·no. l~ comquanto ~las 

me::;mas infornw . .;:.ões e 111otivos do:; 

diJ'CCLOl'í~S nttn ~e pnSSi.l l't.~CIJllht'C<"l' cll
l'·.•ito algutn a t.aes ul!td':t~(lús, niin 

pótll· tO(htda ~.1. Colllnl~:::.são di~ F'aznJHia 

tldxar dt> r~..•c()nhecer :t con,·eni:·ncia 
th~ :ma discuss~w, dll apoio d:t f:te•ili~ 
tlad" de commtmicar;ücs t•ntrc :1s l.>ro· 
l'incia~ tio I mperio. 

·· Par.:o elo ~:knado. ~i dt• Sd.(!Jllbl't, 

d" 18~9. i!o/lantla G•IIJ•t·ic·cwU. -··
~u,u·qu,r•::: di.' p,u·mlfi(J'tfli. -- Jldlr~ ,: 

Srut:::a." 

E:ttt'a i.'!ll discuss;i.o a. I'!Ht·ud~t d;• 
Sr . .Saturnino. apoiada cm :!í d~·sL· 

1;1,•z, :t qu:l! h:tvia fic:rdo adiada para 
se discutir no fim {ln. discussão da 
resnlur,ã.o qn~ conel•dc- pridJ,~gin :"t 

m:npan hin nr~·:tnizarla par3 C<lllstru i,. 
um caminho dt· t••rt·a l)ue, :tlT:t\",•ssan· 
dn o mar, c:omnHnüqne .a rua. lla. Unitlo 
com n. Un ill'11'il\l'illlor, l.'lll S. Chri-.tt)~ 

vào. 
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Sessão de 30 de Sr. tem bro 

O Sn. SATFH ~r.~ o: - Como o prnj,•cto, ou 

antes o artigo a C)Ul~ se r.~f\•l'ü u. minhH t.•Illt'11-

da, tem dr: ir á Commissão. rt•queiro qnP l.:lm
b('m a clh1 vú a, minhJ. euwncln, porquc, como 

arbítrio de ni~1guem . .Eu entendo que :Lquelle 
que lenta uma obra, soffrcndo Jncommodos c 
fadig-as parn nbter um bom plano, deve tf!r 
mai~ alguma recomp(.'Jlsa d•· que a simples 

a Conuuissiio tem d<· ént<•nder-St• com os cm- 1ndPmnizacão d:1 dcspeza. 

'J)J'ez.:trios, pód,· ser que cllcs det•m :llguma Eu slmo não cst:1r prescnt.· o autor do 
~xp!iea~;õr:~ que ·rar:an• eon1 <JUI' estn dispnsi- projecto, para. qu", di~nando·se attender ás 
(:<io ,.;,• torne -rJ.,sneces:,aria. O rJth: •·11 tlcodo é 

1

, minhas observaGÕ<,g, viss.: s" descobria a.l!-.'1llll 
lflH· u Gove-rno JlirJUt· aut:ol·ir.atlu a marear as rt•medio a isto. Atf hoje, as .despez.as qu~~ Sli.O 

tli•llleTISÕ(.,; das ponte.; ,. do llllllh·ro tlestas. 1 illdispms:11·eb para. St.: obter privi](•gio de uma 

(:~·~~" jn]g;~r. t!l.l~n:nien~~; " passando a rliti.po-~1 !'mpJ·.-za . .s.· redu. ze.m ao preço. dn folha de .P"· 
:;H.;w) ~n:·r Lt•J. nao S.·e Ya t·ntf~llll..:·t· qu~· c!lc J Ie:l pt•l t•m qnt• S-1:·· raz o rt~q"Rr:rimnro; est~t f~J.ll .. 
dis:<o inblbido. l>l'cll:t (· qn~ ..,, ··xceptuou d<•ssa regra ger:1.1, 

() uoiJre S<·nad<>l' llll\IHI:t :'1 ~Iesa '' IPOI'fJIH: formou •· plallta. d:t obra que apresenta 
~;t.•gnintt• l'Cl]U!::r·im.•u-r.o: I p:n·a nbtt•r c, privilegio, e com t•lln flzera1u 

·"Th•qnr.iro QIH· t• arti;;o subsr.irntiw• alg-uma tlt:srwza. l;;u entendo qu,· o Corpo LP· 
:tu =~". que ol'f<~rí.'ri t.'1ll ::!7 de St·tembl'r}, ~islatiYo n:i.o d<~v~ continuar na marcha dn 
vf1 :1 Commissflo, par:~ que, <•nvindo eonr:r·dt:i' pril'ile~ios s.,m n<•nhum conh(·cimen
os int~.•.rt~SS!Jdr.s. intel'Jlonha c• seu JHt- lu de ta-:·~ ~~mpre:t.as. Ora, logo que se cxij:1m 
J't .. t!.!!" ~ubre o 1llC"~mo :u~Ugo." f os eo!lhPciiUP'nto~ necess..1.rio::; p;Lrn verificur a 

.I·~· apoiado r· posto f~m dl!:ieu::;são. r:. ! J.)ll~sibilidac1c· dt· uma t~mpre-.Mt. é clnro que os 
eanrlo ::<ll$lada a rJr, :1rt!;:o ~ubHtil:lll.i-J <'I'IIJll'i:zaJ•io~ ~e viriw obrigado,; :t fa.zer des
\o'ú; 1.'. daudo·Ht~ J.Wt' di!:lr:nr.ldo o di~o I Jkzas (•onsic1c·r~~,·~·is, bf:m enmo a gast:J.l' nn1i .. 
r.,quam~ento, t' r"•st" a vutos t· 11ao to rHupo; assim, pnrcce qnc devem ter algu. 
pa.ssa. 1 n1:1 inth.-mn !r,a(;ão tlo seu trabalho c do st·u 

Continua n diseus,.ii.o do artig-o. ')h·I!S<Hll<•nto; ma.s, tio modo por que está con-
0 l'\1:. SATl'l!:oi'l:'i<> (1Jt'la cmi(:Jn.): - s., o et:híclo o ani;: .. , • .-ntendo qtlt' clle muito pre

arti;:o v:•BSill' co111o cst:í (:tJncebitlo. vai u.pre- iudie:t ao empr<·ht:IHlcdnr, e por isso niio lhe 
s•·nt.ar uma t·ontradlc~;ão, por isso qn .. clle ~ J>OStiO tl<~J' nu,11 voto. 

substitutivo do :~rti;:o :c:• (]o proj;,cto: {' ~<:ndo! 0 S1:. s.11•
1
.n;o;Jxo: _ Parecr.-me qu<: (:,;te 

:tJ>provado, fir:n I'Dl eonr.ratlir:t·ão l!t>lll " que ""' j a.nig .. n:io .~ nutri! cousa mai~ que uma dis
v,;nceu uo :trl.i.;:o 3": ser:i eonvenl•·llt<' conce- po,;i(;fio <iu !<'i ·lias t•mpr • .-zas. n:. qual se deter. 
t\(·l·o d<• ontr .. m»tltl, ''11 a.ppronil-o. salva a I . 1 G v tent r ·>Igur1111 llllnê.L ljU\•, ((llatiC n O ··O Crt1<1 a n 

l't•dar·<:ii••· ,, obra. m:tntlt·. tirar a. sua planta, formar o seu 
']):í-~<· lfDI' discul.ido, .. ,. JJ<'>!;to a vo- or<:anwnt.o. ,. a ponha em prar:a., J>ili'IL ser con-

tos, (, a.rtigo é r-~..•k"it.atlu. CPrlida :1 .ol.Jra. a quem por ln<~lhnres condi~iX·s 
.l<;nlra t·ru discu~são o arti;:o addi-

r.in•. ofl'i:rel!ido na St•H~fu, anterior pelo 
8r. Bo11anda Cavalra.nti. 

a fiz(.or; mas. Ut•St:l· caso de qne tratamos, tm
I.<·JHio que .:st.:t disposi~ik> niio surr.e o effdto 
lll•He.iudo. Quando o projecto da obra 6 dn 

O Su. Vf:J:Iil:Eino: - E~tê :trtig ... ainda qm· Govl'l'no, (• r!ll,• qnem manda tirar a plmna. 
á prinwh·~l vista ,,l'(c-r"'~~:a :4l'iWHlt· vantag-c•m, Jllmln, t•.tc .. e Put:io. uqtwllc~ qnc atTemar . .nssc~ 
r·omrudo (> 11!11 J)(JIH:<> üt•scor<.><;o:Hior tio .espiritt'• 11 ol!r:t .. P,oilt:ria indemnir.:n· o G<~·.:rno d;~ 
di• elll]ll'c'Zil. s,, o <"lllprr,ht•IHl•·clor l'az uma -1h:s. t]I'H)li'~a. ((liP r:lk· r.h·;.,_,:;,,. !'!!il.o; m:~s. quando o 
Jlf.'7~1. C(>llSid•·r· .. vd. sof!rt' incommorlos pam fa. I'!'Oklo r. dt· nm narlicnla.r, ontros eoncorrr~n-
7.•:r o St•U plano, [ilov(•r(, t:nm just.i<;u outro tt::; potlt~lll eomparer:er. ((11<' :qm•scntem Ht'IJS 
<LPI'OVt·itnr-~" dr· til'lll< r.rHballros c idéa., sim- r>l:t.llos pat·tieHiarcs, il.companhiltlos de plantJts; 
plt•slllP.UI.t• com a N•ntliç:io tle o indemnizar da. m:~~. n • .-Ht.c e:~so. aqrwlle q!.{: arrrnmta.r a obra 
dr·spe:r.a que til•er J'ei'to? N;i.o paJ·er·L· isto mui- ~PI'<Í t>lJri~ut!o :r. pag-ar a dcsp.:za qnl· todos os 
ro razo:rwl, pm·qup o (:mprt•hcnd('(!or. n.J(,m da eon(·urrPnte;; '!:iz<·l'fi.lll r,om as plantaH que m:tn
tlsp,\za que faz pa.l'a timr n planta. se expôt: a (IUI'illll tintJ•'! Eu r:l'<•i' qJH: isto nfto t"''tl\"iria, 
r:rabalhos q11r: St• nfto .pod<'m calenlnr na inrle- " Jlor isso t•nt<•ndo que a diHpnsir,ão não pódl' 
.mnizn~:~n. pnr nilo pr1r.kr fiear n ~Pll valnr an ! h·r ht.~at·. ~· vn1o eontra nlla. 

" I' . 
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S~sstlO de :JO de !-ictcmbro :m 
O S!t, VJ:r.tan:mo: - Quer a obra, seja 

;1mpreht!ndida pelo Clilverno, qw•r por par. 
tic.uJar;•s, Hempre de1·:e J)ree<•der o plano 
úella, e ba1·er a concurrencia, porque, em 
todo o caso cll~L •1 util; e ainda quando a , 
obra seja fclt:t. po1· empreza particular, pó- 1 I 
de nma outra Compamhia apparecer, aOém 
da ,,mprdwndedora, qlH) não "xija um exclu· 
sivo tfto oneroso como o que pede a Compa· 
nhia <>mpri'hcndodora; é por isso, a disposi· 
r,:io da con<:urrcneia é mntajosa. 

"Re:!nviando·os '' esta Gamara, aeompa. 
nbado das informações a respeito, c do orçn. 
menta d:1. obra, para se tomar ulterior de· 
liberação. Salva a. rcdaccüo." 

E' approvada. •!nl terceh:u. dlscus· 
sfLO, afim de s••r rcntdtidn á san· 
cção, a Resolução que approva 1\ 

pensão de 200$000, concedida a ll-fa
noel Teixeira da Silva. 

O SII. 1'' SEcni·:T.\ILW (JWio. !Jràem): -
Antas que s" passe a discutir outra mat·~· 

ria, t,•nbo de ]()r um ()melo d:L Canmra dos 
Srs. Dr.·putados, endereçando as n!Cdidas fe!. 
las '' approvadas por aquella Camara, (L pro
posw do Governo que fixn a. dcsjléza e re· 
cr.it:t do lmperio para o proximo futuro 
nnno fin:mceiro. (Lê.) 

O nobre Senador ponderou muito bem 1 
Cfll" t•St:l disposição ]J••rtenci<L mais á f_.ei das 
nmprezas ordinarias, e que não pódo rasoa
l'<·lmente sl'r appl!cad:L n uma dnpreza es
I•c'Cial, po•la raz~" eX)lt'lldida por elle, de que, 
apparecenlio nmitos cuncurrentes para umn. 
empreza, e t•mdo todos tirado :L planta de ! 
modo differen'té, "'luelle que Ierar n. obra I O Sn. l'm:sint·:xn:: - Vai á Commissão 
fica sobrt·c:trn•gndo cou1 uma g-rande des- ~o l•'inanças. 

i>êW, quul a. r],, paf(ar u~ gasto,; rtue fizeram I O Su. :\1.\I:•/l:I·:~ 111·: B.IIIIl,\t:E\'.t (pâa or· 
cs outros concun·entcs. Além disto, o•u ob· r/l:m): - ::\!andou \', l~x. 0 01:çamento [L 

""rvarci que me parece um pouco duro ir Commissão de Fazenda porque tal é o cos
impãr·s;; n ••sL:t Cotnpnnb~IL uma condü;ão jtume da Casa; mas, quer V. Ex., otl que ea. 
que sp nflo tem imposto :is outras a quem pera o Senado que possa t'ruwr a Commis· 
temog · conc••dido priv!Iegios. Entretanto, con· são de Fa1.enda? Xada, absolutamente na<IH, 
·:~nho cm flHC ::t idé..1. é ntil; .iulgo, porém, pzla falta dP tt~mpo. A ohrigaç;olo da n-ossa 
I!U,; ~~na lh~\'t' :;e1· lllt'lhor desen\·olvida, mais CommisRfto, Senhores, seria exa_minar con1 o 
P"nsada; c por isso, apezar tlt~ achar nella j mai<>l' e;;crnpnlo () orçanlt'nto. comparai-o 
fundo de utilidade~ romrei. co.ntra. ella por i com o !'elatori<) dr. catla um dos :lrinistros, 
me parecer que nao do•ve 1r mclmda nesta I C()ll! o orr;amo·nto anteeed.•nt.t·. com as Leis 
Rcsoluçfto, e sim nun1 additamento para a qu·~ posteriormente se h"tn·e~~l·lll publicado 
L.:i qu.• existe sobre cmprczas, a qual certa- J cotw·ndo o angm•·nto nu rliminui~ão da r.,. 
m"nt" precisa c!<' ser enwndnda, e um dos I eeila ou despo~?.a; ,, !'cito um relataria cir
roelhoram~ntos que ella poderá rcco•ber será eumstanciado, o!!erc•N'l' fL "onsldo.rtlt;üo do 
··ste, comtanto que o artigo ··steja t'('(ligido i Sennr!o as razões em Qth: st: ínnd" para a 

. ck outro modo. ' approl·ar,fLD, ··mcnda ou rekic;fLO dos diffe· 
Dá-se por discutido o artigo, e I rentes art:go~ do or~:t mo;nto. Quando, port~m. 

posto :• votos, é rl'ieitado. nada disw s~ poide l'azcr. qtwl i' a urilidad" 
o Sr. Presidenta declara que s,, de m:mrlar o orçamento :i Commissií.o de .F••· 

nf•o pódc dar JlOr conclui da a dis· zeJÚ!a? S~rft retardar a cliscus:;ã.o, que j:i 
cussão, •. ,m conscquencia de se acba.r nfw pôde sc•r feita sem mult:L prccipitnG:io. 

11 m artigo da Resolução sujeito ao X<is PStamos eondcmnados :t tlisc:utir a r~··i 
conhccim<•tllo ti~ Commhtsfto. :rcspt!· do Orgamemo como ~e th·t?S6•~1llos o inimig'Cl 
cliva.. (L vist:t, ou a rcbr•lliiio o•m algum ponto dn. 

Entra cm discussão um parecer 
d1t Commlssão de Commercio sobre 
a representação de varias moradores 
da. Provincla do Ceará, a respeito do 
ID!'lboramento do porto d:t :Ca!pita.I 
da mr-=Sma Provincia .. 

E' approvada sem tkbntc a ~e

guintl' <:mcnda do Sr. Alencar: 

l.'rol'ineiu., J.Orqne os Srs. Deputados, surdos 
ás reclamações do SPnado, j:i. so não con
tl~nta.m de mn ndar a L<'i no ii l!1 da sessão 
ordlnaria, mandnm·n'a no 1'im da proroga· 
çito. No anno passado nio lt 12 de Sewm. 
hro, ncsto vem n. ~o. Nós já temos um prc· 
r.edcntc, a intt•rpr...tac;iio elo Acto Addiciomll, 
qut} ~~ntrou t•m dliscu~::;t~:o sem preneder o 



. . .~ .. : 

·.' . 
•'' 

•,· . 

I ~ .' , 

'·I 

. •· 

.I 

. I. 

:21S Scssti.o de 30 de Setembro 
-------------------------------------~·::-
J'arec:er c.le uma Commissfto: fa.çu.-se o mes
mo com a Ld elo Oreamenw: adianta-se a 
c1 i:;cussfto; mas cm tim, tendo feito eslas ou
servações, set:ei contr•ntc com o que V. Ex. 
Tesolver, qur. lla de ser sempre o melhor. 

-Nüo sei porque, Sr. Presidente, estou 
nr•ste momento com alguma apprellensfto de 
~ne talY<'Z hajft a repetiçfLo da mesma. scena 
do ;1nno passado: quero dizet: ~ue, depois 
1h' chegarmos ~~ n1nito custo no fim da se
~unda discussão, lá para 20 de Outubro, 
visto ~ue tl'lll de ser interrompidft pela do 
t·r..ciito, ~ue é mais ur:; .. ntc, entfto os nobr<·s 
. \fini~tros da. Corôa (e por fortuna contamos 
agora U'l'S 1wsta Casa) ~c ai>rcséntem~ pe
tlindo qu" o Senado r.•tir" sua> emenda~. 

que a .LPi JHLSSC tal c qual veio da outra 
camara, Jlorque Jtiio ha mais Tlepmados. Eu 
:·ui lllll uns ultim"s que cederam no anno 
pa:;;;arltl :'to l'H!Ubitiics do J:obrt• ~l!n islro d;t 
.Tnstic;::, ,. ('(·di por Inuito boas razõt~:->: ln, o 
r:u·rn t12 nfto haver Deputados <'r:t pri
meira rez rtnr. ~• ttPl'(!SülltaVa; :!", nflo podia 
t·nns.it!Pral-ci r:omo filho de comb:nar,fLo ou 
p~ano c],. nnnnllar o St~Iwdo; :~··, p:tl'C:Ct'lHlo 
1li1Yi'l' teiHlr:·ncia r.m algumas Prnr!nd:ts pnra 
s•·,[Hll'n:·-•·· da União. pelo menos durante a 
menoridade, a falta da. L<'i do On;anwnto da
rh plansiHl prl'ic•xto para desobedct<'r no 

ha cll• mandar impriruil:; c, entretanto, !Iii· 
de ir á CommiHHfto de Fazenda ... 

O S1:. 1" SEcJ:ET.\I:Io (Jll'/a. on/t:1n): 
Ta l\'l'Z não s<'ja is~o twc,•ssario, por já se 
achar a imprt•ssiio acliantacla. e para isto se 
conseguir se dr)ra.m alglll1s passos. o.' official 
maior da Casa escreveu no <la Scr.1·etaria da. 
Camara dos Deputnclos, raz,•ndo-lhe ver a 

nccessidaclr• ,. eonvenienc:i:.. dt· que l]e lá. 
mc:,mo se maneJasse imprimir a. Lei do Or
r:nm<·ur.o, Jwra. assim s<· ganhar tempo. Con
sta qnc n•·~r.•• momento se ••stá imprimind(), 
(: \'nl :;~~ mandar ret· Sl~ hoje se acabará a 
i m Jll'PSS<iO .. 

O SH. Vm:c;n:mo: - Isto não obsta, ruan
rlr·:-:i· impl'lrnir: st• n. impt'P~sfto csr.l\·t~r a.dian-
iarla, !lll'lhor: ll1il!=i, <'11 c~reio que o não es .. 
1ar:1: nlí•m c!<· ~uP. tem de se d:tl' ,~st:t ma
r<·ria paru On!,.Jil do Dia; <', c·mquanto isto 
tt·:n l!:g:a~·. pa!'t'C'c~mc ~~~r muito c:on\'rnlent.e 
qnc v;'1 ;'t C:ommissfto, para el!a sempre ra
z,·r al~um •·xanw, se bem ~ue, não pôde ser 
profundo por fnltn de tempo neccssario, c; 

)1(Jl'qllt' Hlltii.f1f-: t'St:l~trcc·imt·nros sfto 

para que clla forme o st.•u juizo: 
Pl'Pt:iSfiS. 
todavia, 

~·· cnnY~·:tiP!lfl' qnP clla sempre nos aprC"sente 
us obs<'l'l':tRiic•, flll•' puder, c ret'lietrt quanto 
lhe i'ür possh···l sobre tfto l!;rave assumpto. 

Xito Yejo, portanto, l'azõrs Jlill"a sahir-
·Go\'erno C:r:ntral. Ent~ndi, pois, qn•· em l:\<'S mns :·fira. rl:1 m:1l'f·hn. cstabP.l<·eidu. O prec"
•·in:umsmnc•ins a tranqn!llidnc!P pnhlic:a, e o tHll" flll•' l'oi allr~udo p,.Jo nnbi'<' s.,na.clnr 
:H.:nl1tl•c:imt•nto inespe.rado .c]n rt:tir:u1u dos j nfir1 dt•b.a tlt· t1·1~ torr;a. Os negoeioH de grnn

Si·s. Dt·putados, t•xigir.m clo Sr·nndo n hon- <le importancia. (S<'~tmdo o que rrmos ohst•t·
J'nsu s:H:rHic:io tlt• sua::; cnwndns. Se·, porém~ Y::rlo pt·:.Hit·::l'-St· eom nma nliltPl'Ía dessa ea.. 
h<Hll'é!' repr.rir:fto, é ~<·l·ideme qne ;,• torna. cm r!H·goria) rJoyc·m H<' r u·a.tnrlos no Senado sc~Ju 

:-;y~r(:llla l'l'g"nlal' o qut• :t maioria do Sen:1clo 
suppf1z nwrn :H:i.Hio ~1o ~1nno pas~~tdo, (' qlll' 

a HltSHi.l nullirienc;ão PST.ii l,ccretnch.1, c prc
t.t·lHlt~ exc.•cuta.r Pm toda a ~~Xtt~nsflo. O Se
nudo, "spero <'11, ~nstenrar;'L sen postn. snus 
Jll'etognr.!vns, sna dig·n!da<lt~, t01nanclo :1. re
>o\ur;iio que h a nw is r!•· quar.ro annos !H'w 

pu~. c qne rntfto não foi ar.tr:ndirla. Dec!
f!:o.::;r· que o C<npC'rno JWt1ia prorop,ar n ~ws

sf;o, mns niio se rl'l'lr.et.io qn<· os Dcpntadns 
tawllt·m po,1iam r:.=tir~n·-sr. npezar da prot·o
~ar;iio: é isro o qnc ac:ontec<·t·ii. O Sr•nndo cle
r·lr!irú como lJ,;m t•ntender. 

O SH. Ptu·:stol·:x·n: ( JIC7a orrk111): - Em 
''isr·a. tla~ obsr~rvar:ões feitas pelo nobr•· f;e
Jt:lcl,n·. von pür <'111 ~xccu~ftO o Rc!~inwnto. 

o ~n~l c! h: (lê i; portanto, Yai a imprimir. 
O S;:. \'~-:iu:rEII:<~: - Jnl'alllvclm•·HI'P ô<' 

- • 

~'!!'•'t'·'clt•r t"~Xanw flt· Cornmis:d'io alg·uma; llo

r(·m. r·n (•SJlr'I'II (Jll•· Rt· f:H;:I. C'XCf~Jlf;fiO €'Sp(•

r:ial :t i'HI'<Jl' tlo Orr,am~nt.o; O S,·naclO n:LG 
continu:nft :1 tratal' com menos rerkxão u~

g·o~pios qu" s:w dr g-r:mtlr impnrtancia, como 
t'S[C. 

Sobre u ruzfto ~11<' o nobr" Senador 1lr:u 
~! r~·spc•i!o do qne aeontt•<·eH no anno pas~a

do. de que as Prm·in<:ias tendiam a crtw1·c,r 
s•·p~r:u·-:;c.• r!" crntro do 1ll1P<'t'i", clin·i qnc 
c~11 ni10 St·i (·omo o nol>re Semulor nilo tí·Juc 

JWlo rsi:atlo rm que se• acham al~umus ela~ 

Prol'inci~s: nüo sabt•mos nós, Ignora o no
hr•• Srnaclnr o ~ur ua Dahia acaba dr sor 
propai:Hlo P•·la impl'f·n;;a, f'nl folhas sr•mi
ol'l'i!'i:J!'S, rmhlir:aclas por rmpre~ados do Go
wt·un'?! Xiio nns dt•l'<'r:'t isso causar maior 
l'Pt·nio clo ~u·· as n"tir:i:ls que no UJllJO rws-
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~ado corriam, do que as Provincias prcten- 1 Agora direi ao nobre Senador que, se no 
.diam scpar(tr-se da Uniüo do Imperio? En- I anuo passado o aspecto dos negocias publi
Lfio eram noticias, vozes \'ugas ,. boatos; j cos l'ra pouco favoravl'l, ainda menos o é 
boje são folhas publicas, são o~ agentes do I mL actualidade, e niio só num sentido, mas 
Governo que propalam as ·idéas ·revoluciona-/ por qualquer lado que se enc1n:em. A razão 
rias, e ainda para um ]leOr fim. I principal por que eu fallei ela scena do anuo 

g• constante que em uma rolha da Ba- I passado, c dei a razüo de t<·r Yotado para 
h ia s" publicou um Decreto quõ diz: -O So-/ que se retit·asscm as emendas do Senado, Joi 
b•'rano povo brazileiro, sottredor, eançculo, 1 por~ue amigus meus muito respeitayeis, c 
'"''·''·'.~pcmcto c/1' nlio oblcr b'enl'fiaios rr:ar.·s ' cuju conceito aprecio mui.to, haviam censu
r./.1' r:crtas l'"nniür:s dt: h''111e,ns, chanwr/a11 as- rado esi" meu procedimento: eu aprovei.td 
s•.'JIIIJiéas (risadas), le1!!1o 1JI'O[ll11clrnnell t~ 1111.'- a occnsião publica pam ([li<' chegasse á no

. cWadr,, etc.; e diz mais qu~ Sl'jrtm. r/adas to- tida desses meus amigos qual foi a razão 
.das as casas onr.le sr! ·rc·ufl.l'm as :lssemblricrs que me obrigou a 111udar de opinifto: hoje, 
L•·oislrtfit·,rs. Jctilwd.us " tran,:adr1s, etc. (ri- Jl"rém, eu cHtou presnadido ~ue o estado <!111 

;;urJas.) 
Oru, quando isto se esct·ev" em uma fo

lha ela reclacçiio ou administrar;üo di.' uu1 em
prv;;ado publico, como não receiar os resul
tados de semelhantes tend.,ncius? gu creio 
qn•· nunca a llcenc!osldadc da ::upr,nsa ehe
gon u um pomo tal! Portanto, cm vista dr.;;
tes !actos, ctunpr,, que na A;;sembléa Geral 
o~ ·lH:gocios de altu 1mportancia sejam u·utu.~ 

Jos com toda a. gravidade <' r,•ilcxüo neces
s:tl'las e por -isso entendo qu... o orçamenta 
d•·rc ir {t Commisslio, embora c!ln nfi" possa 
[uz,r um ,•sr.udo aprofundado delle, porqu<' 
o pouco qm· fizer sempr" será mil. 

O Sn. :.\ol.ll:<!l'l~Z lll·: T:l.ll:l:.ll.'l·~\".1: - Sr. 
Presidente, sempre fui ,. 'ôOU ck opiniflo que 
níio s6 os negocias dt• summa graridadt~ fos
sem submettidos ao exame dr' uma Commi;;-

CJUe nos achamos nos cleYt· merecer a maior 
atr.ençilo. 

O S1:. :IIE1.r.o 1~ :.1-LITTO:;: - Eu posso c"r
tificar ao noot'•• ·Senador quü nfto votarei 
desta vez como na outra, em que cedi Cllll

,;clencio~ament•· a algumas razões que me 
parect·ram pla usiveis, de CJ110 a Lt·i do Or
çaml!nto dcria Jmssar ames de se fechar a 
s«:;siio. D<>ciaro que, pela minha parte, h<·l 
d<" contribuir para que o Senado faça. o S<'U 

drver, afim de evitar CJUe o o1:camento lhe 
seja remettid" pda outra. Camara carht ver. 
mai:; tard~. S<'lll dar-no,; tempo competente 
de Sél' discutido com a circumspecção devida 
para qne não ::;uccedn. o qnl' tl'Ve lngar no 
anno passado; pois que .. nrão o Senado, re
jeitando algumas enh·nclas da nurra Camara, 
afinal se vlo na necessidade de convir nel-

sfto, mas que torlos por \'ia d•· l't•;p·a fossem las, elo que não resultaram boas consequcn
a isso sujeitos: es-te é o meu modo de pen. cias: e cJ,.,·,·ndo nós procurar evitar taes l'l'

sar, e foi pratica constante do Senarlo, at.:· sultados, cump,·e remet-ter-se <t Lei á Com·· 
que wio o Projecto de inr•·rpr••ta~ão do Acto missito, parn. que por elln. seja <'Xa.minudo. 
Adc!icional, a resp<•ito do qual tal Jli'a.lir,a. ·A compara~ito qtll' r~z n uobre Senador 
não foi executada. O que cu quiz, porém, fa- do qu,• se praticou com a. interpretaçüo do 
zer sentir ao S•!nado foi que il Commissão Acto Addicional não pôde ter lugar, porque 
actual clt: Faz,·ncla se colll]lll!lha de ti'•'S mem- o •·:JHn n:"lo é iclent.i"": n or~amento é uma 
hros, ., quando a Casa l.em pouca g-ente, c ulatl'J'ia d•' facto de r~ceita <' desp.•zn, solJJ'C 
qH<' ellt•s nflo podem retirar-sr. fli\ra. ir<'lll o que ;, n••c,•ssal'io o exame d~ mna Com
trabalhar no Gabinete, .. ra quasi Cl'l'to que missfw. 
Jt Commissã,·, ficarln muito nqucm da. expc- O que me moreu ma.i~ a Jli'!lir a pui:L
ctltGiin elo St•IJ<Hln; cll::t .teria de pP.rliJ· esel:t- na i'ol a. obserYJlGiio, J'<'ita por um nobre Se
rr.cimPntos, descPr a e•·J'tos exumes de' clr- nado!', dr. devermos este anno ter mais 1'<'
cumstanciados, o qne seria illlllOssil'<•l far.cr r·do~; elo que no anno passado. Eu estou cotl
em tiio llOUco [t>mpo. Porwnto, S<' o S•'JJado. vencido !le que, emquunt:o as cousas mareha
iÍ visln d-lssn, se <'onten!a c:om o pou<:o ou rem como marc:h~.m. <'~S''" r .. ccios hito cle ·cln
qurtsi unda quo :~. Commissiio putlt·r !'az•·r, I plicar. Emqua11t:o no HSP<'ct.o hostil das npi
<'tt ,, mNIS cn!legas ·<:nlll muito .~osrn traha- niões nn. l'rol'ineia da Bahia, niw clero clar
lhal'l'llllls qu:tntn conb·~r 11:1" no'""' rot'!·a,. ! ~~·-l!J,.· Janwnho rnlro como S<' lhe deu, por-

28 
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220 Sr;ssüo ele 20 de Setembro 

que as pes:;oas tlc maior considr.raGfw c ca- Entra cm terceira discussão a lli!· 
r.aci!lade claqul'!la Provincia. dcsprcznm taes 80lutüo que exonera Antonio Caeta-
i:!éas, que talvez sejam o estado de exalta- no da Cruz do pagamento da terça 
1;üo 1k alguns espiritos, em consequencia da parte !la renda annual do ofrlcio de 
crise terrivel por que acabaram ac passar, e ,•scrlvüo dos orphüos da Côrte. 

talvez porque obsen·am que se não tomam O Su. CosTA FEnmm:.\ declara que niio 
)lrovidencias [!ue nbstem :1 novos males: mas acha motivo para que S<!ja dispensado o re· 
:r.i:o v•·io !JOr IJU<! se deva attribulr-se esse querente de pagar aquillo que a Lei tem es
d.::;;cont••ntamcnto, e :cs idéas que o denun- tabdccido; <! observa que, se a extensfto do 
l:ir:m, {L primeir:t autoridade da. Provincia; districto dimlnuio, é comtudo evidente que 
f.i! devo declarar ao nobre Senador " ao Se- a sua população tem augmentado. Não sab1; 
r,:•do, qn,~ o digno Prrsidcmc da Bahia não 1 qual será o paradeiro de tantos desperdlclos. 
(, capaz de hostilisar o Gonrno representa- Desejaria ouvir de alguns dos nobres mem
ti-.•o, !lCm :!ssemir Jcy,;mente a tucs idéas; o bras da Commissão, as razões que dão lugar 
Fmpo mostrará e ihc far(L justiça. a esta dispr•nsa, afim de poder votar cansei. 

Os autor<:S d~ raes doutrinas serão cha.. cnciosam,;nte. A suppôr mesmo que deva ter 
mados aos Jurados, c se estes desempenha- lugar a aprovar:fw 1h Resolução, julgaria 
r•·m os seus I]CI'crcs, c não disserem o que prudente, aüentas as circumstancias finan
costumam, f!U<.' é nfto achar materia para cciras do Paiz, que a Resoluçã.o ficasse adia
triminalidade, •!ntão reconhecer-se-ha quem é da para depois que passar o credito. Parn 
o autor tle tal doutrina. Desejard qu.:: estas esse fim mandará (L :\lesa uma emenda . 
minhas observa~õcs so publiquem, porque o S!t. :\!AnQuEz nE B.mBACJ;X,\ obser1·a 
<':>tou Hcmpre prompio a appa~eccr cm cam- que ainàa que o nobre Sr,naàor suppõc que 
po, todas as ''ezes que se manchar a condu- a razfto da 1llminuicão do Districto niio deve 
<:ta publica do Presidente daqudla Proviu- prcvalccrr cm consequcncia de se d~r o au

da... ;::mente da populaçiio, todavia o recorrente 
O S1:. VERGUEmo: - Eu não me referia tem cm seu favor a disposiçiio da Carta do 

:·.o Presidente dn. Provincin, referi-me sim a Lei dt• 11 de Outubro de 1827, em que se 
um empregado do Governo. determina quL•, daquclla data em diante, to-

O S1t. :\Inr.o E 1L\'rTos: - E:u niio fa!lo dos os ofY!cios que se concederem niio leva
eom o nobre Sénador; c, se alguma cousa rão mais o onus de pagarem a terça parte. 
disse foi porque sei que fóra da Casa se at- EstfL missfto teve para approvar a resoluçiio 
tribue isso que sr. publicou ao Presidente da vinda da outra Camara; dando tambem mui. 
Provincia, c muito estimei que o nohre Se- to aprcco (L opinliio do Procurador da Corõa 
nador me désse occasi:io para faz,•r essa de- que 0 nobre orador passa a ler. A' vista des· 
clarar;üo. Se o nobre Senador pretende ele- tas razões, a commissfLo entendeu qu~ a Rc
darar qu" nfto s~ referia ao Presidente da solu~ão m<•rccln ser appronda pelo Senado. 
Provinc!n, cu muito estimarei. 

O SJt. VT;r.Gn:mo: - Eu declaro que niio 
me referi ao PrcsideJlte da Bahia, c sim a 
11m empregado pnhlico, cujo nome foi decla
rado na Camara dos DPputudos, o qual d o 
r.:daetnr de uma. !'olha, c uão ouvi ·ainda a 
pessoa alg-uma ;tt.tribuir cst.P- papel ao Prc
:iillcnt<'; ouvi, porém, attrihuil-o ::t outra per
sonagem, ele· não menos considPraQão, sem 
c•u<' por6m cu me refira 11 essa pcrsonag,:m. 
O ::utor d~ssc escripto é conhecido; elle não 
h:t tle apparreer no .Tury, ha de escapar {L 
l'<'spnnsabilidalle l0gal, mas n>io á responsn
hi!!dntlc moral. 

O orçamento remettr-sc t\ Co~mis- ) 
~''" de Fazr;nua r vai a imprimir. · 

• • 

O Sr. Costa Fcrr,·ira fundamenta 
e manda t\ M0s11 o seguinte requeri· 
menta: 

"Requeiro o adiam,·nto da. Resolucão até 
que seh discutida a Lei do Orça!Ut!nt.o e 
proposta do 1Iiuistro sobre os 9.000 contos." 

Dando meio dia fica a1linda >L dis-
cussão e continfl'a a 1' do artigo 1" 
do Projecto de Lei do Senado- A K 
deste anno, qu<• ,•stu.bt'lece medlda.a 
para o restabclecimcuto da ordem 
pubLlca; conjuneta:mentc com aR 
emendas da Comimssilo r·H(Jt:c!nl e 
do Sr. Augusto :lfontt:iro. a.polntla~ 
na ultima ll!'SRão. 
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O Sn. AtEXCAJI: - Não posso alcançar a I po!lciaes, e esSILS siio as QUt· se ·podem pôr 
n•·c~ssidade de se Qualificarem todos os cri- em praticn sem perigo algum, mas nunca a 
mes d•• que se faz mençfLo neste artigo, como suspc>nsãn de garantias, que só pódc ter lu
"rinw d•: n•bf'llião. Parecia-me que o Codigo, gm· uo ultimo caso, urgente, de rebellião; e 
uestrL parli•, tinha sido mrtl!odico. Elle es- t•ssas só se podem considerar quando ha um 
1abelec~u ua s<•guuda parte todos os crhncs 
pui.Jlir:os. ,. cspl'cificou todas as acções que 
poclinm ser consid••radas como tacs, ,. cada 
uma marcou pen:~ respectiva. Como, porém, 
"":r"' no caso de rt•bellião, a Constituigão diz 
que ,;e podem suspender as garantias, de n•·
c<·>sidnde o Codigo devia 1'ixar os casos r.m 
qu,, se de1·ia. dar o crime a., rcbellião, c cn
t:"lo estabeleceu no artigo 110 que, quando as 
:~cc,•ií•·s eriminogas marcada~ nos artigos de 
<til•· i'a1. mo.•nçflo o artigo l" dest•• Projecto, 
fosH•-·ttt praticados por um numero de mais 
de vinw mil pessoas, e por conseguinte eis 
o cas" c.m f!lh' pódc: tct· lugar a suspensão 
ll·· garantias. x .. ste caso, o Codigo tamb8m 
"~tah<•lcccu que sd fossem punidos os cabe
·~:•s. nüo o prrmittindo n humanidade IJU<' um 
tfl() g'l'andP nnmt•ro de pessoas sol'frcsst· c:as
t!p,-o. 

,\gor:t, porl-m, a nohr·· C'nmmissão esta. 
bclcceu qu.: S<'ian; considerados crimes de 
l'ebt·II!iio, todo os que se classificam como 
c•rinH'S Jlllhlicos nos arr.igos do Codigo, a (III<' 
:;r~ t·r~f~'l'P o nrr.igo 11

' do Projt•cto .. Tft disse 
IJU<' nfio descubro a ra1.iio Ilc assin1 o fazer. 
"" é· para !'l'oporciouar melhor penr!. ao <k· 
!!eto. niio lhe vdo a nec<·ssid;td<·, porque ca
da um dc·sres crime;;, embora nfto sejam con· 
sill<:rutlos como l'!'bt·lliüo, ri<m eada nm sna 
pena respectiYu, marcada lHo Codi:;o. Sc1·:i 

·para nu~ muitas l'o.ozes s•· <1& o easo de que 
se poss:1111 suspendei' ns gal'antias·: Par(•ct·
nH· OU•' n;io srr:io rss.1s as inten~õ~s da no
bre Cnmmissão, porque os s<'lts membros S<'ll· 
do tão amigos da Jibt•rdad.· publica. niío do·i
xarfln de conhecer o qunnto i· prt:i!'\O~o usar 
muitas yezes dcstr r"cnr~o <'l.:traortlinario. 
As g3rnntias de,·t·m :wr suspensas. () Jll('nor 
nunkro d(• \'ezes possil·cl, c sü 1111 caso <'lll 

qtw sr não pód{·r sopitar a rebrlli:io S••m essa 
medida <•xtraordinarin. 

o nobrf\ s~nndor disse qul' nlg·umal' w
lCH St' dt•viam .suspendt·l' a~ g:1ranti[IR par:~ 
r.vitnr rcl"oltns. Pcrdoc·m•· n nuhl'<' Srundor. 
a Constltui~fto é claro uesta pnriP, c s<l n 
pt'l'm!tte no caso d•· reiJ,·Il!lio. JW<Iiudo ~· S•'· 
~urnnça do F.stado. O Qll•' p6dt· Jll'•'''''n!r n 
rebelliflo p outros crln1es Hfio as h<><~s T.t>ls 

:;rand" numCI'o de pesso"s envoll'idas em 
crimL•s pui.Jiicos, porque só nestL· caso em que 
pôde correr perigo a segur:ln!:a do Estado. 

St•ria, JlOis, cousa perigosa marcar como 
rcbellião tantos crin1es publicos, e que a ca
da p~sso pudesc ter lugar a. suspe!Jllão de 
g-nt·nntlas. 

ArJui "" di;;se que os crimes 
eiassifiear p~la sua natureza e 

se deviam 
essencia e 

não pi'! o n umern d:ts pessoas que o commct
:.l\m. 

E' i~to mesmo o qttc fez o Codigo: clas
~ificon eacla nc~fio, que Julgou dever consi~ 
dcrar como crime llUb!ico. c segundo a maiot· 
ou menor gravidade deli•· marcou a pena qu<: 
l!tt· de1·c corresponder. 

O Codigo não seguia u systema adopta• 
do na k·gislaçfio antiga: ahi se classificavam 
muita;; neções criminosas, correspond.:ntes ao 
qu•· agot'a chamnmos crime.g publlcos, com a 
uniea dcnominaçfLo dt• crimes de lesn-ma.ies
r.ad<'. O Codigo tambem ]lodia denominar to
elos esses crimes com a unica dt·nominnç~o 

de crimc;s de rttbellifLO; mas não fez isso; se
;.;uio melhor systemrt da9sit'icando um POl' 
um rodos os crimes publicas; c sc·g·uudo sua 
ma>ior ou menor gt•avidadc, ma.rcou-Jhes a. 
Jl<'lla. Parn que, pois, se drsfar.er esse sys
trma que o Codigo s~guio? .Jt\ disse: Só se 
,; para ~c dar<'m muitas Vl'Z<'S o caso de se 
:;usp<•!Hler~m as garantias. 

Eu j{t disse que pôde considerar-se ex
cc~sirn o numero de vinte mil Jlc·ssoas, para 
se llnr o crime de rebC'llifto, utt<!llta a pouca 
J>Opulnçiio qu•' lw no Brnzil; mns nestr. caso 
dimiuua·se c~t:e numc·ro, •·mc•udnndo-se o ar
rigo 110 elo Codigo; ,, isto melhor do que 
reputar-se lia n;r rehelliiio todas as vezes que 
apparel'er um crilll<' publico, ainda Qll•· pra. 
ticadn por uma ou poue~ls pt"?sson~. 

Hn r:rimcs rntblicos f!li<' po!l,•m srr com
lll<'ltidos por um:~ s<Í w·:<~· '": <.' quem dirá 
que por i,;so o GOI'I'I'Ilfl p<'•Clt• ,;u::;po'llflt·r liH ;::L
rantia>? J~stc ;rrlig·o 1'· so> i.ol'lla., pois. perf<'i
ta mmltt' clef;nc·et?ssario, JWl'll HP nfto classi ri é a 
melhor os erilll<'S publicos dn IJ!l•· o Codlp;o 
tem f;,•ito; r, al<lm disso, por ser mni!o ]lf'l'
nicfoRo (L sPguranf;n e :\ lnnoeL•ueia dus eida-



·:,j 

·•,. I 

'· ,. 

... 

·:; 

..•.. 

. ~ .: 

. ' . 

222 Sessão de :30 ele Setembro 

{]ftos, pelas muitas vezes qu,, pl'rmitte n sus- menção no art.igo 1". Por ora, qnando se te
Jlt'nsiio das garantias. nha de dnr umn nova qunllflcação ao crime 

Disse o nobre Sen<J.dor membro da Com- di) rebdlião, antes votarei pela emenda que 
missão, que torios O:i maks que nos affligem está. na mesa, do que pelo artigo do Projc
presentemente partem da r.eadmcla para as cto, porque n emenda, posto que um :pouco 
rt•Vo!tas. e que o fim dessa rdorma é obstar 
o&stt rendcncia. :'vias cu não posso alcançar 
que ess6 artigo prer•ncba esse !im; cllc ,;6 
faz augmentar os casos em que se podem sus
pender a.s gar~ntia.s, ,, •. ,u não crl'iO que seja 
este o meio de acabar com essas tend~ncias 

vaga, comtudo sempre restringe mais aB oc
casiões em que se pedem as suSipcn~o do 
garantias, medida essa que cu julgv sem)lre 
muito perigosa, e por isso dc!l'Ojo que se lan
ce mão della o menor aumero de vezes que 
fôl' passivei. Voto ainda contra o art!gr, 1", 

ás rcvollas, receio qu., t·lle a. augmentP, mor- em di8cussão. 
mente quandn as ~vvolt:r,s que mais s~ te- O Sn. CASSTA:>o: - E' para uma elqlli
mem, como as do 7\fnranhitO, nfio podem ser c:tçfto. O Projecto nfta tem por fim cons,·r
classificaàas como t•.rim~s publicas, que se- var indc•tcrminado 01l casos cm quo as ~a

gundo este a.rti,;o se cham:;.m rebelliilo, por- rantias devem ser suspensas, e o nobre RP.
quc os revoltosos nii.o dizem se ;;c dirigem nador deve rt:conheccr que o artigo 1' do 
contra o Imperador <' a Constituiçfto; nem Projecto é directamentr! feito para marcar 
contr:t o Rcgent.~. ou a. fórma de Governo os c:tsos cm que a suspensão dellas deve ter 
;;stabelecirla; elles ;:;ricam {!Ont!'a Prefeitos; lugar. O nobre .s~nadOJ: que me preced~n. 

e quando mt:irr: eontra o Presidente da Pro- considera o artigo 1'' dcstaeadamentc; cum
vincia, e por isso apenas podem ser c:lassifi- prr, portanto, lembrar-lhe, que o Projecto 
cados no crime de sedição, .: este, segundo o const.:~. üe um systema uniforme e ligado 
Projecto, nfto .~ dos crimes publicas, chnmn- nüs seus principias. Se o nobrr' Senador qui
dos rebellião, e nilo póde {)CCasinar a sus- :~cr rJcstar.ar o artigo 1'' tio Projl•eto, nnu~a 

pensão de gnr:mr.!as. :i<t !lo :1eh~r connexão em suas disposições. 
Se a CommissfLO, pJis, tt;ve cm vistas Disse o nobre Sen~ dor que o artigo:> 1'' 

prr,wnir nH atknt:ados ~ revoltas 1lo :VInra· :tün scn·ia para a revolt:t do :\Inranhiio: mas. 
nhão, por meio da suspensão de garantias, se o nobre Senador tiv·essc cm vista os trcs 
nem !stn c·:.nscgu ... enm o nriigo 1" 1lo Pro- objectos sobre que o Projecto versa, Isto 5. 
jcct.o. a rcbell!ão, a conspiraçf:o e a. sedição, rccr.-

'fambem se t!isse que um dos deft:itoR 
do Codigo era a nenhuma proporçfto das pr
na.B. Quando ehcg~rmos ao artigo 2'', onde 
estno marcadas as penas, disso tratur;,mos. 
Por ora digo que se as penas do Codigo não 
('Stivr.r"m r.m harmonia, façam-se as altcra
çõr·s qne convierem, mn s nunca se dê o no
me de rebellião a tantos crimes publicas. 

D!ssc-se tambem que pelo artigo 110 do 
Codigo, não haYendo 20 mil pessoas, não se 
da.va n. r;·bc))ifto. Eu j(t disse que se reuu
zls~r o numero; mas ainda continuando css•' 
nnmero, nem por Isso ficam os crimes im
PllD~~.. Quando fossem julgados os rrlos. sr 
por falta elo. numero nito pudesst> ser classi
ficado crime de rPbelllão, o seriam cm al
p;nns 1los crimes publlcos, e sempre soffre
rin m a pena imposta n estes. 

Emflm, eu espero que as nobres mem
bros da Commissão nos digam qual 6 a n~·

r.esslda.de que ba de classificar· como rcbcl
lliío tod!\R ns nc~ões criminosns dt• qne faz 

-

nhcccria que a revolta do :<.!aranhão está 
compr•·hendida nelles. B como quer o n.f)bre 
Senador qur. este artigo contenha tudo o que 
está nos outros do ProJecto? Examine, pois, 
r·sscs nrtlgos, compare-os, c nelles vcr(t con
tidas disposlcões qne não inclue o artigo cen
sm·ado. Feita esta observação, devo declarar, 
Sr. Presidente, que nesta discussão vamos 
muito bem, contbuando no examt• c analyse 
do objecto della, e procurando acertar com 
a decisão mais conveniente aos negocias rio 
Paiz, em cuJo beneficio PU creio que o nobre 
s.~Itn!lor se desempenha por elucidar a qucs
tfw sujeita. no que é guiado pelo mesmo de
~ejo que anima a Comimssiio. 

O Sn. Ftmó: - Sr. Presidente, o fim da 
Lei Penal é descrever as acções c omissõ1,s 
criminosas, e lmpllr-lbes penas correspon!lpn
trs que possam afastar o deseJo de na prati
car. Sem duvida ha crln:ics commcttidos por 
um Individuo c por muitos. O Codigo fez 
esta ncct•ssnrin divisão; c, ve11do que nil o ~ 
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possivel QU•· uma 5Ó pessoa se proponha, por lmuiro maior apparcecrú, se com effelto exls
exemplo, a ;tltcrar a fürma do Go;erno, clla- te tal rebelllão. 
mou r•~b:llião a reunião de pesso11s que ti- Xão concordo rambem com a emenda do 
vesBem f1m semelhante. SPnhorcs, ;L classlf!· Sr. Antonio Augusto: nella, o numero é vago 
cação de crimes individuacs e de multidão " indeterminado, e a circumstancia de poder 
~ necessaria; até por bem <la humn.niãade. ser immediatn.mente abafado, c presos os 

!'/fio é justo que soffra igual cast!go () réos, r, relati1·o ao lugar c li fo~çn. existente 
ri'ntor I]Ue aconselhou ou dirigio a multidão, par.t combatd-a. Hoje, talvez nesta Côrt~ s•·· 
ao que devem ~offrer os eumplir.o•s que nclla. nüo pudesse abufar promptamente 500 rcbel·
fora.m. lnstrum~ntos da vontade alheia; e a. I dcs: en~rcra_nt~ que, em outra occ•as!ão. nach 
ComrnlSEão, SE·lll a.•sentir ta:nbem pensou que j E<:rm ULO tac1l. 
n. rcbel!!iio ~~a o crimo· de muito;, lJOr<JU•' no,; I O meu ~arect:r é que ~·• nfLn altere o ar-
artigos seguintes impõe pc•n:1 aos :mtorr:s ,. ti<!O do Cod1go. 

c:umplic•·s. Emo]uanto n. mim, <L definição do 

1 

vc~m r. :Ilesa a seguint•• emenda: 
Coüigo é a mr,JilOr. ~<oto o Senado oue elle 

n
c

0 
cxJ'ge vl'nte m'l · 

0 
d · Sui.JsriLntil•n ao artigo 110.- ",Julgar-se. 

d ..!. 1 n mens arma. os, como . . _ . 
Sf tt lll 11

·•
0 

l"S •
1
n nt - I ha commettido o crnne <k rebellmo, reumn-

! ~ ( lo r JJ u. so e e (j,UC: a povoac-;ao, I . 
Ond 

• m lu r " b 
11

·-
1 

. t do-se, por um calculo proYn.vel, cmcocnt<L 
t~ •. ~· ga u. re e Jao, conste < e v1n ~~ 

m
'l 1

1
• bl''" t- S'· ·' 'd t .

1 

pessor,s, armadn todas ou parte ctclla, par:L 
1 ,L L;.Ln t:::3. ~m uUVl a eR e num,:;.ro c 

indispcns;wel para que tal cri~e se r~alisc. : !~m, erc ... O .. ~.ais como no artigo 110, do 

Vlnt,; mil habitantes podem conter dez mii codtgo. - l'ClJO. 

homens; r.irand•· deste numero os velhos do-/ O ~n. S:'l'UHx•;.;o: ~. Ain<~a !tú' pudr c•o;t· 
I vencer-me raC que o á.l'Ltgo llét ilh~:;tre: CtJlll~ 

entes a crian~as, poder;1o lH:gn.r em armas umissüo dc,,:a sa supprimido ou cmenãRtlo. 
quatro a cinco mil horuên!::i; ornJ que homem 
se atreycrá a alterar 

11 
fôrma do Governo ao menos na fórma que se acha Indicada nas 

su:1a emendas, que vit'ram fi ")[esa: o que lllgo 
esrabelccido, a não contar pi:ln me:nos com 
este r~~curso? Se tal fizL•r, sem duvida 6 Ce
mente, e nada consegulrli. 

Sr. Pr.•sidcntc, julgo, portamo, mais acGr
ta.do conservar o artigo do Codlgo; c que
rer suppôr que um sô homem pôde fazer uma 
rebellião, é um co:J.irasenso, é inverter o sen· 
tido natural do trrmo. Nem se diga que o 
artigo 110 do Codlgo nrw applica penas aos 
eumplices, nem define o qu•· sejam cabe~as. 
"'o mesmo Codlgo ha um artigo que define 
não só o que é autor ou cabeça, que é syno
nlmo, como declara qual's as penas que s•~ 

devem impôr aos cum!]liccs, nos crimes, onde 
taes penas não sfto designadas. 

t~ que a. ·palavra ·rebelliilo, sobr•· Qne tanto .se 
t.,m aqui disputado, ti equivoca. por isso que 
cnda um dos nobres ~t•nador::s, ju:-:~consulto!:l. 
lhe d(L div~rso sencicin; mas, tambrm não 
creio que o equivoeo se possn. t!rar por mua 
definição arbitmri~ .:lada por um de ·nós: a 
Constituição usou dellc e é ncct·ssarin aY·.>ri
gu:~r o sentido cm que o legisla.dur constitu
cional a tomou, porqu,~ é assim qtlt' a de1·cmos 
inti:!rprctar: a Constituição marca como con· 
dlçiio csscncio:l para se poderem suspender as 
garn.ntius (note·se bem que se não diz se 
suspendam, mas que se podem suspenrkr), 'il•' 
caso ele perigar a scgJ;ranca do ·Estado? Qua.n· 
do fôr atacadn. por i :.iml;;os <'Xt.ernos ou in
ternos, .diz a ConstitJ!~ão, e chamou ao ata-Como desrjo, porém, que nfto se lmpo-

nham tars penas n. todos que entrarr:m numiL qu•~ dos inimigos ext<l"nos invasiin ,. ~" outl'•l 
rebellião, proponho esta emenda. (Lê). Et: 1\"bellii\o: é isto n que immcdintnmmte se 
cinjo clncoentn. pe.:<soas; n~o aehanrlo deduz das palavras da Constituição, exara.das 
rnzfto para I]Ue sejam antes cinco~nta do no * 35 do art. 179. (0 nobr,~ St•nador lê o 
que scss •• nta c mais. julguei ~u,., designando artigo). A definição. !,ois. que <lamos de re· 
certo numero, que demsmdnssc quem os d!ri- ilr!lifLO, fundada no que acabo de ler, seria 
glssc, descobria autor e cumplicco; e par.:•ce.· um ataque li segurançn. ·dO Estndo, praticado 
me que sem este numero, nfw haverá homem por Inimigos intt•rnn3: 11l:t'' ~·.··:c:>;;\:·."·.;;,, :t: ... 

tão demente qtw cmprchendn. uma rebclliii.o. de qunntos ln!m!go~ d(·\'e ser compoBto. dever(t 
'Pórl~ R~r nua ao primeiro J;rito niio concorra s~r romposto o numE·l'o de ;r:a.cant.es para se 
o numero de 50, mas, em dons ou tres rlins, i <li?.<'l' qw· ll:L rebellifio? F.u l'•'RPO>ndc'l'<'i. de 
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c~uantos torem capazl'S ele fazer ;perigar a 
ocguranr,a do Estado; s<·ndo juiz dessa capa. 
cidad" a Assembléa Geral " o Gowrno, na 
sun .. falta, que é quem a Constituição para isso 
autoriza, como se v~ do parngrapho flllC acabo 
de ler. O numero de 20 mil, mais ou menos, 
não pôde, pois, ser ,, caracter ele r"bel!ião, 
porque pôde haver e deixar de haver perigo 
independente desse nulnt.•ro. Quarenta fidalgos 
commdteram para P~c!ippc III, de Castella, 
<'III 1640, uma verdaddra rebelliüo contra 
aquelle Gnt'<'l'no: avonturaram.sc 11 isso, é v<.·r
cladl.•, porque: calculavam bem a teudencia dos 
Portugueze;;, mas sNiam aquelles fidalgos me
nos reb<;ldes se. senrto os mesmos quarenta. 
H<! engnnassem os seus calculas e se achassem 
s6o na rt,volta? Ninguem .dirá que nfto. ?.Iarti· 
nho Lntlwro r<!bellr•u-se contra. a cg-reja ca
tholi.ca, <>llc só; c tanto havin de ser C•mde. 
nmado por isso pela. egrcja s"' •não tivesse 
HPctar.io algum, cnmn nnastando após si mi· 
lhões de homens. 

O Codigo, portltll[P, afnstoH·RP.1 no 1neu 
fraco <'nt.<•nder. do sentido cm que o 'legislador 
<•onstitucional tomou a palaHa rebcllião e 
<:oarclou (como eu jít ,jiss(' cm outra occasião), 
os limites dos Poderes .Executivo P Lc•gislativo, 
para ~US!l('nder as :.~"ilrantias, uos casos em 
qu" essa suspensfto r} nec<'~saria par1L a sal
var;iio dn ~Estndo. que• fica eXJJosto a perd~r-sc 
(IU"n.rlo •1ãn houvt•r YJUtc mil hon11!ns rebel. 
lados. l~u nfln chamo n csrn. intellig<·ncia <'S· 
piritn da Constituir:[io, porque a palana es
pírito nw parect• muito metaphysica, e rue-

posta: desejava. ouvir alguma ~xplicação que 
ln•! tirasse do erro; l[l'>rilm, por ora, voto cc•u
tra esta emenda. 

A outra reduz o numero de 20.000 a 56: 
não posso tambcm Yotar ·por ella. porqul) 
meus primeiros raclocinios tendt:mm todos a. 
provar que a rebell!iio era independente do 
numero dos rebeldes, " seria inconsequente 
se admittiss.•. os cincoeuta. por clncoen'tn. tam. 
bc•m de um numero. Concluo dizendo que voto 
pelo artigo da Commissão -tal como est{L, an 
meuos cmquant.o não appareccr outra dou
trina que me'lhor me satisfaça.. 

'O Sn. COSTA Fmuu"ll'\: - .Mui tu "stimo 
que o calor da discu~são an·cfeecsS<•, <! que 
mu nobre membro da Corumlssão se digna~sc 
responder aos arguml'ntos i!Xpendidos na dis· 
cussão; praza tL Deus qu<• assim se continue, 
c que o nobre Senador nos illustr.: cnm as suas 
luzes. Sr. Presidente, talvez cu nãn lUC' nc
cupasse deste primeiro artigo se ,:lle fôru des
tacado dos outros, se -desse t[Lo sõmcnte uma 
d,•fin!çfto do CJU•· seja rebel!iü11, c augnwutasse 
a gravidade das pt•n:•.; qu" d••vcm ser ilupns· 
tas a este crjmc: se assim fosst•, , .. ma!,; que 
,;~ poderia dizer era qne u sua lkfiniGüo não 
se conl'ormava com o pensamento de muitos 
publicistas e criminalistas, e os nobres mem
bros <la Commissão poderiam responder: -
Eu dou esta .definição, pornu~.· me parcc" a 
mais exacta. - ?.Ias, é est" n fim da ,1obt·e 
CommiHsiio? Sem duvirla CJil!' não. Um mcmb1·o 
dt·lla acaba dt· dizer f}Ue <•ste artip;o nfw ,,ra 
dr.siacado dos outros, que todo o projecto for' 

tn.phnr!ca em mui variado~ senti<lo~. e por mova um sytema; dt.· maneira que uüo ~õ dá 
<·nnscqucnein. muito c~uivoca. E' <!SJlirito, um uma dcl'lnição nova dn que t: ~~·b1,Jiiiio. allfl· 
••nl.<' inc.orpor.,o, é e>piritu " .qmtlidadc que lindo a ·clefinição, quanto " mim, multo accl'
torna um l10m.em peu~trnnte em suas idéas. tacla no cndip;o criminal, mas exaC<!rbn a pen:~., 

é espírito " ncth·idadt• d" obrar: Tinrrlmentc, '' nutnda qtll! imruediat:mwnt<· S•: pos~am sus. 
Rté 11 espírito o alconl que contêm certos li. Pencler as garantias; neste S(•nticlo . .,ntr:ndo 
~uiuos que ••mbriagam. QtH: será o t•spirito •'li qu,. o artigo dll discussão t·cm a sn intt!i
das leio? A cl<!fi•nir:ão nuc disso d;í :Montes. ranwnt ... ami·const!tuc~onal. 

qui<•u. deixa-m,• <.'lll muita confusiir.: não du- Senhor,,s, a nossa Constitnir;ilo fr1i muih 
vf.do qn,• sc,ja por m•· ralta1· o espírito juriclku. pr,,yit!t·nte fJIHindo, no ~ ;:::; do an. 17fl, d••u as 
n culpn não i, minh:•. ,·amos í1s cnwndas: A Jll'IIVirl•·neias neet'SSariaH para s~l'<'lll a.bal'ada:; 
l'll'illl\'Íl'a quer que a rdJelliiio se dê IJli:IU<lo os as reil<•lliõr:s; ella diz: - .\los ('asos •rle r1,uei
I'P\'Oitnsns nfio pod•·m st·r dÍHJl<'I'Sns ou prr:sos: liflo <'•!! ill\'asilo de· inimip;11s, ]li'dintlo a ~"
nuer dizer qnr• o Cl'illJ,• n~o rh·pend<> d<1 aeçiio A'llr:m~a. do .Estndo que s•· disp.•nsl'm por I.PIIl

dos criminosos, mas da ftlrQu elos offcnclidos. Jl 0 d••tcrminndo a!gumn~ elas J'0!'111;rlichlcl"s qu1, 

Não Ht·i S•' isto st• c:asa. eom os princípios de garantem a libcrcladP incllviclual, ll()Cki'·Sc·ha 
Dlr••H" Crimina.J. cm qut• eu confesso niio ser fawr por acto es]l•~cial cio P(J(Ier Leg·isl!ttivo. 
\'ersu.cto; mas, (~ minha .razão, ta'l qunl me foi/ A condlr;iio 6: - Pt•di!HI"·" ., a ~··gnrau~:· tio 
d1hua pcl" C'rt•ador, r r•m Y~rdade multo op. Estarlo: - e o que f<.'z o Codlgo'! Deu a clof! • 
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Scstião de 30 de Setembro 

niçiio de rebellião no <!Sp!rno da ld funda
mental. E pr,derão hoje cm dia 20 mil pes
soas, n.rnmdus, dcsarmad:1.s, cl\!ança~. velhos e 
mesmo escravos, pôr cm ])erigo o Estado? 
Quanto a mim, creio .que deste num~ro (h! 

rh·sso:~s ;;ú se pód;; tir::.r um exercito de dous 
ml! honH'ns, e supponho que mesmo para isto 
ainda seria ne~simrio trabalhar multo . 

Or::L, se só houvesse no Brazil dons mil 
homens "m arm::Ls, isto sem duvida nfw era 
hastante pam am~açar a segllrançu. do Esta-
d11; e quando perigas~e, o reruc.dio ~cria. su~-
p~nder as garantias: mas quem seril o ju:z 
que o decide? S~rft feito isto por uma lei per
manente? Não; semelhante dlaposiçlio em uma 
ld permanente ,; contraria ;, Constituição, por
~ue ella diz: - por ma lei especial. - O 
juiz é a Assembléa G .'ral que, ]Jes::Lndo tudas as 
eircumstancias (porque pôde haver rcbeiJifw 
1r~1 invnsfto de inimigo;;; s~m o ~stado p.::·rigar). 
faz um acto especial p:lr:t este caso; <.', por
tanto, o Codigo cnt('!ldeu bem e d,:u urna boa. 
cldinição quando disse, no ::Lrti):(o 110: - Jul
;:;ar-sc-ha commettido este crime r-:unindo.se 
uma ou mais povoações que comprchendam 
t:t>das mais <ia 20 mil pessoas, etc.; (7t:l; mas, 
quando queiram diminuir o numc·ro desses 
homens, é facil fazei-o. Creio que todos con
cord::Lm nisto: reduza .se, pois. a dez ou a 
(:inca mil. 

Ora, pôde haver rebeldes ou invasão d" 
h1imigo, e dar-se o C<lSCJ .de não se achar con
i'enicme suspender as garantias dos cid::Ldüos 
br::Lzileiros; porqul' é muito perigosa a sus
pensfLO de garanti!l.ti, ,. por isso a Constitul~iio 
diz que a AsscmbiGa Geral d<'cida se a Rcgu
r.lnça <lo Estado pede ou não que se decrct<: a 
suspensflo. S<: a Ass~mblé:t entender que isso 
é necessario, poderá i)Ol' um acto especial sus
pender as garantias e niio por uma lei perma· 
oacnte, porque, passando este projecto com o 
cnr:lcter df'- lei perma·ncntc, qualqU<'I' Pl't'Rid,•n
te poderá dizer qn~ a sua Pro>Yincia ,.,. ~chu 

•·m estado de r,•bcllifto, porqllt! 10. J~ ou 20 
pessoas pegaram ~~m armas. 

O Sn. CAssu:w: - Lei<: o artigo JS do 
I>roJecto. c ver[L qu,, não diz Isto. 

O Su. Cosu FEltr.WtA: - O projecto ain· 
da faz mais, porque Jogo no 2" artigo, dli. :t 

Jlt'l!a de morte. 
O Slt. CASSU:\'O: - Leia o artigo 18 se 

quizer. c \'Pia se clcl!e se ·pôde concluir q\11' 

o Pr~sidentc d::L Pro1·incia póde sns]l<'IHl<'l' as 
garantias {L sua vontade. 

O Sn. Cosr,\ F'Eitlll~mA: A uuhrc Com. 
missão dá. uma noyn .Uefi·aiçàc) (]>ara mim bem 
origin::LI) do que s-ei ::L rebcilião: por .,xernplo: 
- tentar directamente e por factos, dcolrnir 
a lndcpendencin ou a. int~griclud~ do lmperin 
- é rebe!Iiüo. Ora. St' ci11co o seis pessoa:; 
tentar ... \ln faz~~r isto, UJ.r·se .. ha logo C~l~() d~ rc• .. 
beHião. e, cm conseqcnci~l, vem logo o artigo 
S• do projecto qUt~ di~: -·NO caso de reuellii'to. 
todas as Ih,:;soas que se achrtrcm dentro uu 
t~rriior!o occupn.do pQlos r1'h~'l<les. (~ pelas t.ru. 
pus .::n operacões eontra clles, SL'rào :m}l~itu.s 

iÍ.S ordens ..;~ rc~gnlnm2ntos do co:nmwlldnnll'' ('lll 

chef.e, etc. (Lê.) 
O Sit. C.1s~uxo: -Onde está ahi o direito 

d(•S Presidentes suspenderem as garantias? 
O Sn. CobTA FJ;IU:EmA: - Logo que Jwja 

rebelliflo, todos são julgados militarmente, e 
is~o p..:.'io crimt~ llt! IJ, 8 ~~ ainda m1.~smo 50 
pessoas. como quer o nobre Senador que man· 
dou uma emenda r. }lesa! Qual é a nação do 
mundo civilizado f!llt' udmitte semclhmuc 1<:
gislaçüo?! A nobre Commissflo esqueceu-se do 
fJ\W m:mda a Constitui~ão, isto é, de ~e fazer 
1:ma lei especial quando ~e cler~;m e:stes casos, 
._, fez não uma lei especial, mns uma lei ge. 
ml, par ::L quando npp<Jr<•cerem os casos apon
tados no artigo do proj,•cto. ~:io !'<'l'r. is:o cla
ramente a Constitui~iio? Não estando a As
scmbléa G,~ral reunida. qu,'lll o juiz qu,• dc1·e 
suspendrr as garantias? O Governo. :lhs, em 
fJU<' circumstancias? Correndo a pau·ia P<.'l'Ígo 
immincnte. E' o CJU<' cletcrmi•nn :t Con:nituir.i\o. 
~ depois t,•m de ·dar c,onta, Jogo que a A~s~·m
l>iéa Geral se reuna, das ra~õ,~s do S(·U [Jl'oce
dcr; •' o pro:i<'Cto em discns.;:~o isto'/ Nii.o; até 
fJU•;r quo~ o cmr.llla!lllante militar n:w dti sa
Usracão nlgumn. sc·nfio d~~pois di! paeifiNtdn 
a. Provincia, e não n•1 nnno St'guinl•-'. quanllt, 
se reunir a Asscmblé;l Geral. E·ntret~Int.o, p<itle 
ellc ir prendt•ndo os ddadfi.os c senrenci:mtlO-oR 
miliwrmo'IÜ<', sem d:tt· explic:tGiio alguma do 
su proccr!cr St>não (!:•pois de r<•stnbelceida a 
paz! Xi-lo t1 isto contrn. n. Conslitniç:io'? Crt'h 
que sim. ~o meu modo li,~ c•ntc'lldt'i'. ,•ste ar
tigo t:rn.usrorm:t o systema elo Codigo, systl'm:o 
que eu não digo que scj:t p·.'l'fclto, JWrquc· 
emfhn é obl':l de homens. mas rli~o qu.: é um 
doa mais p<•rfeitos. 

Se s" quer emc~ular, em~nd,•-s,• •'lllbora· 
R•' "'-! qnl'r appllcar a Pt'lln. dt: mort,•, :tJ}\>Ilqur.~ 
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se embora, .mus não pelo meu voto, porque t•U 
eswu persu11dido d<! qU(• a Sociedade só tem 
o direito de impor a p~na de morte pelo prin
cipio unico de que 6 pcin cessão que o homem 
1h'" ·f<!Z do direito que t.nha no e:>ta.do natural 
timr a .-Ida ao aggressor, porquanto por ou
tra manc>lr:t nfto podia conservar a sua viela. 
]>orl.anto, St•nhores. " Sociedade só póde im
por a peniL rle morte CJtoan[Jo esteja em perigo 
a ~wgurutnf;a. politi.:a, e a conservnc;ii.o da Pi"t?. 
e da trallfJUIIJidad;, geral: mas pod,•nr!o lun
çar mito ,u., on:ra,; nwdi[Jas IJr:mda;;, deve-" I 
l'uzer; porém, esta qtwstào mio pcrt~nct• ao 
artigo QU<! ~e discute t.~ si mno artigo 2". e ··~n 

11ãn to cu ria lll' lln Si' niio cmend esse que o 

artigo 1" tem relação C.Jlll todoo os outros. 
'Disse-se qu,• todos ns nos~os ma!.,s. nus-

oOC<·go dos povos não nasc" da brandura tJU 
azedume das leis, c :;!m da ~Lt:t propJ'ÍtL cxe
cuçiw. O nobr<! Senador é muito illustra.uo, o 
sabt! que na historh :.ntiga e nH>dcrna ha do 
achar, por exemplo, que no 'Jõ:gypto, segundo 
refere Herodoto, quanc!o as penas foram bran. 
das, quwndo a pena d~ morte só se applícava 
ao perjuro, os costu::ws eram ma'i~ puruti; 
que <.-m Roma, quanc!IJ as lds eram mais a~

peras appnreceram mais crimes do quant!n cl
Jas proh!biam que <> ~angue dos povos l'ossc 
derramaclu; Jogo, niLo é dn rigor das 1cis que 
resulta a morn1 dos povos, e sim ela prompt: •. o 
pontual execução clellas. 

·Eu mostrarei nn <.!iscussfw do artlgn 2~~, 

que as penas aspcra~. long,, de moralizarem 
os homens, nada maiJ f:tzem do que exacor-

ct•m das revoltas, re'oclliões, de., c ai'im de bar os animos e perverter os seus eostunws. 
provai-o ciron-iK' o rli<L 7 de Abril. Ora. sup- Senhores. cu entt•ndo qu" as pt~nas mar
ponhamn~. Sr. Presidente, qu., o numeJ'o dt• cadas no Codigo, para os crimes dos artigos 
homC"'<lS qLh' se reu·.tiram neSoL dia. na praça GS, G9 " outl·us, de qU'! trata <J artigo em dis
publica. nfw l'r>S8t.'LU snfficicntes ·para nr· cnssão, fossem impo>tas. os criminosos h>L
;;an!zar uma rebelli<i-1, ou mesm" ~upponha-j viam de contN·Se; m~s, tem ellas sido illlpos
mos que n fosse; ·pergunto éU: :w daqui que tas aos homens que tem commer.U.do est·es r.:·i
nasc.,r;llll os mal <e~· CJU.' nus aff!igt.·m? Estavam mcs? ~ão; " como ~spera o nobrt• Senador 
dSt·S homcn~ reunido:; legal ou illega!m•·nt<·'i que, nii.o t\!ndo sido impostas estus penas 
Xiio hav.ia meio de dispersai-os? Creio qu~ brandas, sejam impostt:s as penas aS]lcras'! Só 
sim. En não rJtl!'l'o ~abt·r se o dia 7 .de Abril Sl' esperam qu,· os Sr.;. Desembargadores, com 
fni funesto nn util ao BJ•nzil, porqne St•i que a espada mllitnr. façam mc>Jhor t·sta applica
!1:1 unm ki que diz qu" .. ste dia é nacional; ~ão; mas, eu entendo que •nós, n que d1·veramos 
sei que dus d<•sorrlem ,. rP\'oluções 'ilascem faz8r eru reformar a organizaçftn dos itiradns, 
nutit.as nwh~s ao Pai;,; maz puderia 0 moYi- c nãn n<.~ste projecto, QUt· quanto a mim val. 
nwnto de 7 de Abri! 1:e!xar de eff1•cr.uar-st•, nggravar mais os nossos males. 
no ca.so d,• se cumprir o que manda <'Sle ar- O S~:. Co~ssu:xo: - Sr. Presidente. -eu con
tig-o'! Xãn, Jlorqut• S•· 1:aquellus circums~ancias tinuo a sustentar o anigo 1", porque por ora 
tuli<• eram rlrsc;·rlens, comtudo havia meios não tenho ouvido our.ros argumcnt<os quê pos
parH l'i!brtter nos tlt.~JordeiroB; e St• não rv.. sam destruir os que foram aprest:mtados t!lll 

ram rebatidos. a culpa nfto foi por falta desta seu l'avor. Vou ci'f!gir·r!'re o r1tinnto fõr possi\•e! 
d.,l:inir;ão. ao nksmo Codlgo Criminal, E' preciso que 5 ., 

SenhOI\.>S, ac:tbnr~mos nós com as desnr- now, .Senhores, que o artigo da Commissão 
dt~ns e rclll'lliõt·s. •·xau,t'lmndo as penas? 1sto não tem por J'im s.m~o derugar o artigo 110 
rn:io tnl'lllli'>Í r)S hnm.,n~ mais ·barlmros? 'Eu dn Codigo Criminal, lJII" l'nz dl'pend<·r dt•. vinte 
niio quero IO<::t!' ainrl;J nest<' ponto; nas. PCI'· mil pessoas a cxistcncia ll<• r .. bellWo. En 
g·mll'o: deixarão os ll,.m,•ns de ser immorat·õ, eon\·ruho n:. id~:1 d<• um nobr<• Scuador, di' 111w 
de Rcr eriminosos. dr.ndo·se :1 dl'flni~üo do '' Codigo não quer indicar qlk essas vinte 
projecto ,. rerogandn-~r, a qU<' é dada no nrti. mi! JWssoas sejam t.odns armada~. e sim q1w 
go 110 dn C0digo? Crr.Jc que nfio. as Jl<wnar,õ,•s co·nci.ta.r!as se compnnham dn 

O Su. ~LiuQm~r. 1>1·: P.lll,IX.\Gti.\: - gn acho Villl.t~ mi! almas; mas, é sempr" Preciso r.sl~ 
n~ Jli•lws cln Cnrligo muito brandas para Se• con- . numero para se dar o crime de rebllifio. o 
seguir a tr:t,Jguillidr,c],. publica, C

6 
od!go Criminal, em todos cstt•s artigos, 68, 

>9. 85. etc., classifica. a.dictos, delictos lndi-0 ·sn. Co~·1·,, I<'J~IIIU~Ju.1: - :rtt qut- o nobre · 
S ! f '.'Idu_n'-'" ou pn.rtieularr.s e a cada 11111 dt•ste,• enac or me uz est" apa;·te, lembre-se que o '' 

llllJlfl<• uma Jlt'na. Ora, eis a.Qul a ruz;io por-
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qth: eu l!<t. :;.:~sfLU p;u;sada quiz prtmeimmento: 
tlcmonstl'al' " princi)lio d<.• <tU e a ela.;;,; i ficn
!;Üo tlo:; crinu.·s .._. a graduação da~ Pt.•um; cru 
um prioncipio mcranl<:r.te d" dirdLo publica 
f.l" rticular, ,. qtH' todu o pou<;r legislativo qua> 
!fUI"~ dt•\'ÜI.Ul J"(.'1;Ula.l'•:::it' IW orgaDÜ~:tÇÜ.O da:; 
lo•.is PO·l' um :tl'biLri" marC<LLlo por diwr&t:l 
cii'CUJnS!.:LnCÍa~; IJUt' :wmpre CllllCOl'l'~lll i' Co
·OJWranl ])ara. a boa classif.ic:~r~ão dos dl'illl't'S :• 

.~J-:HhtGi)es das pena.s. Ue uma ou dé nuLra ma· 

n{!ira. 

mado~ ou ti·<.!Slllm'maJ~.·s, que~ razfto pôde '()ar 
para se não ind1ear o numero UL' 10, 20 o!! 
30'! Demais, se a CommissiLo quizesse levar 
!sto a um ponto de vista muis restrlcto, não 
lhe era lmpossivc! apresen tn r o crim., de rc
belliflo commettido por um só i'lldividuo. e 
então com o mesmo Codigo Criminal, porque 
elle diz cm um destes artigos que vem apon
tados, que será punido o que directamPnt" 
e por factos tcntn.r di.•r.thronizar o lDlJll'rador, 
e priv:t'l·" t•m tudo Otl <'m part1· d~ sun. antn
ridade constitucional: e por ventulr:<. dc-.;1-. Ora. Sl'. Prr:sidr~nl.!', o :1rt.i! .. ~·n 1" fiO pt·c,. 

jemo f]uix í:lll!ÍdPrar 0 crim•· qu;ullo ao sc·.1 gnon quantos dev.ia;m concorrer para r-sr.e 
objedo, ,. disse: - E' crim~ .tlt· rellellift<•, CI'Í!IH•'! Não póde um individuo !.Pnt:1r contra 

qualquer udicto ftll<' "'' rliri.ia e11nt.ra a. fúrm:t a vidn. elo ImperadO!''! Púdc. c por ventura 
lh· ;:;-overno estabeleeica, e. por ,_.,ns•·quencia. não se ataca nisto a l}rgan iZaGiio social? Ar.a.
qne t~nd"r pn.r:< a. desorganbmr,fto ~oei:tl; tn I ca.se: supponhamos. Senhores, o roubo par
,·, a nwteria ur1s artigns do Codigo, eirados '~~" ticular; a elle, porém, acompanham taes e 
tia Cnmmlssfw, <'Sle l'toi o principio qne a di- t.aes circumstu.ncias, ,) cnmtudo nfto pass;, de 

rigio no 8 ,,u r.rabalho. Observou tambem ,•llu. nm roubo. ur um facto simr•les, de.; mlt.D, 

qn-., 5,•guudo os nwsnH<b :<rtigos. se podia ue todas as consLderaçõ.~, se mudam (por exem
divr.rsas fôrmas concO!Ter p:<ra a {l<!sor;;ani·i p,lo ••ntr<' n6s, que l]lrofcssamos a religião 
~·u·:tn .... ori·il f•üilHLh·t.tt:r..do eada uni do:=~ êrimes cfLtholica.), quand1• o :-unho t! c•ommerridt' na 
~·ll.;id 1 .8~,o~i,fi~a~dos, ·com as pl'nas cnrrespondt!n- egn•ja, porque t~ntiio j:i vac acompanhado de 
tPs, rm.rticnl:~r··~ n cada um tl!tqnelles deli- outras circumstancias mais ag-g-ranum<•s, , .... 
mos: porúm. entendl'•l que rJ,• todos e~ses d•·- mo o sacrilegio. etc.; c porventura, o ladrão 
lict.os dt~via fazer o \~l~ieo l' s!ng-ula1· de rt•btd· que entr<.~ em uma egrt•ja, CJUt· l"fHlba as irnu· 
liüu. <' rt•thr~ir todos e~.st~ o1 nm gú, CfJOÚITlll'' gen~. as alfaias, os Yasos sagrados, o~.~rnfi1n, 
n grarluac;ão q\W l'St.(l !lo ~t·U l:w:.;nndo artigo: que com~~Lte um crime df~sta ord(~m deve ser 

podo·.r-se-ha 1\t'~:tl' ao l'orler Lr.:;islativo est:t castigado da mesma mmwira que um ladrão 
í:wuld:ul•·? Nfto; " mai~< que !;-.• pú!lt· faz,·r '' qu <:-ntra em umn. casa particular e rouba 
examinar, decidi!· ~obre a C<IIII'<'IÜ:·neia !ln unm colh<·r dt• pral:t, por cxc:nJ•l.,, ;;!H c:t.
mf\dida. A Cmnmissilo allerou •>~sa t!lsposi- Y!ll!o ou outro qualrJU•·r o!Jj,•eo llest:t ualu
~;14, do Cndi~o. prhnPil':tlll<'lll.e quunto ao na- r<•za.? Certamente que IHlo; e porque'/ Porqu" 
m••r" rl<· lndiYidliOS, 1.' f'lll se.c:nndo lug:tr, ob· o ladrão qu,• vat [t egr.,ja, viola um asylo 
~cn·ando qll<' pn.ra c:<da nm clt•SJ:CH crimeH S<' s:~rndo e crimmet.te um sncrilcgin, o qu<! 
'!f"t(l:rminava nma pena Tln Cod!g~t. Ct!lt.Pncl~~n nfi.o se dfl a res}>t'itn tlt• um l:~tll·fto qut• \·ae 
qu<• t'odo:; ··ll<•s tlr.vi:>rol S<'l' Pllllidos CttDl um:.. a uuut casa e commcttl' um crime mt,ramcnte 
si> J}t.•n:t: i! isr.o '' qu•· ~,· dcl'e lllt>Sl.l':tl' se privado. Portanto, j[L st: vê, que a lei de1·n 
t•l':t ou nitn conv.•ni~ltc. t'' nada ma.is. Comn graduar a. pena. para u crtinH~. du mcsnw. 
<lntre os diversoo crimes <Jlh' at:tcam a ~•·- mn.nfêíra porque se l·onsid,•.r:t o <1bjecto d11 
gurJ.nça do }Jst:ulo, alguns lia IJU•· mPnor in· crime: !'oi isto o qu,, i:t•z a Commissfw. EJia. 
Jluencia podem tt'l' nl:-.so elo Qll<' outros, tam- <"!!.tendeu que t•stcs crimes tendiam todoH [L 

bmn n Commissfw <•:ücndeu que :devia quali· rlcsorgnnizacão da machin:L social . ., l'ol se
ficar (como o Codigo Criminal Qtmlificou). guindo Codigo que eonsidero11 r:>to·s erinws 
<•m scdir,fi.o ,. ,•m r:onspi·raP,ão ns tentativas de uma importancia muito maior quando 
!lo crime de rcbf!lliã~. t.nnto assim que lhes commettidos por 20 :nil pt•.ssoas, ,. u,:,;t.· en:;o 
{l{t uma. P<"'lll. menol'. Portanto, " qn<· impor- diz que St•rão pnniclo;; wm nnw. J>•·n:t m:tis 
ta, l' para qw~ mm·eal' o nnmt•J'o d,• JWHSoas. g"ra.nd€~ do qut.\ aqnei:n~ (~om qllt• s,• punt•tn 

como faz o nobre Set::trlnr na sn:< emenda ~sses m<'stnns Cl'imt•s. qtmndo ufio concorrem 
qn•• muudnu t1 l\fPsa'! .-\:;~im eo111o ··llt• <'lll.<•n- 20 mil flt':iHoas. A Commissfio, porém, f.-;.: o 
<14•u flllt' so flr.vl:t o lltlllli'l'n tll~ ;iO hoJI'iL'Il~ a1·-, contl'al"ill, t.:Ontf~ndPII f}lle· !.oclos t•sh•s c:riJncs 
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.ãevem ••~r todos punidos com a mesma pe- I nfLo complicar a questão. n~o . qu!,ro sahi:· 
na; e por isso m~mij que estes crimes, com- do objecto odo artigo 1•: é preciso .:ntende~

prebcndidos ;pelos artigos citados pela Com· S<' CJU·,_. cll" teve por fim qu:~!ificar o crim·: 
missão, são todos attentatorios contra a or- púlo seu nbjecto, e que a palavra rebelllwj 
dem j)Ublica, é que :;.e lhe deu a de1'ínição não dej)ende nada da desiJ;Ilação de uma ou 
(:onforme está no 1• artigo; c se o Senado nuLis pessoas pnra commetter ~sr.e crime. &-. 
nflo quizcr estar por ella pód..; deixar de a Ghor•:s, nem no Codigo Franccz, 'nem mesm: .. 
adoptar; mas, parcc·Tile qu..: a definição con- no Codigo Criminal da America Jngleza, S•·· 

forme com o que s<>clá no Codigo, com dif- v<1 o crime de rebell!ão definido, como ma!,; 
ferença. 2óment.:! de ~upprlmir o numero das convém, ,~ Lanto assi 'Il que no Codig-o .Fran
vinte mil pessiias, ,,. do augmento da pena, c~z vem, debaixo clessa defimção, objectoe 
conforme a gradua~ão estabel.;cida no •~rti- que, segundo nós, nanhuma reiaçiLO parerdu 
go 2". O nobr., &!nadar quiz mostrar um ter com o que chamamos rebellião; mas 
vicio no projecto, que é a respeito de marcar com o numero marc.ldo de pessoas, só entl'·· 
os caS<Js da suspensão .das garantias: eu !cm· nós é que se vê isto. O crime de rebdliã" 
brei-lbe que olhasse para. o artigo 18, mas coosist<.:, pois, no nosso projecto, no fim qu(· 
o nobre Senador não quiz attendcr a isto. t?.m em vista os que o perprctam; f) por iss<•. 
}Ju já disse, Soo.hores, que o projecto serviu- embora tenha o nome de rcbellifto, elle pód•· 
se da sus:;>ensão das garantias como se ser- ser commettido por um só individuo . .Tá ~" 

-v.:. a Constituição, isto é, como um meio mais rucstrou que as leis ant!gas davam a estes 
forte que a Constituição pcrmittiu á Assem- I crimes diffcrentes nom.;s, crime de les."l
bléa G-emi, ou ao Govemo, na sua ausencia, 

1

maiestade, alta. traiçlo, etc. O Codigo Crimi
para obtar aos perigo~ qu~ o Estado cürrc j nal France:, torno a. dizer, ser\-·<'-Si~ dn. pa. 
no caso de rebellião ou invasão de inimigos: lavra rebellifLD, nfto para definir o qu~• nó~ 

:portanw, a suspens:io das garantias não é j definimos no Codigo, mas para d('flnir ... 

um objecto destacado, e s1m subordinado aos/ o s11• CosTA FERUJ~mA: - Isso é sauido 
dons oasos - rebelliüo ou invasão de i~imi- dt) todos. 
gos. - E quem é o juiz pelo projecto? 

O S1:. CosTA Ft:tmEmA: - E' o Presidente 
de Província. 

0 SR. CASSTAXO: - Está enganado. 
O S1t. cosTA FEmmmA: -·E' o que diz o 

artigo 18. 

0 St:. CASSIAXO: Não, senhor; O artigo 
18, diz: - Nos casos sómcnte de rcbel!ião 
e conspiração, ficam igualmente autorizados 
o Governo, na Côrte, o os Presidentes nas 
Províncias, etc. (lê). Tsto é rcbolliito ~inda 

t!-Dl tentatiYa., é •a't'ss~~ caso que o projcct4J 

es'll.1.belece essa fcírma ele julgar, ,porque <l 
!Preciso inhibir quanto mais pt~àHr, qu" a 
ri.~voln~ão vá adiant;~: e quando st~ lê o ar .. 
tigo 18, bem se vê que não sr: dft ao Presi
dente de qualquer Pro\'incia a autoricladp d" 
:msp,·nder as ;;arautia.~. porqtw nc .. sse mtig-o 
18. se lê o sr,~uintc: - O Go\•crnr, fica au
torizado a usar por todo o tempo que fôr 
n.~cc·ssariit, •nos c:Lsos ela presente lei, a usar 
elas !'a~uld:ules concedidas nas leis, etc. (Lê,) 
I.ogo o Governo 6 que hn dP mn.nda.r t~Ss:l 

ordem, '' nfLo o Presidente. Portanto, par:t 

O Sn. CASSL\!'O: - Então para q u..: cri
mi~1a a definição da Commissão? O homicídio 
pôde praticar-se por diffcrentes fôrmas. :\'a 
Inglaterra, por ex<:mplo. o pugilato, pôde mui. 
tas vezes produzir " homicídio; mas, P<!r
gunto eu. as leis inglezas scriio tüo severas 
-2m punir, por exemplo, o uso dt• fn c:L de 
pnnta, como nós o so:nos e dr.w:mos ser? Ce-r
c/liDL•nte nãn, pois :,onàp se niw conhece a 
existencia de um deJictr_. desta ordem, '' pre
eiso que ns h~gisla.dor{~s vfi.o <lespcna.r esta. 
líléa nos poYos? Portanto, se a.s nossas leis, 
se as leis Portup;uezas, as lds He>pa:nbúln6, 
pum•m o uso da faca tlc ponta com lllli!L Jl<.'na 
forw, têm muita t·nzflo ilo1n o fazer. t·m :tttHu
c:fio aus Paiz~ls qut• ella.s regem, e aos maus 
l't.'SUltados que provêm scmprn dt:stt: uso. Por. 
tanto. o fim do legislador <i ir ao <>biccto 
que elle emende prevenir, e 3egundo ~ste ob
jecto graduar as p.,aa~ que ell" julv,& eon
vunient<' impor. S•• ~;,• considera quc o num•·· 
ro de pt·~soas rl uma qualidade nrci·dcntal Jla
ra ,w commetter qualqu.~r ckstt•s crimes, deve
~~· l'Pí'nrmar o artigo rlo Codigo, J:nrqur p6rlf' 

• 
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aco•ntec.'i!r um hont<:nl chegar <t uma pra~a. I rn.c;; mrneionadus no:; artigos 69 e seguintes 
Jcva.ntar o grito de rebelliào, e dopois con- dl' r:·llt·l!if•o: ... ntret:mto, não os ~~~vogou, 0 

N>rrer maior numero de pessoaH que auxi. qtlt· c!enra fazer, Pt•Is que lh,·s deu outra. 
liem este intento; e depois. pergunto eu, est.' d<!nominação e outras p~1.as. 

homem não é que é o :mtor du rebellião? Cer· SeniH•res. t•u a.inda sustento que o me
ta.mrnt•·. Der•ois, Senhon-s. se em um lugar lhor () o que está ddinido no · CodigC>. bllle 
eincoent:• pessoas são bastantes para perpre- suppoz t!Hf<'rentt'S hypnthes;,s, a •·sta.s d·eu 
tarem este crime, t•m outro lugar nii.o ncon
V('f:<~I'(L assim; aqui na Cõrt.,, .por ••x,•mplo. 
l.4>;o daqui se conclut.• que n crime d•· rc. 
b,.lli:in, tomadn ono s,•rtido "m qu, a Commis
sfto o quer tomar. r. no st·nti.uo em qne ú 

. Codigo o tom<>u. é um crime que não póde 
,,.,. et>mmdtido pl)l' uma só pt•sso;t; e, sendc• 
ns~im, acho dl•snt!cessario t' n1uito inconve
ni,•nte tt designaçãc• d<· cincr•,nta pl,ssoas; e 
po1· isso me par.,ce que, passando " artigu 
tla Commiss;io tia. l'rirn~a por qn,, estít, t.''"" 

satisfi!ito ao fim que ella t•·Ve eu1 vista. fim 
qu., ru j(, ••xpliquei. 

O SJ:. Fgi,rú: - E;;quccia-mt· uma lclé:1 
!JIW o nnbrl' &·.nador me fez ],•mbrar. Sr. Prl·

. sidente. passa~dn o artigo do projecto, tem 

lftg:'lr a suspen:iiio th· gar~tntia:; quando um 
.:;ti hom•·m ol'fen.{Jer J quaiQIH'r uos artigos 
alli mcneionados: e lla\'t•t·:i maior injnstiG:< 
d" qu,· suspcnd<•r as garantias, na Província. 

··dt· Siio Paulo. ,,; porque alli um llom•·lll pro· 
elamou :< >Republica? Kem s•· diga. como um 
nt•brt· ·Senador U<t ~rssüo passada. qnt• a~ g~t

r:m tias SÓ SC'I'ÜO SUS]l•'JlR:t.S pela Assem ill~a, ,. 
{t vista das c.·.ircnunstrmcias. Lt·ia.-se o arti~o 

·1s e twlle se verá, Q1h' em os casos m:u·<:<tdos 
n1•ss•• pt•ojE~et.o, ficam ln.~o :mspen~as :1 s g-a .. 
l'nnri:ts, t' if-;Su 6 muito perigos(l, 

Di;;;;,. n nobrt• Set,ador que o Codigo Cri· 
minai n.•sta p:trt.e ;: ineom;r.itndonal. Nfi.n 
Jll1dl~ enmpreh<•ml.•1' ;1 razàfl, Jlrll'qne. pnd••ncto 
a AssPmb]lln. 8USpt~ntlc\r :1~ gara't'ltias sc"l 110 

·'"1so dp rebt'lliiio, e dt'finindn o Cocli~:o o eH· 
so dt~ r••bPiliiio, 1'i ._.viciot.·nte Qtll' nüo ~~n1barar,:t 

n c~··reicio ria a ttribnlçfio da Ass<•mhlt-a, 

numes diJ'f.,n·ntes, " a.pplicou pen:>s dil·,·rsas. 
)<iio 1·ejo ·inconvenient" d•· t'lle subsistir co. 
mo está. 

O S1:. S.\1'el::"~:>lo: - Sr. Presidente, ap· 
parec•'· ago1·a uma idéa nova para mim. Dls • 
s"·m•· que, quando o Codlgo marc!L o nu· 
mr·r" par a. podt:r haver rebelliào, não se en
t.•·ll!k C]lll' !](;va haver vinte mil homens que 
S•' rdlellem. bastando que a rebflllão appa-
rt•:a ''n1 um:L povoaçito que contenha mais de
vinw mil almas. Eu não entendo assim. 5o> 
para. havei' r1·bcllião basta que este crime 
S•· pr•r]wtre em uma pnvoar:ão onde ~ acllem 
vinte mil almas, enião, ,,, qu1• seri! rebel!ião 
aqui, por rx.·mplo, não o serú em outro lu
g-a I'!: r~ro não pdde ser . 

Disse-se qut· um só homem não póde t~n
lar uma rehellião. O que não pôde, Senhores, 
é lt~val.a a ,.ffeito; mas, tentar, pôde. Nesta 
teutati-.·a que L'U apontei dos nobres em Por· 
tugal, niio ]lodiam clles estar illud!dos? Po
diam; l'i?.r.ram o ;,cn plano, aehara.m cumpll· 
ees: rnas ••lle,; jit eram rí·beldes, porque t.en· 
taram ""nt:m a ftí11lla do Governo estn.beled
do: pois, s.:nhores, h:1 de se pnnir s6mente 
um e1·imc• qu:~ndo •.•ll1· produzir o effeito que 
o t:f•iminoso desejava? N':io, tiio criminoso é 

•·li·~ ~·· prncluzir o effeito como se o não pro
duzi!·. O homem qne tema contra a S<:'gtl

ran~a !lo Est~do. embora rll" s~ ilhtda, é 
srmp1''' criminoso do mesmo morlo. Qu~r pro· 
clamt• a republica, qu•'1' proclame o absolu
liRillll, ··St•· homem n~o .~ r~belde? Diss<·-sr 
qu<> o sr·u el'in1e stl S•• verifica. no t·nso d~lle 

:whnr consocios: isto [, o que me pur~C•· que 
nii.o tem lugar algum. 

O nobt\• orador ainda l'Cperin qn(' '' Cn. 
dip;o PXi~P vintP mil homt•lH; armados; t•n. 
p:ru1 a-~H': o 1111e o Cotlig-o l'N}Uf\l' t1 qn~: umn. 

)tm·.,a~:io d•• vinh• mil hnhit:lllh's esteja con
. tamlnadn do L'SPíritn dp l'ebelli:in, flil.ra pn. 
der.st• t,on11idc,;ra.1· exisu.t'lt•: f;<.>:nwlhantc cri. 

TllP. 

.-\ r. .. mm!sHiio <li'l"•• not:Ll' 11111:1 in,•un~<'· 

qn.·1wi:t, ,. \'"'li a ser. que ,(].,nom inon os cri. 

En ntio sr.i s~ ''!i::w:; Si'to os principias de 
dir,,ilo <·f·iminnl: mas, en niio posso conce· 
hr.r q11P n llonH'lll q1w ,,. rebeiJa contra o l~s

tado se tornP mais criminoso sr tiv<•r mais 
r·nmp!ir••s, Prr.c:unio "U, um hollll\lll que ten
tnr 11111:1 rch••llifio ~ ou não {o criminoso? 
Dir·n1<··l1ão quP é: n~orn, ngg-rava.·sc o cri· 
me dcst•• hom1•m. por haver outros que pen
sem do mesmo modo? Creio que nfto. 
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o SR. COf;TA f'E'RBEIl1/,: - Isto nào é 10

gir.a. 
o SH. SáTUf<NINO: - Não é logica l 

o SR. CASSIANO: - E' até muito boa 10
t!r:r-. jurid ica. 

O SR. SATl'IlNINO: - O que eu sei é que 
é ).:;gica: a.gora, se é juridica não sei. Eu 
'1p,éndi iogica, tive muitos condiscipulos: 
outros aprende.am logica commigo, e nesta 

Voto ainda pelo artigo eill ãiscussão. 

O SR: PRESlDENTE: - O Sr. Marqusz de 
)':..nmaguá t0ill a palan-a, mas, a hora está 
a dar, e p.)l' conseguinte, fica a discussão 
adiada. 

O SR. MAI1QOITZ DE PA1"\A.NAGUÁ: - Cedo 
para se votar. 

O SR. H. CAV~LC.áNTI: - Peço '" pala-

o SR. MM;QDEZ DE PARANAOUÁ.: - Eu ce
dia para :~ votal', porém, como não se vota, 
e tão !l,ão cedo. 

O S!l. PllESIDENTE: - F'ÍCa a discussã.o 
."d ~ada pela hora. 

Vem á iv.tesa a seg'uinte emenda: 

"Substitutivo ao l' - Julgar-se-ha com
illettido o crime de rebellião reunindo-se por 
um calculo provavel 50 pessoas armadas, to
d2.s ou parte della, para o fim, etc. - O mais 
como no artigo 110, do Codigo Criminai.
Feijó." 

:ij;' apoiada e fica a discussão adia
da pela hora. 

O Sr. Presidente dá para Ordem 
do Dia a 3' discussão das Resolu
çi3es sobre. R-ntonio Caetano da Cruz 
e Antonio Ferreira Souto; l' e 2' 
discussão ela Resoluç.ão sobre a tença. 
do Coronel Carlos José ele Mello; l' 
discussão do Projecto que crêa uma 
nova Provincia no Imperio, denomi
nada Cariri Novo; e depois do meio 
dia, a continuação <la 2' discussno 
do Projecto de Lei - A K - deste 
a·nno. 

Levanta-se a sessão ás dua·s 11(;1'8.-5. 

105' SESSÃü, EM 1 DE OUTUHRO DE 183« 

ExpecLientê. - Re8v~Uçõ,<!s. - Projecto crea~l

(/·0 a P1'ovincia do Oa·rú-i Novo. - M ed:;

fia s pa1'a o 1'r-:stabeleci'l1tento (la onlem. 

PREBJDENClA DO SR. CONDE: DE VALENÇ.A. 

Reunido numero sufficiente de SrE. 
Senadores abre-s·e a sessão; e, lida". 
acta da anterior, é approvada. 

O Sr. 10 Secretario dá conta do se
guint{l 

Expediente 

Um offieio do Ministro da Fazen
da, remettendo as informações que 
lhe foram pedidas em 17 do mez 
passado, a respeito da tenda geral 
:..n ecaãada nas Provincias de São 
Paulo e Minas Geraes: Remettido a 
quem fez a requisição_ 

Outro do 10 Secretario da Camara 
dos Srs. Deputados, participando que 
o Regente, em nome do Imperador, 
sancciollou o Decreto da Assembléa 
Geral, que regula as forças uavaes 
do Imperio para o anno financeiro: 
Fica o Senado inteirado. 

Outro do mesmo, acompanhand'o a 
proposição da referida Camara, que 
concede loterias á Samta Casa de 
Miserioordia .desta CÔ'rte: A' Com
missão de Fazenda, indo entretanto 
a imprimir, caso o não esteja. 

Um requerimento dos pl'oprietarios 
e. arrendatarios dos trapiches nesta 
cidade, pedindo serem isentos de en
trarem no ·cofre competente com o 
imposto :estabelecido no artigo 197, 
do Regulamento de 30 de Maio de 
1836, contado desde que principiou a
ter execução aquelle -Regulamen to: 
A' Commissão de Fazenda. 

Out.ro ré'querimento dos thesoul'ei
1'06 e confessores da Capella Impe
riaL pedindo a.ugmento de venclmGu
tos: A' sobredita Commlssão. 

Lê-se e va.i a iroi\rimir o segu.lnte 
parecer: 
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"A Commssfw .(]e Fazenda exn.minou o 
<';:IJllcrimento . do i\larquez do Recife, cm qui! 
allega r.cr sido remunerado, por Decreto de 
20 de Agosto de 1825, com duas terças par
tes do rendimento do officio de sellador da 
Alf:tndcga de Pernambuco, por espaço de dez 
annos; e que, tendo sido abolido esse offi· 
cio antes de completar-se o tempo da mercê 
qu., lhe fôra feita, requer ser indemnisado 
do dirdto que lho assiste ao cumprimento 
:la mesma mercê: reconhecendo a Corom.issão 
a justiça de tal pri!ten~fto, é de parecer que 
se;" o supp!ieante indemnisado pelos rendi· 
mu1tos tia mesma Alfandega, arbitrando-se. 
lh0 mensalmente, até o complemento da roer
r:ê, a quantia correspondente ao rendimento 
de,;o., tempo, cmquantn dellc gozou; e assim 
propõe a seguint~ 

REBor.uçÃo 

"A Assemb!éa Geral Leg!slatlva resolve: 
'·Artigo unico. Em compensação da mercê 

feita ao Marquez do Recife, por Decreto de 
2.0 de Agosto de 1825; ser·lhe·ha. concedida, 
pelas rendtLS da Alfandega da Provlncia de 
Pernambuco, uma prestação .mensal corres· 
pond~nte á que se verificar ter recebido ao 
tem !lO em ~ue gozou o referido Marquez ilo 
Recife da mercê que lhe conferia as duas 
terr::1s partes do officio de sellador da Al
fandega de Pernambuco : e isto até que seja. 
oom pleto o tempo da referida mercê. 

Paço do Senado, 27 de Sr,tembro de 1830. 
- FI. (Ja11alcanti. - Marq1Dez rlu Barbaccna. 
- .lf. I. rlc Mc1/{) c Sou:::u." 

:"\iio tomdo sido :1.poiado o requeri· 
m~nto de adiamento do Sr. Costa 
Ferrdra, feito bontcm, entra em 3• 
discns2i'w a Rc<onlução que exonera a 
Antonio Caetano da Cruz do paga. 
menta da ter~.n. pa.rto~ da renda. do 
officlo ele •·scrlviio dos orphüos do 
Municlpio ela C6rtc. 

Julgando-se discutid:~. a Resolução, 
o) approvada, para ser .. nviatla ft san· 

cc:ã.o. 
E' Igualmente approvnda cm :l'. 

dlscussiio, para. ser remdticla {L ~an· 

cçfto. a. Resohto;~o que :Lutorisa o Go-

verno a pag;ar a Antonio Ferreira 
Souto a quantia de 1:950$000, em que 
fui por sentença condemnnda a Fa· 
zenila Xacional. 

Entra em 1' discussão a Reaolu
~ão da outm Camara, de 1837, qu~ 

approva a tença dt! 220$000, conce· 
dida ao Coronel C:L~los José de 1\fello, 
com o parcc(:r da Comruissão de :\ln· 
rinha c Gu,·rra. 

O Src. Fl-J:I:EinA m; ~IET.1.0: - Sr. Presi
dente, esta Resolur;fto me parece estar na 
razão. de outras que jít na Casa têm sido des. 
prezadas, por isso que o Coronel Carlos Jose 
d~ Mello é Coronel de segunda linha; se (•ste 
lXCmplo passar, cnti:io teremos de despender 
l<i'Lo pequena somma co:n o pagamento das 
t.mças concedidas a esses officiao:s. Dir·se-h<~. 

·~ ue e !I c sahio da primeira. linha; mas todos 
os officines que se acham nn. segunda. linha, 
por via de regra, estão nessa razão, porque 
uns, sahindo do posto de officiaes inferiores. 
passrrmm para milicias em ajudantes, e ou
tros, de posto mais elevado passaram p?.ra 
Slrgentos-móres, coroneis, Plc. Ora, parece 
que, d('sde o momento cm que sahio da prl· 
neira linha, a requerimento seu, ou por or. 
dem do Governo, a cuja decisão s" sujeitaram 
sc.~m reclamação alguma, pertlcm o direito a. 
Hsas wnças: além de que, ellas foram eon. 
c !diàns a offieiacs de primt•ira linha, segun· 
cio o ~ue tenho infc~rido das discussões, e 
J:t legislação a respel to. :-<üo é portanto a 
pretcnçfw deste official fundada cru Lei, como 
t•il.tendem muitos: havia unicamente uma tn
ldla do Conselho Ultramn.rino de Portugal, 
o qual est:1. em pratic~ no B:'a.zil, ]Jara não 
hn.ycr patrona tos esc:~ ndaloso~. dando-se a 
um u;m~. i:c·nça ma.ior, e a outros uma menor; 
mas, ontendo que, ainda qu~ se adoptasse 
r.•.;sa tabella. niio poderia ella ser considera· 
da como uma <lisposlçi'to lo•glsla:i•·n. ~tw cl6sse 
direit0s incontestn.nis aos pJ-.~tendcntcs. Por. 
lauto, :L concessão da., r.enças a oWci:ws do 
Exerf'i to ó fundada cm um;: pratica regulada 
p~J(J. tnbclla qu<> cltt'i: Isto, por{•m, é appli. 
cada tão s6mentc aos officiaes üe primeira 
linha: donde se vê que fazei-a extensiva aoR 
o!flclar;: d·' ·: .. :.·;:J:J:l.t linha seria uma espc
cie de .~im•r:ura. porque tncs favor~s só ücvcm 
S<!r eoncediclos a officinrs cm crfcctivn So'r· 
;·iço; e se ta<~s fn.v01:es s<• g·encralisnssem 
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mniro, J'n.riamr>s eom ··ll<'s nm:c horrorosa I vão bUV<'r. já p,~Jos juroô. e mais dispeudios 
''"·'!P7.n. I ~u·· t.1·az nm . taJ systcma. Estando, pois, nr:s-

0 S••narlo j:i. rlesapprovou uma. Resolu- · tas r:ircnmsülileia.~. nestes apuros, nã<l con
•::io IWSLc s.:ntido; t.· nesta occosifto o Exm.j vêm abrirmos um tal exemplo: convêm que 
Sr. :llinisr.l'o fla. Gut>rm actual. nosso colle:;: •. 

1 

s~jamns •·conomicos; e por isso voto contra 
~nsr.t•nim.J multo bem que urna tal cont-es- . a R<'solução. 
são n~o d<•via ser feita, c mostrou o terrivel O Sr.. S.I'ITr.sixo: - PrincipiaJ:ei por oll"' 
pree2dent.e qur• !!C ia estabelecer para o fu- d" ar·abr•u o nobre Senador. Os apuros cm 
1111'0, !JOrque, d•· eerto, causm·ia fi Nação uma qw• nos acl!arnoti dt'vcm fazer com que seju
ennrmi~sima rlcsper.a. VPrdadr: ~ qtl'.~ esse no- mo1; rr:onomicos. não disperdicemos os di
bre S<•narJor então nos diss., ~nc os officiaes nlwiros publicos. :\las, examinemos quaes as 
riP prim<'ira linha tinham a r .• •ni;;L garantida cau~n.s qu.· têm concorrido pan •. que chegas
por IRi; porém, não a.cont•~ce o mesmo a srmos a esses a.puros. Sem duvida, a gue1Ta 

J',..~pcilo rlos offieiae~ de segunda linha. O CJU•· t•.'lll desolado as Provincias do Brv.ll é 
Srnarlo. pois. reflicta hrm no precedente que uma causa muito pl'o:dn!a; nfLO digo que seja 
Yai estnbelN:er, porque, approl'ada esta tença <·II" ,;ó, mas creio que tem concorrido para 
r.nclo,; os outro;; officiacs farfLO igual .. xigen- lc·var-nos no estado !'ln qu•· nos vemos: e 
da, ,. nó!' 11os bnv~mos de achar na dura por ~ur•'! Po1• não termos Exercito, porque 
ll<'l:i,ssirl:ule rle approvnr t.odns a~ ten<;as que muit"~ militares honrados se viram obriga
s~: r.·onf.'Prh•rem n eRses offic:iat·S, CJUC são em <!os a (•mprt.'gar-se (llll ouiros serviços ordi
!:J'.:!.Ilde nnm .. ro. :\"a minha ProvJncia (Mi- nario~ da socicdad1:: é t!'Sta uma das causas 
nas Gerarsl qnnsi todos os officiaes d0 pri- qn•· mulr.o concorreram para chegarmos a es
meira linha euidnrnm ... m ir p~·ocm·ar o seu t.:s apuros: e é um mal que se dl've remover, 
po~ro n:~ sr.:;nnrla linha, :1 fim <k melhorarem p:1 ru m•·lhoru,r " nosso esta.do. Portanto, 
a ~11:1 ~nrtt:. ~~ niio s1· rng-anarnm. porqur~ ei- 1 n~o m·· (:On\'t•ncer~un os argumentos do no
los "" ncham ho:ie bem esr.alwlecidos e no 1 hr1' Senador. Todo o mundo sub" que o }~xer
maiol' socr.go; nuts nós niio d··vcmos t~stn- I cilo Hrazlldro clwgou ao Tnaior abatimento, 
b•·lm:o'l' um t<~l precedente, <'III vista elo qual ,. ral que. quanrlo necessitamos ddle, nos vi
TPn'mns O•' app!'ovnr todas ns tenças, ou, 'dó mn;; [nrr::•do< a chamar os Guarda Xacionu~ 
c~ontl'i.ll~!o. clP f;,•r tidos por pa.rcia.l:s. para nm St'l'\'!f:o flUl•, na Cõrtf•, é um v·ex.ame 

s,., rn1 rodas as r'pocas ,. occasiões. nó, t.:iu insnpporianl (]IW ell•·s sr:· vêm c'Ompelli
dr·rcrnos z••h!t' M dinlwiros pnblicos, muito elos :1 l't·chan•m suas P:tsas para rnontarBnf 
mni~ aJ~"ra qur ,·stamos nns ultimos apuro:;, guarda. Se essa falta de Exercito tem con
:• srr i'·xarrn tnrlo quanto sr• I:Pill dito para s~ r·OI'!'id., •·m maxima. part•• pura os :J.puro~ elll 
oh!<•!' r•ss.; crNlho, r:om o ~nnl, •·•m V•·z d•· I'JIIP no,; achnmos, (. nr,c<:ss:lrio reorganisal-o, 
~~~ rQmrf]iar,•m a~ no~sas nf'l·c~sida.des, pelo\ r t~Jdmarmos esr.;1 rlu~sr dos servidorrs do 
<·nnl 1·:·1rin. f.:P T.01'11nrnn1 m:1 is imperiosas, e I 1~:-:~aclo. 
]lO!' lssn •·xi!,!irnm dr nús um maiO!' er••dito I Dis:w o llilbr,· Sena·dor quP a tabella for
nne. prla r<:,e;ra de: proporção, b1,m poderá J madn P•.'lo Conselho de l'ltramar não ~ Ll'i, 

.!'IJ<'p;::1· a 12. 1(;, 18, Pl:r·. Assim ~r· conbccer:í I 110 I'JII•· 1.'11 t:onr:orrln. Porém, essas t••nças que 
sr r0fle1ti1·mo~ na~ eifras: d" prinwi1·a ;·ez si' c·tllll'erli-m sfio fnnd:~das em Lei, porque 
p<·lli!·am·nos nm r:reditn ele' ~.100 conr.os, mui- ··1!:1 !ll:illd:t que ~r,jam l'<'munr•rndos os ser
to 1·o1n·PIH·ido, ~~~ qn•· rl!P ehegarirl parn. or:- Yillnr•·.> mi!it:ll'vS, rnnfOI'm<'llH'nl•· :1o direito. 
''"!Ti:!' [1;: IH't:.:ssi<lndr:s publicas: c]lopois. pr·-1 .I talli"'la elo Consrlhn elo Clu·amar, que no 
tliram ·1.000 r:onlos. e elwgaram ~ õ.OOO. com Jn1·azi! roi nrloptada, n:io scn·p senfto para 
"" arldi<:i>r'H que ~·· lhr fiz••rnm. r a~ora p~dt'm Jr··~ular um qnnnllta.tiro, qu•• (• o mais JUC3-

!Ul00 (~Ontos. Note n 8Pnarlo eomo 1sto vn: c•m rrn:nho poss:vPl. Não :-;,• dig-a. pois, cnw ta.f'.S 

Jl!'o~ 1·,•sso. 11 qn~ tlld:ll'ill n~o adl.llirn. :i vista 1•.: ta•·s I<•JH:ns n~n. sfir~ fundadas Am T,_ei: flão 
ri•·.<;;;<' falr.l syst.,ma rlt• .. mprcst.lmos. q1:c se I :undarlas (·11! LP!, amrla qu~ mPsqtnnblssl
:HJopton. ~~o ~~. pl'PI.'i::;o Stol' g:rande fmanet~irn 1 ma~ ... 
para ;·onh••f!l'•!' ,·,m quanto importam (L :\"a~iin r 0 fl1:. Ü!.I\'El!U: -Sfto mesquinhas, mo.s. 
''"'~'·' •·mprpsrimos cnnrrdir!ns. ;iii p••h rlimi. , ~ :\:u:iio ~ que com elias carregiL, 
nni<:fin rln qua111ia qnP se rer:.,br• quanrlo se! O .Sn. S;\'l'l'r.:>nNo: - Não ha d11vidn ai-



I 

·r 
,j 

] 

j 
t.: 
:~ 

I 

Ses::ão Jc 1 de Outubro 

;;um<L r1uc siio muito mi~Hav.·is de maiB; c : O Sn. JIAilQl:Ez DE PARAX.Aot:k _ Sr. 
quando dá·se isto? Quando um militar tem President•~. eu requeiro que este negocio voJ· 
enca.neeldo no serviço, é que se lhe conced•) te á Commissi'lo, para que ~lia novamente 
•ssa mf:squinha tcnÇIL. Compare-s•' o empre- ..-xamine estes papeis. Eu coufes:;o a minha 
;.;ado militar com outro qualqum: empregado culpu e deci:Lro que assignci este papel, con· 
JJublico; comparem-se ai! garantias de que t•·ntundo-mc unicamente com o exame d·: 
gozam o~ outros empregad05 publicas com d.-.us rituiO'S, ,,;n l'ista dos quaes me pareceu 
as de que gozam os militares. Estes, póde·se que a Resolução devia st:r approvada; ma.ô 
dizer que não têm nenhuma. A do soldado é . 3~{ora, !'ecordando·me que este negocio já 
muito pequ<:nn, ,, apenas têm ts'ta txigua ' v·.!!o ;, Cas:L ·~ que se fallou contra clle, e 
tença. quando chega a ser sargento-mór. ...xam!nando novamente os papeis, descubro 

A Constituição diz qu., qualquer cidadão um que foi a causa do meu engano e me se
IJÓrll; retirar-se {!o lmpcrio qu:lllrlo bem qui- dar.lo :L assignar o Paréct!r, o qual é a cópia 
zer, mas o militar nfto o póde faz;;r quando [ da Decreto do Governo concedendo esta teu
queira. A Constituição diz que todos têm di- 1 ~a. i. Lê). Lendo a cópia dest;; Decreto, em 
l'eito a queixar-se dos seus supe~iores: os 1 que :;c fazia. mercê desta tença ao Coronel 
rn!Jitar•·s para representarem contra seus su·! dJ 1" linha, não dm·idei assignar o Parecer, 
periores. hf,o de pcdir·lhcs licença: em!im, ! r•orqac a est<: militar competia a menciona
<~.té os passos dos militares são regulados a I da t<,nç:~.; ma;;, revendo os mais papeis que' 
toque <lP caixa, hão de vestir de certo mo- ! E·· ,;.·;_:twm, veio que a cópia do Decreto é 

<lo, comer •: dormir a certas horas, cami· r i:;tlsa, ou que houve erro nessa concessão, 
nhar para onde se lil<'S mandar, e não para I porqt:c n ::1-Iinistro conf,:,rio a tença na hypo· 
onde quizerem ir, etc. f· r.ht351· de qw~ o ufficial i.le que se tratn. era 

Dis~c-se qu•: este oWcial não está no !' coronel de 1' linha, circumstancia que não 
r~aso de lh,· ser concedida a tcnça, por ser s:! dft, por ellc niio estar mais empregado ao 
m!liciano. e que, se se conceder a este tam· 1 s·:niço dn 1' linha, na qual tinha a praça. 
bem 5<' dC\'l' COllCcdcr a tOdOS OS OUtrOS, e~ rt~ major .~aduado; C, quando paSSOU partt 
(accr•·sc~nta·se) o contrario será proceder i a 2" linh:t, sub!o a maior effectivo; pelo qur: 
com parcialidade. Pois sim, convenho em que i a tença que lhe P<~rtence. quando muito, é a 
se di', a todos os que ~stiverem nas mesmas' c!,! major ,, nfto a de coronel. 

cireumstancias. .T:i cm outra occasião se trntou de nl'go • 
. \ Com:nissão niio p6de dar o seu Pare-- c;o;; desta natureza. c a tença que se concedeu 

eer logo qu•· os papeis lhe !oram apresenta- foi relativa no posto que taes off!eiaes tinham 
elos, P••rquc faltava !olha corrida, assim como ! na 1" linha ao passar,•m para a ~·. " nfto em 
a. Ci~rtidfw c.:hun1acla negativa, donde consta. f rcln.c;fto ao posto qut~ depois chegaram na. 2a 
<lU•' os St·n·ir:os niio for:Lm remunerados, e é /lin!m. Por consl·guintc, para que o Senado 
só '' vism ~isso q~e. a ~ommi~_sfto deu seu j' s·•i:r. _,onfo!·m.-, com snas d<•cisõc~ anteriores, 
parcc•·r. A r~ do offlcw. dtz: (Le). c o Pnr .. crr fundado como cJr,vc ser, em do· 

Diz o nobre Senador que este militar! ~:·~m .. ntos q~:·· est:io presente~. rcqul'iro rtue o 
p~.~rch:u o direito quü tinha a. ~:sü~ vantagem, i !~ -'~nr~:o \'olte :t. CotllDlissü.o. para que ella 
porquP pa:'sou para a s~!,!'und:~ linha: 1?11 não : r'x:!ntinantlo-o novament,·, interponha um Pa
Vt·jo isso; o rundn.n1ento da RP~olu~ü.o é a lr·'c 1 ~r e~"mformc~ ao qur esta Camara tem por 
Cart:L Rég-i'~ eo1n forr,a de Lt~i, diri.~ida 3. ! \"i'Zt'5 deeiclldo. 
Vi('•·-R Pi t>Til que S0 c·oncede aüs officia.es de l n,'.lll J'entr•.•rt'-

1 " :i ~\ft\Sa o st.:guinto '.1 

segunda linha 0 .~ozo de todos os privilegias i n~<.•nto: 
e ~r ar, as qtw ,. rn.!ll inhcretltL~t:i .a.os ofriciacs 

1
; 

~ ·· Rcqut.•iro volte o Parect:r :í. Ctnumissão 
do 1" linha e isto porq1w os off!ci:1es de ~· 1 • 

· , •nn x·lrain·tr novnmeme os documentos <!li•~ 
linln nn Brazil serviam <~orno s~ fosse:m of. ; • ' ' •·· ' ' 

' • ' , • • ! s.· ann1:xn.ram ,, Rr.Roltu;flo. - .'d:arqu,r..: de.• 
ficiaes de 1' lmha, o que se ach,L comprova· 1 ... 

I O Rio • P'trrl?lflQUa. !lo pela ultima guerrn. que teve ug:Lr n ! • · 
· f'j ' CS de l J~' :tpoi:;d0 l' l)Oi;(U t•l11 :list:ll~j::;flu, Cr:L!Hk: :t qual !o i ft•ltrl COlll O • ClU · · J 

. l pnr•t nue fica ntlo SllStl'\tl!a n. Ll;: F~~·s ... ·luc:r~\) t'• ,•,! :!;' lin hn. N:io acho mouvo a .~um " . · ., · ; 
juuct:tmL::.nt~· com 1• pal'rl'.•'l', 
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Sc,;são d..: i de OutuLro 

O Sr.. Ti"i·:mmm.\ N: ::\iEu.o: - Yotn peh 

l'r•qi!('J'ilnr•Jün off,,reciilo pelo nobre ::l..:uad11r; 
m~;; :q)l'nv·:·il.arei a occasião para fazer algu. 
mns ohs••J'\'ar;õcs sobrf, os argumentos apr•·· 
sf!nütdo;; pelo nobre Senador que sustentam 
o parect'r da Commissfw, o qual attribuiu " 
110~sn mau estado de finança~ ao clespr.,zo 
<'111 que tem estado o Exercito. 

Pr•rmitta qUl\ !h;, diga que me nã" wn. 
rrormu ~n111 a sua OJJi•nifto, nem me parccro' 
ly;,lll fundada, a arguir;ii.o contida em suas 

palavras sob!'1· o th.•sJH'.t'Z(' t•m 'JUt· tent estadt' 
o Exm·eir.o . .Ali ea.usu:.; 1ln est.:H.lo ~~m que no::-~ 

achamos foram muita:<; '' quaurlo prillci!Jia· 
ram a a~g-rn \'tl.l'-S(• ,_.::; noSl:i!J.S maiPs, .ift uô:-; 

1. inha.mns l~x\·J·c:il.o •. (h~S!IP PJHào para ~~~í. st• 
pnder;í di~t~J' <~om justic.~a que SP tem desprr

zadt' l'~sa honr0:-;a er,nw!'HÇtto, (]lh' suHt..: .. ni.a 

a dig-nidad~· nar~ional.: t.Pm-se aug-rn(~nl.itdo n,..; 
s.olclaclc•:-: (•olll grnrifit:tr~tll'::i todo~ O!'i nTI'flns, r 
ainda. nestp .:;.·.~ cont.illlli.ll'am a d:tr al" lllf•S· 

ma::; prod.dt•nc:ia:;. qUf:· hcm mostram a con
sidr:·rt:H:i'iu do Col'PO l ..• ·g·b;lath·í, para cnm ê!'i~a 

eJ:iSHt•. 

S~.·. JWr{ifll. 11 JIOhr(• ~Pil:JtiOJ' I'DlCnd.:• fJ\lt' 

se n:io r.Pm da.do a 1~:--;:-:~:t <"las:-tt• toda a. ÍlllfJOl'· 

rauc:ia quE· lll~>J'ec:r~. proponha qualrttH~l' HWcl!. 

d:1 qHt', p:n·:• I·Stiê fim . .iulgw.· r:nnvP.ni~--.1t.e. 

pu!'(Jilr t:~tou l't'l'!.•• qt:c- íl(·lHtl'(l aprdo no Cor· 

J)H 'J.C,!.:dsJati\'o, .:\Ja~. :-'..\·I'Ü n ll\i~io d·· ~t· faro. 

r,·r;,•l' a r~las~P 111 il ir.a ~· o NHiet.•JeJ' t.c•t•c:as aos 

pnlr.ri)t':=; ~~ :tTIIig·o~ rio :-;~·n c:nmmodo que, dci

X:inc1n n::; trabalho:-; rigoro:::ns dr 111 linha, v;1u 
pl'ot:llJ'otr 1101 .:!w. cn1 que nuda l;'lll cp11- :':l~t.'l', 

f•~ fHi!ZC~I'(lS .c}o s~~e~·go'? SPnhal't'i:i, tUIIIJJJ'e t1al' 
:tns fJil•' :-i1' !·W.iPitam ;t um tr:d1alho e!'fett.ivo 
,. rnui w~:tnst• aquíl"1n (!1h· $l~ (Jllí~l· t'IJJI('Pd('r ao:-i 

q:11~ ~,· nt·.~a m :.1 I a:; farl igas. 

O noh!'L' Sf~niulor di:~. que é'ssas r••nc;:t:-; 

!-JÜ(• l'lrtlti:ltla:; (~lll le-i: 11iio contest(l h;s(J; mas 

o 1/lk f•ll cJj:-;s,.• f,,j qiiP t:::i~HI I.HIH•l}u nàn l"'ri: 

Jt•i. •. :-;iill a;JeJHt~ umu. 11-orma., JH~Ia. qual SI' 
rr-imtar:. o qu:.tllT.i!.atj\'11 do uw:-~ wnc:as . .. \Ju:; 

u nt.In·~· St•ll:tfÜil' h·Votl ainrl:t mais lnJJg-f! 11 

"'" pl'iueipio ,. IJI'IIS '"" Jirrt• rlii que rllr· 
p:~~s(:·: ··llt· (.•if.uH urn:t Cena. l..t·i que l'a1. ··x .. 
wnsivos anH fii'J=iciat•s (h• .:!,. linha n~ ~ozns •. 
diJ·,lilu~ iuherent.PS aos nt'rici;~.•.H dé 1,. Ji·nha: 
~·.· blu assim l'õr·, lllt•tadP do l'fmdimt•nto .do 
:l'lwsutll'u sr:r:i "b:;.on•ldo r·om o p~ga.mento 

da~ l1'1H:as que SP hotlVP.T't•rn flt• eonc~~··dfll'. "!)~"tis 

.:' ilc iodos coniwddo o r·.xtranrrllnarin nume

ro que !la de ta"s oi'!'ichtt'S. Concluo vnt:mdo 
p:~ra que o p:n~ce1· ;·oltc á Cnmmissão, at'izn 
de que ella, l"':1sando melhor no 'l!e.gocio, nos 
desvie de um precedente que póde ter funest:loi 
conscquncias. 

o Sr:. At:t:P~'I'tl ~TO.'i'l'l·;u:lt: -· Xüo lllé O)l• 

ponho an rrqllt•l'iJnr.•lli.O, mas ]t'VIIIIttJ·llJC. PC· 
dinrln ao slm nnbrc auwr QUr• t\rrmittr• cJc· 
daril-t' que niio pnS}IO r:onr.nr<la.J' eom ~·IIl~, 

qnanrln s~.· persuade f(lll· :;címt"ilte po1· favor 
pride Sl'l' eonsid"rarln como major ri•! 1" Jin~a. 

A' l'ista da J,-;i, ,;,. reconhrcP qn" ell•.' d•·Ve 
sr eonsidrado m tnl posto 11:1 1" linha; por. 

quanto. llt'ndn e1lr.• capi[ão graduado cm major 
rlc l" linha. ,. passando para a ~". no pr~to 

rlc major rft'eclivn, ;;.,•gllr.s ... qu•· r'· major de 
1" linha. lllll:t vr•?. qu~ tenha pas~ado para a 
2" linha. rlr•pois rlro D••l'l'Cto do• 1 dr· Dezembro 
de 1822, qnt~ Jnal(ltla considt•ral' I.Ofkts n::; of

fieiar..s fJlk pa~sam para " :! 11 linha, como cl.1. 
P. Portanto, nii.o sP 1111- t•az (are• I' aip;lltu em 

n c.:nnsid~~1'~1· major: ~~ poi!i c·m t•t·la~;úo a esü~ 

posto fltlt~ rlPN! :O:t·r ·1 T.PJJt;·a. (Jllt1 lht· fõr con
er.•rlida. 

O S1:. )1.\l:í,l:EZ Jn: P.\1:.\.\At;ti.\: - S~· u;lo 

tiv,·sst: l'üqlleridu qu~· (t nc~oeio fossr: {I Com

mi:-~::;;ill, 1 inha 1n;.{a1' a obscn.·w~üo do nob1·~ 

Bt·na.dur; ma.s, quand0 J'<:fiiWI'i (tlk o parc-<~~~r 

vnl!.a:;sc ;i Commissiio, nfu. 1 inha prt•St"fltt• n 
qllr· u nolJrp Srmadnl' :1tau:1 de pnndl'l':lr: a 
Commissão, pois, fat•,l um novo exanw clt··Rll~ 

:tssnmplo: ,. Soi' iH:.ha:· as c~irtumst:rnda:-; que 

o llo!Jr,• SélliHfor a:-;~ig-twlon. sr·R1 a mlnim:L 

lwsitaf;t~n ha clt• l't•eonht·c~f.:r ,, dil'l•ilo l11·sr.r· mi
l i til 1'. 

O S1:. C . .Ti"f:m:f:ll:.v - IO.:u per:o :i illustre 
(.~orun~is:-;:i.o fllh• PXi.Uniw:· atl~t·nl:l monte N.;se 

du"umr,ntn que, sr• rliz ra.lsn: assim romn t•!lu 

pt~cli:t st·t· Png-au:uJa. Jl~'clf~r!:tmo~ ignn.Inwut-t~ 

~,·J-o, ~· pol' i:;so (]lorr~rnn::; t~xau.imu· :iP. t!!-IHC 

nc"l'l.'l (I J'oi )lllS:<:lrJn )lO I' nJa) irda. 

D:i-sr• por tli~r:utido " l'o:·qn,•riuwniiJ, 
r•, post.n a vor.os, <0 a p[ll'llv:ldo. 

.Entr:1 em ]" rlls"nssftn " pm.i•·<·(.rl 
d•• lt·i do Senado. rlr•Rt!! ~~lll1n, Qlle 

<'l'i'<lll uma nor:r l'J'OI"inda Wl 1111-

PI•l'i(l, rlen(lminadn C:driri .\'ovo, cun
jttJI<'ta.mt•Jll(' c~om o l-l·~·g-nintr! jlftl'Penr 

da r.on1m:~~:i,, ill' l·~~tnl!~tit·:t • 
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Parecer da Commissão ele Estatistica sobre o 
projecto elo Sr. Alencar, a crcaçã.a rle uma 
nova Província clcnominada Cc~yriri Novo 

Foram r.resentes [.. Commissão de Esta.tls
t!ca ·O projecto A H, do corrente anno, aprcsen. 
tado pelo nobre Senador, o Sr. Alencar, no 
qual se propõe a cre••riio de uma nova Pro
vincia denominada - Cnyriri l'i'ovo - des
membrando-se par.:t este fim algumas po;·oa
ções dns Prov!ncias d.'J Ceará, de Pe!"nambuco, 
da Para.hyba e do Piauh)', designadas no mcs· 
mo projecto; o parecer da nobre Commissão 
de Cons~ituiçfto, que, achando o mesmo pro
jecto legal e conveniente, exigiu o pnrect•r da 
Commissão de Estatisrica sobre a convenien
cia e ·proporções da l'('gulação dos limites in· 
dicados, e uma repre;.;ntnção da Camara :\!u
nicipal da vil! a de S. Matht!US, da mesma 
provincia, ·rcquer(•ado a dita .crenção c odando 
aigumas info11mações •L respeito. 

A Commil:)süu de Estatistlca, aUherlnclo a.o 
pa.recer d:• Itobr•! Cummissão de ConstituiçJ.o, 
rcconhcc,, qur. a bem entendida divisão do ter
ri-~orio é o can:tl .zcgurü ·por onde sobe ao 
GoV<!r:w o conhecimento dos recursos que tem 
de administrar, e o n1.:oio que tem o Govemo 
de fazer ·descer aos poYos as providencias e 
lxe11eficios da su:~. adulinistraçüo, facilitar-lhe 
o uso de seus direitos politicas, af!iançar-lhcs 
a segurança individun! e de suas propricd:~.

des, ·C fiscalizar ruais convenient,•mcntc a ar· 
recadar;fw c applicação dos dinheiros com que 
elles concx•rrcm para ns dcspezas do interes
se publico. Estas vantagens, que a menor ex
per: ... neia c rnciocinh mostram vcrda.delras, 
não podem, comtudo, algumas vezes, levar-se 
a eff~ito som graves dlfficuldades, pois fac!I!
tar a cada um dos cid:1 dãos, como co'ilvúm, o 
r<!curso fLs :m~or!dadcs e o uso commodo de 
seus dirPitu~. e fucil!tar á nutorida.de n acção 
prompta ,. <•!fic:lZ ·para conseguir seus fim;, 
comb!n:mdo ao mcE.mn tempo ·estas conside
rações d.• primeira ordem com as que <llzem 
·respeito ,., ,•couolllla publica, c um problt:ma 
tle solução d!Wcll, mornH:n.:c cm um palz 
como o Brazll, -anile :1s Provinc!ns foram de· 
s!gnadns c crendas. !H'ln maior pa.rtc na beira. 
mar, ·com fundos !ncCl'tos pam desconhecidos 
sertões, .depois de n b<'rtos c penetrados por 
homt•ns trmerar!os ou ambiciosos, c sc'm rc-

gularldade, resultando que umas mais esten
dessem •e circulassem outras, onde a povoação 
está tão pouco em harmonia cotu a extensão 
do territorio, ond·e as distancias são tão de· 
si:;uacs c as commui.Jeações entre ellas, as 
mais das vezes difficc.s; e sobretudo onde ha 
uma escassez lamentavcl de dados cstatist!cos 
e topographicos. 

Procurou a Comm;ssão, com todo o cu!.da· 
do, informar-se do cst<1do e circumstancias da 
Provincia do Ccar[L ·C de suas limitrophes, em 
vista dos mappas, informações c escriptos 
<':•istentes, c partlcula:·mentc de uma memoria 
fe!.t:-t pelo Desembargador Velloso, em 1819, 
sobre n creação de bispados no Braz!l, e {t 

qual juntou mappas d.t população de todas as 
co!narcas ·do Impcr!o, funda.dos cm outros en
viados pelos ouvido! es ao Desembargo do 
Paço, em differcntcs t1atas, e pelo exame fei
to se convenceu a Commissão da. util!dade " 
no,;~ssidade da creaçiio dtt Prov!ncia do -
Cn!'yrl :-lovo - c de.duziu as seguintes obser· 
vaçÕe!-i: 

1' - Que n PrOI'lncüt do c~arii, depois 
ele c},_,s:mcml>radn. n :'arte indicada, cons\!rva 
a mesma extensilo de mais de 80 Ieguas de 
L. a O., ·! de mais d:J 60 lcguas de N. a S., 
com a população de 150.000 a 160.000 habitan
tes, e com pequena differen~a .de renda, ,tanto 
geral, por consistir na maior parte nas rendas 
das Alfnndegas da Fortaleza c Aracaty, por 
onde continuarflo a p;ssar ·os g;meros da im
portn~;to r. expo-rta~ãn da nova Provincia, co· 
mo de r<'nda prol'inci.al, p(}rque, sondo sabido 
nito avultar a dos lugares remotos da Capital, 
por f:J.!ta de acçiio do Governo, qualquer pe
quena ·dlfferença ficará compensada com a 
C<'ssa~:lo da despcza prnvincinl nesta parte 
desmembrada, ·C que talvez a exigisse maior 
para sustentação da ordem oe trnnquillidade 
publica. 

2• - Que a ·POI' oação í! trrritorlo de Pi· 
ranhas se acham s!mndos ftqucm da serra 
Rachada ou Hipiava, que d!vi.dc a. Provincia 
do Piauhy da do Ce:1 rt\, não é -de ccrns!dcrn. 
wl população, pam tornar sensiH•! essa pe· 
qucn:t parte no extenso tt>rritorio da Provinc!n 
do Piauhy, de cuja eapi.tal dista cem Ieguas. 
pnuco mais ou menos, quando fJ,cp. em d!st:tn· 
cia do Crato s6mente c!ncot•nta ·C quatro. Em 
semL'!h:mtes circumstancias se nclmm :1s duns 
vil! as elo ~lo .do Peixe ou :\O I' a Sovza c a do 

an 
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Piaucó, da ProvhJC.ia '?a Parahyba, em dJst~n
.;HL da Capital nmis ·de cew le:;uas, qu;,t.do 
para o Crato dista-m ap~nas 30 a -10 lc:;uas: 
c da mesma sorte as de !~!ores " do an•Jgo 
Julgado do Cahrobó, da Provincia de P<.•J'nam
buco. pela conhecida .::xtensão do seu tt•rrlto
rio, por ser ProvinclJ. das de maior popula
Çt!O c renda, accrcsccndo ficarem distantes rk 
Pernambuco cem c dulent~,; lL>,!;uns, e do Cra
to menos de -ci·ncocntn :t oit·enta lcgnas, .._. 
algumas. como a do lcó, dez leguas sómcnt~!. 

:!" - Qu" a no7:t Provincia do Cayrir; 
l\uvo, creada com as povoa~õcs designau~;; no 
~roj<cclo, ficar{t limit..tda a uma t·Xt(•nsüo ·llé 
120 a 130 legu:,s de X. a S. edc fiO a GO do 
L. a 0., sufficienr., para suas dcspczas, .maior
mcnte se a urr<·cailaçiio das rendas se estabt•
leccr com os ofriciacs nc-cessarios para dest% 
penha r uma escripcurar;ão simples e nfto :l]•· 

paratos:~.; c que. t-;,nth interin:~.ment: por ca
pital o Crato, fica o UovcJ',to na proximirl:tdc 
do centro ela PrO\'incia, e ·mais p,•rr.o (]as po
\'onçõcs q1w se acham nas [J!\·i~as das outras 
Provincias. 

Por to·dns .estas razões, c as mais qué po
derfto em tempo apre.;·~ntar-se, parece {L Com
missão que o project'> d-eve entrar em discu~· 

são ser approvado. 
Paço do Senado. lG de Setembro de 1839. 

- Jf. I. cie JfeTlo o Souza. - ,1, P. d.a cr,sta 
Ferrr:'ira. - Jost: Rodrigues Jarclim. 

Rcprcsentaçtio a qzw se refere o parrcc1· rtci· 
111-a JlUbNca.do 

Augustos c Dígnl~Eimos Srs. ·R(•prl'Sentan. 
tes ela ::\a~fw. 

A Camara ·:IIunicipal da villa de S. Ma
theus, na Provincia tlü Ceará, certa ,fla soli
citude com que pmmovels a prospcrldadr• gc· 
ral dos povos de todo o Impcrio, vem hoje PL'
rante .r.> Cnrpo Lcgislntlvo supp!icar uma pro
videncia que trar{I a s<•gurança, civilização c 
abwndancia, do que n2cesltam os povos d<'SScs 
long!nquos sertõ-es. E' esta, Augustos c Dlgnls
simos S"nhores, a crpaçiio de uma nova Pro
vlncla, s<-nelo sua Capital a Yílla do Crato, c 
annexanào-se-IJJC a comarca de Tcú, desta mes
ma Provlncia .(]o O.•a,·ii, c que outr'ora se cha
nuwa .Tulgatln de Cobrobú, da Província d(' 
Pernambuco. Esta ProYlncin, assim cn,ada, rl
carft con t"nt!o <.'m si n~ais de cem mil h a bi.t:~n-

tGs, -e podPril. sua reu::itit rao <!Stado acltlnl 
montar a. mais [J,, oiterta contos de réis, logo 
que a oéde do Gov~mo, collocada no centro 
della, J.:·v~r a influencia do mesmo Governo 
a todos os s"us angu:os. ~ãu só ·esta crca~ãu 
fariÍ. n. grandeza. ct<.~stea lugares, conh1 a. sua 
segurança c socego. Jazendo desappar<.•cer a 
falta rk cil·i!izaçilo e dur.,•za de costuml!S, que 
tantns scenns sang-ui:lnll'-'ilbls .t~~~m motivado 
nestes centres, c alntcndo a prt'iJOt<'acia de 
cc•rtos potentados, f!lH' (b tempo <'lll tempo 
appan•cem para flag~iio da humani'uadc. l~sta 
Provincia, S,·nhores . .f'lll nada póde offcnder 
os int.:..-~n·sscs e bem estar das outras Provín
cias, ao nwsmo tempo qut• farü a fortuna ·dos 
habttwntes destes !onginquos sertões: ella de
P<'nde só rla rossa rontadt·, d•,ssa \'onta(k que 
só se deve estender vos:;os constituintes; c 
sendo este um dos .maiores bens que vú;; po
dcrt'is C:Spcrn.r dt•Stít ('nmara, l~ OS J)O\"OS que 
clln repres<·nta. r'•cebPJ' esta graç:1, pela qual 
bemdirít constnntPillPill<' o nonw rlc cada um 
dos Dputn-tlos da Xaçiio, que nssim attendem 
aos votos e n·c'CPESidadcs r!,• u·ma grande po
puln~ão. 

Paço da Camara. :l!unicip:d d~ vil~a d<~ 

S. ·:\Iathcus, em scsstto Pxtraordi·narin. de 2 
de :uarço tlc 183n. - Clau~Ur, Bizaru cfa. 
ó:'!ilva., .pr,•sident<'. - Gunr.alo G'omcs clt: Souza. 
- ..l.ntrmj.o Pcmancl<'S Jfr,ura. - ,Joaqui1i: cl<: 
Paula l'út1/11ll. - J,,cio Carl:os ele Sauoút. 

Sem dclJalL' é approYado, afim de 
passar Ú 2n U:scUSSfLO. 

o SJ:. c. Ill: c.urros: - Sr. Presidente, 
cn·io que nos lt•mos drmorado demasiadttnJcn
te com este artigo; ~ ainda que a materla é 
importante, o que s" disse no primeiro dia 
da tliscussüo, delle, po.dia st•r suíficiente para 
sobre clle se ter Yotado. 

·EstP crime. disse ru. a primeira \''.'7. QU<' 

fallei, é corrP.sr>ondL•ntc :10 crime :1 l]t!t• 'i1tHi 

antigos cndigns se dava o no:11L1 <.k~ <!rime clt.~ 

lesa majes~ade ,. n!t:J trrti~f<"; n neccssid;,de 
cJ,• o classiffic:t r JJcn; é conhPcida des(k os 
n:ltigos, achnn.do·s,, cnJ:JprchL'ndido e dct:cl!:a
<1o na I:•:.:~isla~:ío daql!Pllt•S tempos, :x·gundu 
ns idéa.s QUC t'lltfln dominavam. Da llH~snut 

sortr, cm legislnr,<ies mui modernas e lib"r:~.cs. 

fallo da lL•gislnr,ão nu antes tia Constltulr::in 
dos Estados Unidos. ,\lli ::,, declarou, co1nn 
nós o fizemos rl••Jloi;;. na nossa, que o p·rlvik· 
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gio de llabca.s-corpus. só teria suspensão nos se clussiflcou esse de!icto foi absurda, e fica 
cnsos de rebel!ião ou inYasão, se acaso a se- inexequível multas vezes a providL•ncia; foi 
gun!llCt! puiJ!icn, assim o exigisse. mui.to exagerado tal numero de que a fez 

Isto mesmo é o que nós puz~mos na nossa dep\!ntcntc, porque dlflicilmentc .poderá vcri
Constituição; mas os Americanos trataram de ficar-se essa circu!llsümcia ess~ncial qu<~ o 
definir lego na m<!Sllla Constituição ·cm que Codigo exige. Elle se afastou muito de todos 
consi~tia esse crime d<! rcbellião ou traição, os Codigos conh'"cidos, até da mais liberal 
dizL•ndo que tinha lugur em tomar as armas Constituição que já apontei, dos Estados l:ni
contra os Estados Daidos, ou adhcrir ::tos seus dos, que ddinc estes crimes sómente pela suü. 
inimigos, dando-lhes .1juda c favor; nós re- essencia c nfw pelo numero de criminosus. 
scrnímos isso para o Codigo. Quanto ú lnva. Verdade é que t:tc;; crimes· scmpr" exigem 
sfto, r.ue é tambcm UJ>l <los casos em que póde muitos cumplices ou cnoperador<-•s; ,., qu:vndo 
ter lugar a suspensão de garantias, ningucm um ou outro homem possa a;>resentar-se só, 
tt·m achado duvida, (' todos se contentam, ou é porqne espera pe'lo mais; aliás, G facil co
com as defiliiçõc•s dos diccionarios, ou com as nhecer-se que sómente um louco póde tal pra
ldé:!s m~is correntes •.! triYiaes do Direito das tiear, c que então .de\'e ser mandado para a 
G;•ntcs, ~uc reguiam :ts n•laçoes com as na- casa de Orates. Sabe-se que alguns indlviduos 
ro•·s ;·xtr:I';Ihas. A resprito da rclJ.:;llião. po- frcne.tlcos, tem ousad.1 commetter sós crimes 
;ém, roi isno mais difficil, porque é um crime de traição, como as lei~ das nações então os 
pr~.~icada 11nr nossos cuncidad:ios, a que era classificavam: um homem deu com um pau 
precisu bem dctt.'rminar a natur~za c propor- em El-Rei D. José, outro deu uma pedrada 
cionar a pt•na. Eu disse ~ue, como estava. o no Rei, etc. :\Ias um homem que isto faz é 
arti;:;o tl~ Co:nmissãa paderia passar sem P<'- um louco, e estes foram encarcerados. 
rigo; ,. qu~ndo muito, para capitular com as Eu IcmLrei-nw .. para conciliar as opiniões 
o!Js,·r·;:!Çê·.·s dl' mui IH.bres Senadores que pa- j dos nobrc•s Scnaàores, de redigir assim ·eStL' 
r,•cer:l m ma is escrupulosos, não teria duv!d:t .:'!'ligo. (Lê a sna .:mr:nrla.) 
em cnnctJI'àar colll a tmenda que o nobre Se
nndor. que honteru tinha fallado anks de mim, 
havia ofiPrt•cido, ou aprest"!!taria cu hoje ou
tra, rNligida de divc!'So modo, pnra ver se 

acaso agra.dara. 
P:!l'·ect•-me, como hontcm já disse. que a 

classificaçiio ~ue J'ez o Codigo é anti-constitu
cional. A Consti.tuiçüo, Sc•nhor<'5, nüo qulz que 
os Podr;rt·s :\'acionaes suspt•ndessem as garan
tias, ainda cm ·caso c!<' rciJelllão, senüo quando 

0 exigisse u St.1 gurança do .Estado: logo, e !ln 
;pr~rio outros casos d~ rciJelliúo, cm que não 
S<' d,•ssc o caso de perigar o Estado. ::>i'ão ê, 
porém. est:; a dispositão do Codigo, segund~ 
o qu1l só haverá J'ebellião t0oda a vez que 
vinte mil almas se !e,·a•nt<!lll para se pcrprdn
rem os crimes ,•specificados no artigo; e só 
(lntfto pnch·r[L dnr-s~ o caso de suspensão ele 
garantias. 

Ora, isto é tornr.r quasi imposslr<'l a fa
cnld:ule qm• tt•m o Ped,•r Legisla;tivo Gernl, 
e p!'<.'SC'.Itommle as Asscmbléas Pro,·lnclaes, ele 
podt:'rt•m levanmr ns ;;nrantlas, c com Isso suf
focai' ii~ rcbc!liõ,,s, qn" multas vezes princl
p!nram com menos ge12tc. 

.Tf: ~~· vê ~uc n maiK•ira porqne no Cocllgn 

Lê-se e é apoiada a ~egui•nte emen
·da: - "A rebellião consiste na per-
pretnçào de um ou mais crimes espe
cificados nns arts. G8, G9, 85, 86, 88, 

89, 91 c 92 do Cod>go Criminal. ajun. 
tnndo-se para L'Sse fim os pcrpretado-
res, cm reunião nonis ou mt•nos nnmr. 
rosa.s; e fica, portanto, revogado o 
art. 110. do mesmo Codigo. Salva a 
rcclacr,ão. Pa:;o dtJ i:lenaclo. 1 de Ou
tubt·o de 183~ - Camciro de Orem-
pos." 

O S1t. VEilGUI>u:o: - Se eu entendesse• 
que leis severas, excepcion::ws e anomalns po
diam imp<.ldir ns dL•so•·dcns elo Palz, •não teria 
impugnado ('SÜt nn. ilrímeira discussão, nem 
nn deste artigo me importaria que S·c! lançass,, 
esse renwnclo grosso em panno fino ,, pouco 
usado, porque as clt.'õord,•ns multlplícnm-s·~ e 
é necessario obstnr-lh,•s. 

A Ballin. dl'Ye principalmt•Ilte, hoje, dnr 
o maior cuidado, niio só poi'C!tlt; a :dterar,ii" 
do Gov<.•rno t•stít j:"t r;•pnl'tida pnra outros lu
gares, como porqtw s~ anmtncia entrarem nei
las PL'SRnns (],• consid,•raçiio. Folhas publicas 
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reclamam alli abertamente despotismo e ln- ·Jade, de provar a existoocia do delicto, de-
sul.tam as Camaras Legislativas; c attribue-sc pendendo da prova esse concerto anterior. 
não a pessoas taes como Raymund~ Gomes, e Accrescentou o nobre Ministro que essa 
outros miseraveis; e sim a pessoas que exer- definição não comprcbende a tcnta.:iva. Taro
cem empregos publlcos. Desde que entre nós bem nisto se enganou. A tentau ra é o acto 
ha imprensa livre, que o principio foi llcen- Incompleto, e a d<!flniçüo 'llão ·exige que o 
cioso, jamais se tem propalado e dito o que acto seja completo, e por isso comprehcnde-a. 
agora se vQ, e eu nã? sei se haver{L alguma O nobr<J Ministro contlnúa a chamar ao 
ramificação desses projectos da Bahia. Que Codigo Penal manta de retalhos, c eu só en
nessa Provlncia se conspim e Sê fazem pro- tendo que ellc só merecerá esse nome, fazendo
jectos contra a Constituição, a imprensa o se nelle alterações, toes como a dcs~c proie
denuncia: e é uma vantagem que se colhe da c to. R<lfllcta-se no systema do Codigo: - os 
liberdade e licença da imprensa a manifesta- crimes contra a Nação c contra os Supremos 
ção de pensamentos e tramas, que sem e!la Poderes ahi estão convenientemente classifl-
se enunciariam cm segredo ou vagamente de 
palavra. 

Neste estado de cousas, convém que to
mem as convenientes medidas, e entendo r1ue 
não é com a definição de rebellião, nem com 
as leia de sangue, e fazendo .excepções na le
gislação, que se ha de remediar o mal. Quando 
a rebel!ião apparece, o remedia sfto as armas. 
Que se J.mportam os nbeldcs com a lei? Xão 
é certamente por este modo que se hfLo de 
acabar com as rebelllões. 

Um lllustre membro apresentou uma de
fínlção de rebelllão, que se lê cm um proje
cto de 32, ass!gnado po·r mim, o nobre ~Iinis
tro dos Negocias Estrangeiros, paraphraseou 
largameonte ·este achado, notando-me contra
dicção: .mostrarei que se enganou. A rcbell!üo, 
diz esse projecto, é a conspiração reduzida a 
acto. Se o nobre Ministro reflectisse que para 
haver conspiração são ncccssarias vint~ mil 
pessoas, ·c que para se reduzir a acto 6 na
tural que concorram multo mais, reconheceria 
nessa definição a qualidade de mu!ttd:w que 
eu sustento, c acharia conformidade com tudo 
o que tenho dito nesta discussão, •Porque cu 
não afflrmei que seja precisamente necessario 
o numero ·de vinte mil pessoas, que est(t no 
Codlgo, sustento só .'l necessidade de conser
var a ldéa de multidão, embora reduzida n 
menor numero. 

A definição lembrada, não minha, mas, 
confesso que, ti. primdra vista, me pareceu 
boa, porque todas as vezes que ha um con
certo de vinte pessoas ou mais, c pnssa a 
ser posto em execuçil0, ·o caso é multo grave, 
e nlndn hoje n adoptnrla, se não reflectisse 
na dlfflcu.lda.de, o algumas vazes !mposs!bl!i-

cados e definidos; Sê para qualquer delles 
concorre multidão, toma um caract~r mais 
grave, e o crime delle revestido toma o nomê 
de rcbell!ão: o ·projecto 6 que lança um re
mendo grosseiro no Codigo Penal, inutilizando 
a qualidade .de muJ.tldào que dá noYa natureza 
ao delicto; ·e continuando-se a emendar as
sim, teremos cffectlv;.mente a manta de re
talhos. 

E '!lão é só este o caso em que o Codigo 
qualifica crimes distlnctos: lá. está o de con
juração, que não ·existe sem o concurso de 
vinte pessoas; igualmt•ntc o de sedição, posto 
que neste caso possa haY·er outro crime, não 
concorrendo vinte pessoas: o mesmo acontece 
na insurreição. E sern mau este systema? 
Parece-me que não; mas, se é mau, c.mende
sc completamt"'ltc, e não se lance um remendo 
parcial, tão .mal alinhavado. 

1Disse eu que a definição de rcbell!ão tem 
relação com a Constituição, que autoriza a 
suspensão de garantias e é um desenvolvi
mento della. Respondeu um illustre Senador 
que a Constituição nesta parte fõra tirada da 
dos Estados Unidos, na qual tambem se acha 
definida a rebc!lião, como devia ser. Eu coo
cor-do que a Constitult•flo dos Estados Unidos 
foi mais previdente; mas, haY·endo omissã1> 
na n-ossa, cumpre suppr!l-a de um .modo ana
logo ao sentido da Constituição, que não se 
póde suppor quizesse a suspensão das gara.n
t!us, em razão do crime de um ou outro In
dividuo, mas <Jm razão de tantos, que causas
sem algum abalo na sociedade. 

Tambem disse q11c a definição do Co
digo 6 corntrn n Constituição, porque exige a 
r'•unlão de uma ou mais populnç&•s que com
prehcndam vinte mil pessoas, porque, dizem, 
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p6de a Patria achar-se em perigo e não podem 
suspé'!lder-sc as garantias, por não chegar a 
reunião ao numero de vín•tc mil. O que mais 
se não dirá! E' certJ, para engeitarem este 
argumento dizem: vh:te mll homens cm ar
mas. :-<ão é isso o que diz o Codigo: elle 
niio falia nem em homens, nem cm armas; 
falla em pessoas, ond • se comprehendcm rn u
lh·ercs e meninos. E ser[l .possível que uma 
população de vi•.1t.c mil pc·ssoas ponha em 
perigo c cause susto a uma população de 
quatro milh6<•s? Tüo valentes serão aquclles? 
E tão fracos estes? Não, não p6de h:J.Vcr re
belliiio que mctta medo, se a reunião é menor 
que a exigida pelo Codlgo. Se alguem escru
puliza, achando muito arultado este numero, 
proponha a reducçiio para menos: cu só in
sisto, para bem do systema, que se conscrrc 
na definição a idéa de mul.tidão. 

O iJlustrc llelatDr da Commissáo, .reco
nhecendo a necessidade de entrar ~1a defini
çáo da idéa de multidão, disse que todos os 
crimes a que a ddiniçilo se refere s6 podem 
ser porprctados per multidão, c nunca por 
um só individuo. Eu peço ao illustre Senhor 
que se recorde que já confessou que o crime 
do artigo GO podia ser .perprctado por um 
só indivi·duo, e isto basta para que a defi
nição seja. viciosa, c não seril difficil mostrar 
que outros artigos pedem ser violados por 
um individuo. 

Desejo wr as emendas offcrecidas. 

O Sr. Presidente as remet:e, e o 
ora dor ccmtin !\a. 

A do Sr. Augusto :\fonte!ro, além de pou
co determinada, tem a inconstaneia de não 
serem presos autores c cump!lces, o que fa
c!lmento p6dr. acontecer, posto que a reunião 
seja de pouca monta. Na do Sr. Carn~iro de 
Campos, pnreoc~nw ·dimi.nU'to o numero d·c 
60 pc•ssoas. Voto, pois, contra ellas. 

Esqurcia • .me de fazer uma observação so
bre a rela~ão clesra dcfiniçáo cNn a suspen· 
são eh .. g:ãr~tn/ir.B, reln~ão que nos dev~ tor
nar nwis circum~pcctos, porque, se nós ad
mlttirmos a suspensão de g:;ramias quando 
a Const!tuic:Jo n:1n nclm!tte, se d.:finimos rc
be!lffw o quc• n;io 6. ~Ias, a isto respondem: 
a Ass~m b!én Gual náo hn de a bus ar. 

n c1 só <L ,\:Jscmb!6a Geral que pódc sus
pender ns gar~nUas? Não, hoje têm tambem 
este .podo:•r "S ,\sscmbléas Provinciacs; vejam 

&gora se não é ncce3sario ter muita cautela 
para que não o de uma má definição: reflicta 
pois o Senado nas consequencias que e!la pódo 
ter. 

·Dizem a. isto: - Nilo basta haver rebel
!ifto para se suspenucrem as garantias, 6 ne
cesonrlo tambem que tL Patria esteja cm pe
rig-o; - mas, a declaração da Patria em pe· 
rigo é tão .indetermin:tàa quo com a. maior 
facilidade dn mundo se pókle dizer qu·e a 
Patria está oó.!il perigo, quando se qulzcr sus
pender as garantias; e pelo contrario, quan
do a definição de rcb~lllão fôr precisa e bem 
determina.da, alguma vez p6dc evitar :1busos. 

Eis ~qui, pois, as razões que cu .tenho 
para náo querer que se alterem as disposi
ções do Codigo, sem que seja por uma sub3tl· 
tulção exacta, que explique a natureza do 
n(!gocio, que o expr.ima com tal precisfln que 
nüo .possa admittir inberpret~õcs dlversas. 
Voto, portanto, contra o artigo ·1', do projecto 
c contr:t as emendas. 

Dis~e-.se que com este artigo I".!Yoga-so 
o 110 do Codigo Crimi~utl, notou·s•• que o 
Codigo fallava cm cabeças, etc.. P~n·ece·!mc 

que a questão não póde ser lc\'ada a esse 
objecto: eu tambcm concordo que a expres
são - cabeças - náo 6 l:loa., e que conviria 
deixar as denominaçõe~ e divisões geraes, que 
o Codigo faz de autores e cumplices, mas 
eu não encontro gmndc defeito nisto e nas 
suas consequenclus; lla, sim, dc.sharmonia, e 
f!ào grande defeito, posto não tire dahl a 
lnfercn<Jia, que tol:los os outrio.:;, ,1riminosos 
não ficam punidos; todos os outros crimino
sos .são punidos, mas, por aqudlcs artigos 
do Codigo qu·c el!Qs atacarem: L'm alguns 
casos 6 com a mesma pena que se di á re
bel!!ão, em outros é com menores; se não 
siio castigados em Yirtude do artigo que im
põe pena. ao crime d,~ rebi~llüio, hão de sel-o 
cm virtude daqucllcs que r..taca rem. Se st• 
fizesse corr~cção, ode um lugar tl·e - cab.e~.as 
- se dissesse autores, cu conviria nisso parn 
se conscnar a mesma nomenclatura geral. Pa. 
ra n1io prolongar muito a dicussão, dcixnrd 
de rc~sponuer agora :1. algumas questões que 
sr. tmn trazido, e que mc parec,! não per· 
tencerem ao artigo que se discute: limito. 
me (l mateTia do arti;;o 1", c, pelas razões que 
tenho ·expendldo, voto contra e!le. 

O Sn. CAssrAxo: - Sr. Presidente, prin· 
clplou o nobre Scna:lor declarando que, S<' 



.. ·' 
I ' . : ~ ! 

;');:; ... · 

j.'::::: 

\:>/ 
i\:::: ' 

'~~~~l::~::;:;t 
''!· ··. 

,·, i, '.~ 

':·'·. ; , .. 

2~j_Q bcssão de i de Outubro 

esti\•esse .persuadido CJU·e leis de ~anguc cr:1111 1 c mesmo outros lugares; mas, que tinha nw.do 
bastant-es [l:tr.tt nbafar rcvolu~ÜQS, votaria pc- dos suspeitos, da de:nasiada licença da !m
Io presente projecto, c acabou Yotando con- pr•.'nsa, do que apparec(!U escripto nes .pnpcls 
tra o urtigo em discussão e contra todas a;; da Bahla. Hontem, censurando os autores d~ 
p!UC'nodas: logo, o que se segue é que não artigos criminados, limitou a sua projJosição 
quer med•da alguma a este respeito, isto e a um empregad/o, e c.u não .insis:i para 
<> qUl! se de1··e concluir da sua pJ'I)posição, deJJe obtc·r uma ·dc~laração cJ.~stL' respeito; 
chamando a este projecto n .. mendo grosso el!i mas hoje kvou mais adiante as suas asser
pa.nno fino. Não sei qual é o panno fino a çües, dis~e que aqudles pcrlodicos sflll lnspi
que se applica este rem~ndo grosso; ~uppo I rados, protegidos por pessoas .de alta impor
nho que é o Codigo Criminal. tancia naquella Provincia. O nobr\• Sc•nndor, 

Os Sns. Vm:auEu:.., E Cosn FrmHEJJ:.I: - prrdôe-mc qut• lh'o rliga, deve ser mais cxa-
Apoiado. eto quanto lançar anathe:nas su!Jn• tanta gen-

0 Sn. C.\SSIAxo: - E' f:no de mais, por te rttW elle nflo conhece, " qul' aliás ccmcorre, 
isso que este grosso remendo... c te.m concorrido sempre para a conservaçfto 

O Sr:. Vrmamm:o: - E' tambem grosso d" da ord·~m naquelln Prol'incin. E' prc·ciso se-
mais. 

1 
guir as regras e os conscl·hos aqui ta•iltns 

O Sn. C.\SS!AXv: - Sim. talrez scjã~!Jas- Y·ezes apresentados .pein nobre Scnndor, quan-
tante grosso para tü0 fino transparmte. do se tl'atava de projecto d·" outra ordem. 

·se o nobre Scnldor nos th·cs~e demons· ~illle di,sse nessa occasiilo que nCLo ú bom 
trado o que eram leis de sangue, poderia exacerbar os espiritos, quando ·ell<·s nüo pr:n
muito bem applicar e~te epitheto ao projecto sam cm certas cousa;;. E para qtw exacer
em discussão, mas c!le não te1·e ·este tmba- ba'l-os neste caso'! Pois o no!Jr,• Senador nüo 

lho; cu tomarei o trabalho de dizer o que 
entendo por !-..is de sangue, e f:trei vl'r qm· 
a este projecto não c:tbe serudhaiitt• denomi
nação. Leis de sangue srto arj\lt'llas cujl se· 

verid1de c~:ccde a todos os prhlcip!''·' d<' lltl
.manidade, a todCis os pr.incipios de ~igual

d::dc, c a todos os princ!pios tk re!ar,ilo que 
deve haver nas leis cr.t1•e as pen::s e os dcJl .. 
elos: v. g. quando a pena de morte ; acom
panhada de tormentos horrorosos e de cir
curustanclas infamantes, c~c., ·etc., a isto n 
que em principio de Dirl'ito Criminal s·~ pódv 
chamar lei de sangur; porGm, cm quul dos 
casos deste projecto encooatra o nobi\' Sc·na
dor esta circumstancla, para o caracteri~ar 

de lei de sangue? XCw a encontra l.'Ill n"'nhum 
Hoje já se mostrou qtk pela lcgisla~ilO anti
ga de algumas naçõl's, n inda. existt:ln {•ssn.3 
leis, a que .muis propriamente u nobre s,._ 
nador podia dar o epitheto ode leis de san
gue: fellzmcnte a.s luzes do tempo .têm feito 
por quasi toda a parte dt.•sapparcccr esses 
horrores, com que de ordlnario se cnsarnguen
tal·am as lds; mas. chamar-se !t•i de sangu·~ 

a um projecto que é todo confoi'me na ap
pl!caçfto da pena corn o p::llt!O fino do Co· 
digo, nft.o t&m lugar rdgum. 

Disse o nobn• Senador que <'Jle não tlnh:t 

tt~m ,~isto, cm li!ntas e tão din~r::;us épocas, 
como appa rccem escriptos, dt.•spidos de razão. 
•;)Itl um c outro sentido? Jú se esqueceu do 
que appar('cen na impr~.::tnsa desta côrte'? E 
porventura, poderiam-se attrlbuir tacs escri
p.~os a (•sta ou fLquella p·:.-ssoa, oaand.o, pelo 
·chamamento destas folhas ao 1.'ribunal do 
.Tury, se tinha r~conhecij.lo que a respeito 
dellas não existiam l'Ssas protcc~ü,•s que o 
nobre s,,nador quer inculcar? Porque raziliJ 
o nobre St•nador nfio ha de fazer justir;a (<,Ill· 
quanto não tiver motivos em contrario). a 
I'Ssas pe~soas co•ntra quem quer lançar este 
!abGo, .posto que nfw declare cs s~ns nomes? 

St•nhores. é prc·ciso lem!Jr~rmo-nos que 
tllsto o de outras cousas que t0m apparccido 
aqui, como por exemplo, chamar-se ao Cor
po LPgislativo rcbPide, porque quer inter
Pl'<'t~n· a Constituição do Estudo, podem re
sultar desagrarlavels consequcnci:ls. Esses 
eseriptos contra os quacs o nobre Senador 
ral!n. não Illt· mcltcm medo, l'n devo dizer 
ao nobrf.' St•IHtdor que não tPnl!a receios: A 
Prol'incia !la Baltia não quer alternç;ües na 
l'lirma llc Gorcrno estabelecido, eu lh'o as
SC\"l:ro. 

Portanto, é melhor qne no!JI:c Sena-
dor <'spt•rc pela dccisrw dos .Turndos, c en-

lll<•uo de r•'Yo!ur,ito no Rio Grande, e que não t:io rc•con!Jccerít se rulla com justiça ou St·m 
th1ha medo do que ajlparecia no :IIaranhão, ella; e o melhor de tudo ó delxrmuos ootas 
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questões c remediarmos os males qu<· afi!i- possam sei· perpetrados por um só homem, 
;;cm o Brazil. I salvo no caso de se ap1:esenwr, por c'x~m-

.sr. l'rcs~d:nv•, a min!~a obr!~ação re- i pio, n.a praGa. ~ub!iea um homem Je·;anta::-
pellJr essa:' Jd~as dr sus~cJtas, por isso nws- 1 do ~ritos se~!JcJosos e apparecendo Jogo :>e
mo <JUl' sao li.tncndas so:>re lJl'Ssoa~ que tal- quaz~!S r11.1e )ú csu:.~;mu r~ espera. da,1u!:if.:1. 
v~z tcnluun trabalhado muitn p3ra conservar p.:trn su.ste:ntar~m a St•dição ou rebc!liii.:l? 
a ordem c a tranquillidad<' publica naquclln Este mcs:no exemplo mostraria CJtlo: o hom.;ru 
Provinc:ia. Porwnto, 0u rccdo muito das t:fto pcríJêtrou só o cl'~nlc, seria o pr1acipnj 
desordens d:1 R1o Grande, de Smna Catlta- c:tbc(;n: m~ts parn. kt·~~:· ~ cft'eito o !~d! p!::ao 
rina, do (JU1· :iJlPal·e<.:~· no :·.Inr~nlülo, \~ hei ou flln t)t·n. preciso nm:t multldüc. Pois :;c 
de couUnwn ~ t~r rt~ceio dn que íôr appn.. L-;r.o c·::~ú. e:cnsagTado ncstL- U!'tigo que ~c 
!'Cccnclo á imi~ur,:io r1isto, porqu0 este:; são acll:1 cm di::;cu3são, como pôde o nobre Soj· 
os m::.iorcE elos nossos malt>s; pnra cujo rc- naUor delle deduzir o n~gum~nto de que tJ 

mc·dio (!<:vemos <·mpregar to>dos os esforços; crime de Rebel!ião JJód" ser papctrado pu:· 
,. é juswmemc isto o que se p::ermdc fazer u::1 só inu:viduo? 
por ··stc Proj:cto. Or:1, o que quer agora o artigo d:L Com-

Irei agor:t ê"t mai.t•rb. . .Xüo é com vistas mi.::isüo? O mesmo que o nobre St!nador quiz 
eh~ C•·nsm·:1, t~ sim pnl'a algumas reflexões ruz~r. quando dt~flnio o crimt.• de rl'bellifi.~. 
uteis, que me n:sol\'O a roc:11· nesst.: m~smo em 1832, pelo Projl!cto que entilo r..s,:;!gnou. 
Pnrcc~\1: dt• Commissftn uuc n:lo foi dif.:tac.Io, Projecto que coarctou o numero ele pessoas 
:nns que foi ass!gn:H~o pcJo nobre St•nndor; que o Codigo Criminal julgou necessar:as 
,. r:n•· tr:ndo-o tomado como opinião sua, vou para h::. ver crime do Rcbc!llão, reduzindo 
~·rqn PJIP pror:l!' GllC o nobre Scnad1Jl' esl[L 1..~ste uumc'o a riute 1Je~-::loas. Ora, se o no .. 
nos !ll'inc!pios do anigo cm discussão. bre Senador I'<·conheee que não pôde h~ <'c!' 

Disst.• o nohn· S~:nador: -·Fh,!conhcr,o que rebt•lliiio sem multidiio, <' reduz ess:' :nulti
Pl!'U ll:n·er o erime de Rt:bcrlião, clcYe sem- ilfto a Yinte pessoas, que razúl2s póde n.twc· 
pre ha\·,•r mul:;idiio. -'·Pois, •n:isto n:ln vai sentar para dizer que 17 ou lG tambem n~to 
conforme o Pro.lecto que s•• discute? Disse Jlode.rão pmt:·car o crime? Xenhuma. Por
ellc que " Projecto in este crinw indivi- tanto, par~cc 'lU<! não se pôde demonstra;· 
dual. Ond" i'stit isto no Projecto? Quando o melhor qne a Commissiio nfto quer.,:~do fix~1· 
nobrr S•·n:~dor mo2trar que ai:[igo do Proj<!- o numero algum, a:tdou conforme a defini· 
cto f::z indirfdaal o crime de Rebel!ião, r·n· r;üo g-eralmente aJmi:tid:t do que 6 rcb<>:;wu: 
t:1o, c só então nos con,·encerii; mas, emM por t\:-.:emplo, cincoenta homens, 1!lll UPl:t po .. 
quanto st• limitar {t asserção de qut• o Pro- voação qualquer, podem fazer uma relL•IIiiiQ, 
jecto estalJcJ,·ccu que o crime de ReiJe!llfto porque uc rebclli:io entende-se todo o crim•: 
não pôde s~r penwtrailo por uma multidão, perpetrado par::t d<!Strnir a fórmr. d<• Govcr
sem que o nobre Senador S•~ digne a de· no cstabclcc:do, " esta tentativa de cincn:!ntn. 

1uonstr:.J l' n. su~. proposiçfto, não t0r~w força. 
alguma o.s seus nrgunwntos. 

Disse o nobr·· Sc-nndor qu<>, definida a 
consi)irtH_:fto, cama cstú no Codigo, ntio t>óde 
dcixt~r tll.! St.'l' commettido l'Ste cl'imc senfto 
por uma multicl;io. Ora, st· o nobr<! Senador 
recouhcct• i.~to. como Dúcl~ ,·atar contra. o 
urtigo cm discus.õi<o? Onde é que o artigo 
diz ~llo cst,, cr!m~ pód,• ser perpetrado por 
um ilHJividno? :\:lo cita o Prnjecto os artl· 
gos do Codigo Cl'iminal qu<· faliam do cr!mc 
d<' rebe!l!fto? Cft:t; cntf<o, como é que se pó· 
de dnr a iutli\•idualidado mstc artigo da 
Com missão? Os crin:cs d" que tratam os ar. 
~::g;o> GS, r.n. Sã. 87, ss, 89, 91 c 92, do Co· 
c!lgo Cri:ni!\~1 •. ':::o !JlOl'\"<'nlma crimes que . 

homens póde ameaçar a ordem em c·~rtos 

lugares, ao passo que em outro;; n~d::!. faria 
receinr: Jogo, na definição de r,,bellifto u:lJ 
s.• pôde aclmittir um num .. ro CCI'lo e dctl'r· 
minado. 

Disse o nobre s ... nailot: qur .. , rebellan. 
do-se uma povoa~fto de v:ntc mil n.!m~s, nfLo 
pó de isto pôr a Pau· ia em perigo: sim, Se· 
nhor, conforme n lugar. Por <'XL'l!lpio, eu per
gunto, se no Rio de .Taneiro ,·intc mll ho. 
mens nflo podem piir a Patria en pr.1 !~r), f:t· 
zcndo uma r.~volur,fto. ::\'lngucm dnv!:lar,\ o 
numero d<' ylnte mil almas no Rio noLO s::J'Íl 

bastante p:n·n concitar a popu!aÇttc< de toda. 
esüL ProYlncla; porém, semelh:mtc neto pra· 
ticado na Capital do ImP•!rio, é o unlco rn.· 
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paz de conseguir a dissolução do lmpcrio .. refutação c vem a ser a seguinte: - se pe
Já nüo acontece assim se vinte ou trlnt:: mil nas mais brandas nfto se têm podido até 
pessoas se sublevarem cm outras Provilcius, agora applicar, como se podcrfto appllcar as 
c, desgraçadamente, temos tido esse ex:m- que dcte:rmina este Projecto que são bas
plo: temos visto que apczar de todos o:: os· tantc fortes? Senhores, nós em outra occa
forços dos rebeldes cm algumas Provi,1l'ias. siêio jít nos d':mos ao tra!J~lllo de dcmons
ainda a Capital do Imporia c os lcae> lia- u·ar que uma cousa é impos:ção de penas, e 
bitantcs dess:1s Provlncias, quo desejam .1 outra cousa é execução de Lei; que as Leis 
St:gurr~nç;a publica c a conscrvaçfl.o da. or~len1, 

têru sido mais que sufficientcs para eonSl!l'· 

varem a orilem ameaçada por este numere. 
de s,·uiciosos que se têm levantado; m:1~. se 
houvL'r uma rcbc!lião no Rio de Janolr·, não 
ha de acontecer ::ssim. Portanto, é pr,'<::so 
attcnder ü qualidade da desordem e a0 lu
gar do lmpaio onde ella apparecc, parque 
em um I ugar não pó do prejudicar tanto 
como em outro. 

Dc:nais, o que se i'aí~ neste Projecto, qnc 
não se ütÇl conforme as idéas que o mesmo 
nobre Senador apresentou? Se o nobre ~e .. 
nL!dor susteaw.r que a relJcllifLD rcduzit.la ~ 

acto G rebelliflO, c se pelo PI:ojecto que assi· 
gnou dú a este crime us pt•nas do arligo 102 
do Cod:go Criminal, que é morte, no grão 
maximo, galés perpetua, o médio, e prisfw 
com trabalho por vinte aimos, no mini mo; 
penas cm tuuo iguaes ás que :t Commissfto 
apresenta no segundo artigo, para que se 
oppõc ao artigo cn1 d:,scnssü.o? 1~' ·porque 
nada quer, é porque entende que o que está 
no Codigo é o melhor; nus, neste caso, não 
nos criminc tanto, não dê a c::; te papel o L pi
theto de remendo grosso. Portanto NlrL~cc

mo que estando d,•slruido u unico ponto cm 
que o nobre Senador tanto se estribou, quan· 
do c!le quiz pc,r.;;uadir (ni\o digo demons· 
trar, porque cllc aindn. nada tem th·mons· 
lrado) que a dc!ini~r,o que e:stc Projecto t!li. 
t!'· rcbc,l!ifto nr,o ptítle ser admislvel, por isso 
ru~· sendo ~l rcbcl!ifLo 11111 crime, que nrto pó~ 
<Ít~ ser cnmtnetticlo scnilo por multhl::io, o 
F;·ojecto reputa este crime lndiYidual, tc~l

"'' jiL demonstrado que isto não ex:ste no 
Projecto, t•stft cllc conforme com as ld6as 
cln nobre• Senador; e para este fim a Com· 
miss:1o sUJliHimlo o numero dL' pessoas que 
design:L o artigo 110 do Codlgo Crlmlnnl, o 
nobre SL".nntlor lambem concorda nesta sup· 
prc;ssilo. 

A' vista dlsto, julg-o perfeitamente !n. 
utll ~ntrar n:t discussfLo de outras ob:iccc;ü::;ô; 
!la uma comtutlu que me parece digna de 

SB excc.:utarn quando por clln.s o;; crim!noso~ 

são chamados (L burra. dos Tribunacs compc· 
tentes; porém, CJ.Ut.! se nüo iwpüew as penas 
decr~LD.clas comra os criminosos, Isto nfto é 
p"r falta ele c:xc•cução àa Lei, l! sim falta do 
cum!)r·)roento dos Uc:v.crcs Jf"t .• ,u~Ue .. q QlH" a 
execul".m; é jnsmmt·ntc isto o que nós ve· 
:nos todos os dias, e eu j(t elcmonstrei que 
ao homens que querem commcttcr um cri· 
me, t.:ntlo ccrt,·za t1uc as penas nfto lhe se
rão impostas, ou mesmo que lhe serfto im· 
postas, tendo a certeza que cl!as scrfLo tiio 
brandas, nfto altcnderão senão aos drscjos 
de conseguirem o seu !im. 

Tomemos por exemplo a pena dr! rcsis· 
tcncb ft Justiça: quem hcsitar[t, por exem
plo, <'lll t:rar das mii.os da JusLiça, a um ir
:nfto, a um homem poderoso que pelos seus 
e:rimcs eleva soffrcr a pena t!P morte, quan
<lo pcn: estt· attcntndo (L .Tust!r,a, só tem que 
:·,•ceiar uns pequenos soffrimcmos de ·I a 5 
:nmos t!c prisfto, ou até espera pela impunl
(ble, podendo muitas vezes cont:cr com a. 
;n·otccçfto dr:ssc m"smo homem poderoso, que 
dle subtrahio {t justa vingança da Lei? 
Di~to tem hav:do muitos exemplos: por isse> 
ui;;o cu que a pena bem proporcionada ao 
delicto, rigorosa quanto deva ser, c:: applica· 
da cm tc·mpo compctcnt~. é nm r;rande freio 
JHl.l':l conter os criminosos; e scnfw, encare
l!Jos o que se passa no Brazil: é na Capital 
do Impcrlo que se goza dt! ma:s liberdade; 
mas r]ucm póde dizL·r que tem a Yida se· 
r,um, snh!ndo fóra tl:t Capital, c Yinjando 
por C3SC .lnt~rior, onde muitas n·z~s por 
Ulll!\ falta de cortczin ou de saudaçfto, é 
logo um homem aEsassinado; onde se CilCOn
tram ind:viduos qut• 110r dinheiro têm per· 
!lCtrado trinta. ou quarenta as~assinios, indl
i'!cluos que por motivos frívolos :tssassinam 
YiUI':ts incrm.,s, c pn:s de famil!as no lntc· 
l'lor de suns proprias casas? St•nhorcs, este 
Projceto nfto faz mr..!s do que llmpn.r 11 So
cicdadt· tlt'Sscs scelerados que a estilo dl!a
cermH]O. 
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A rtspeito das ernend~s, eu já dei as ra- , 
zões por que não era m?<is conveniente ap-~ 
prova.r a prlmeira. en1 prt>ferencia ao artigo 
da Commissão, e peço licenç2" ao nobre Se
nador que ultimamente apresentou i:lm::t 
emenda, para fa:>:er a lll·3Zil1a refle:do sobre 
e !la: quanto á sua primeL·::t parte, é pouco 
mais ou menos o me5mo que está no artigo 1 

do Projecto; e qu:tnto á S·2gunda p2.rte, pó- ' 
de trazer obstaculos que o artigo não traz, 
porque principia-se logo pela difficuldade de 
se consultar se esses ajuntamentos são mais 
ou menos numerosos, e isto póde trazer con
fusão: portanto, me parece, que é mais claro 
o que está no artigo. O fim da Commissão 
é reconhecer qual foi o p8nsamento do Se
nado; e coino foram dirigidas contra nós as 
censuras, por não termo3 ido com este pen
samento, estou anciosissimo (e por isso de
sejava que sobre este artigo se votasse quan
to antes) pllra ver qual foi o pens::tmento do 
Sena.do, porque se ti vermos a fortuna de que 
o artigo da Comimssão seja approvado, co- I 
nhecer-se-ha que o pensamento do Senado 
está de accórdo com o nosso. 

O SR. VE::GUEITIO: - Peço ll palavra para 
uma explicação, Sr. Presidente. E' certo que 
eu disse que os meus receios augment:1vam 
muito com a noticia da Bo.hia: disse que 
grande mal nos podia fazer a rebellião do 
Rlio Grande, m:1s que julgava a Nação com 
bastante força para rebatel-a; que, se a se
dição do Maranhão não fosse abafada, podia 
converter-se em rebellião; e :1ccrescendo a 
tudo isto as idéRs que se têm apresentado 
·em algumas folhas da Bahia, eu entendia 
que, a realisarem-se essas idéas, estava o 
lmperio em grande perigo. 

O SR. CASSIA~o: - Disse que essas dou
trin<ts eram sustentadas por muita gente. 

0 Sn. VERCUEITIO: - Não alludi a. pes
soa alguma, repeti o que se dizia, que aquel
les escriptos, publicados com o maior escau
dalo, o foram debaixo da protecção de pe~

soa.s poderosas: tenho ouvido dizer isto, e 
parece-me que o nobre Senador e todos os 
outros têm ouvido o mesmo; não alhdi a 
este ou aquelle individuo, e só sei o nome 
de um, que n:1 Camara dos Deputados se 
disse ser um empregado publico, proprieta
rio da folha em que taes idéas appareceram; 
mas, presumo que um attentadÕ daqucllas 

não se pôde commetter sem grande prote
cção. 

Portanto, parece que não merecia que o 
a obre Senador clis:oesse que eu esta ,·ct fazen
~lo aqui allusüe.s, e, quando as fl.z;es3~, se
?;uiria o procedimento de muitos S.enhores 
da. Bahia, que nilo se escondem par:l. dizür o 
que sentem. Receia muito (torno a repetir} 
jaquelle pensamento que se manifestou em 
um::t das folhas da Bahia, e sem querer dis
cutir qual seja o sentido limito-me ::t obser
var que muitas vezes se encaminham as 
ecusns pm: um medo diverso daquelle que 
;e enuncia: qualquer que seja o sentido da
quelle pensamento, se elle se desenvolve no 
Imprio, necessariamente mu:tos males ha de 
c a usar ao Paiz; e se entendesse que este Pro
jecto era um remedia que produzia bom ef
feito, votaria por elle. 

O nobre SenadOJ: reconhece que o crime 
de rebellião só póde ser commettido por 
multidão: pois então, porque não quer que 
vá essa idéa na definição? Disse que eu lhe 
mostrasse em como, por este artigo, o crime 
de rebellião pôde ser commettido por um só 
individuo: eu só olho para a definição, e 
não posso ill ustrar ao sabia e respeitavel 
nobre Senador; o que eu digo é que está em 
uma perfeita contradicção. Reconhece o meu 
principio, de que para have1: crime de re
bellião é necessaria a concurrencia de uma 
multidão; e se o nobre Senador reconhece 
isto, por que razão não quer admittir isto 
mesmo na ·definição. 

O Sr:. CASSIAKo: - Se o nobre Senador 
permitte, eu me explico. Eu disse ao nobre 
Senador que convinha em que, para haver 
crim8 de rebellião, era necessaria uma mul
tidão, no que o nobre Senador tambem con
cordou; m::ts disse eu que o artigo da Com
missào não exprimia outra cousa, e pedi ao 
nobre Senador que se désse ao trabalho de 
apontar e provar qual é o artigo deste Pro
jecto que indica que o crime de rebellião 
pôde ser perpetrado por um só individuo. 

O Sr:. VERGUEmo: - Eu creio que serâ 
muito facil demonstrar que, por cada um 
desses artigos, um individuo poderá commet
ter o crime de rebellião: citarei o caso da 
provocação de guerra estrangeira por um 
Embaixador nosso, caso que o nobre Sena
dor mesmo já reconheceu, e basta esse ca~o 

para provar o que eu disse. 

31 
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O crime dt• que trata o artigo 69 do Co- 1 se co!lige isto, porque nesse caso 2- Consti
digo ~r·iminal_ não ê crime d2 rcbellião, por- ,

1
· tuição o di na: - No crime de rebellião ou 

que nao se pode dar o concurso de uma pc,- , invasão de inimigos, o Corpo Legislativo 
voação de vinte mil almr.s; mas, pelo arti- '\ suspenderá as garantias- e não accrescen
go da Commissão, €Ste crime torna-se cr:me , taria a clausula- correndo perigo 0 Esta.do. 
de rebellião. Í - Na verdade vinte mil homens em armas 

O Se. CAssu~:o: - Palo Codigo tambem j põem em perigo a ~ação, e é motivo bas-
ê crime de rebelliào. 1 tante para se suspenderem as garantias na-

O Sn. VEnGrErno: - Pois, se o Codigo i quelle ponto onde se acharem ·esses vintr:: 
diz que para haver crime de rebellião é ne- 1 mil homens, que é justamente o que se tem 
cessaria a concurrencia de vinte mil almas, I feito até agora; portanto, a redacção do Cc
como é crime de rebe!lião este de que trala li digo não foi consentannt com o pensamento 
o artigo 69, que póde ser perpetrado por um que está no. paragrapho 35, do artigo 179, 
só individuo? Segundo o Codigo, não é cri- da nossa Constituição, o paragrapho que usa 
me de rebe!lião; mas nem por isso deixa de das mesmas palavras, pouco ma:s ou menos, 
ser punido. Agora, pelo artigo da Commis- que se acham na Constituição dos EstadD~ 

são, é um crime de rebellião e dá-se a sus- Unidos. 
pensão de garantias. O que o nobre Sena- Disse-se que vinte mil homens nào po
dor exigio fo·i que eu lhe apontasse um caso dem pêrr em perigo quatro milhões de ho
em que algum destes crimes, de que tratam mens, para se suspenderem as garantias. 
os artigos do Codigo Criminal, citB.dos pela Ora, Senhores, lembremo-nos do caso de Na
Comim~são, pudesse ser commettido por um poleão, quando sahio da ilha d'Elba, e des
individuo; já lh'o apontei e 8.té citei um embarcou em Fréjus, creio que Fréjus era 
caso em que fallou o mesmo nobre Senador: uma villa de pouca ou quasi nenhuma im-
muitos outros lhe poderia apontar, por exem
plo, o de homem que vai a uma praça e sol
ta gritos s.edici-osos: -pie lo Codig<J não ha 
ni.sto rebellião; m'as, pelo aTtigo da Com
missão, ha. Se o nobre Senador reconhece 
que o crime de rebe!lião só póde ser com
mettido por multidão, por que razão não 
quer que isto vá na definição que dá o ar
tigo da Comrnissão? Eu não sei. 

O Sr.. CAnXEIRO DE CAMPos: - Continúo 
a sustentar o artigo que se acha em dis
cussão, e, por uma especie de capitulação, 
as emendas que foram á Mesa. Agora, pelo 
que acaba de dizer o nobre Sena,dor, creio 
que seria bom supprimir o artigo 69 do Co
digo, que se acha apontado no artigo da 
Commissão: com effeito, o nobre Senador 
fez uma observação que deve ser attendid9.. 

Quanto á necessidade de se classificar 
de novo o crime de rebellião, está· suffic!en
temen te provada; porque, posto que em theo
ria parecesse que era exequível o artigo 110 
do Codigo Criminal, com tudo, a experiencia 
foi mostrando o contrario. Eu já ponderei 
que elle tinha o defeito de não ser conforme 
a lettra da Constituição, porque fazia o cri
me de rebellião un1 crime tal, que sempre 
.a segurança do E-stado pedia a suspensão 
-de garantias. Da lettra da Constituição não 

portancia; pois, se os .Franceze-s tivessem 
uma Lei tão explicita como esta, nã.o fariam 
bem em suspender as garantias? 

O Su. CosTA FEr.REmA: - De que valia 
isto? 

O SR. C-~R:xmr:o DE CA~rPos: - Df que 
valia! Este argumento do nobre Senador é 
que não tem valor algum. Nós sabemos mui
to bem que, se a rebeldia vai avante, nào 
servem de nada as Leis, mas, qua.ndo a re
bellião não vinga, os rebeldes ficam sujei
tos ás penas da Lei: portanto, se a pena. fõr 
demasiadamente branda, segunimente não 
será um meio capaz de obstar aos rebeldes. 
Ora, Senhores, desde que se promulgou o Co
digo Criminal, temos sido ameaça.dos de re
belliões; para obstar a este mal, já em 1832 
se apresentou aqui um Parecer da Commis
são, em o qual se acha assignado o mesmo 
nobre Senador llUe agora combate este Pro. 
jecto, Parecer de Commissão que diz que a 
conspiração reduzida a acto -de rebellião. 

Eu ainda me lembro de outro caso mais 
proprio, que é o caso de 'Lavelleja, quando 
entrou com 12 ou 18 pessoas. Pergunto eu: 
deste n ucleo não se originou uma rebellião 
que fez sEparar a Província de Montev1déo? 
Ninguem o negará. Se em algum ponto ap· 
parecer uma reuniiío quu1quer, mas que es-
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tc'.iJ. d<'Jtinac!a a praticar ca:ia. um destes cri
mes elos artigos do Codigo. citados pela Com
m:ssiír>, cl~ve isto assustar-nos muito. Agora, 
sa acaso fôr tão pfquena essa rnmião qn8 
!'.e nja que com providencius ordinarias pó
de St'r uissipada, o Corpo Legiolativo não 
cleY•c:·ft usar de medidas extr8.ordinarias. A 

b~'2'' elo Cod'go Crimind .devia ser tudo I 
C}LE~n_t.J fossE- preci~o ·para prevenir e punir' I 
o CiP !!do, n::td::t mn1s e nada menos; a exp =- " 
1'ic:ncia ten1 Iuosttado que não ter~ sido bas
to:nt.:s 2s penas do Codi;;o, por isso que têm 
appart•c;do immensas desordt>ns depois da 
sua promulgação, e segun~.mente. . . não cligo 
caus::. mas das concausas disto foi a dema
sia.Ua brandura das penas. 

Diss~õ um nobre Senador que eile nã') 
via em como a disposição -do artigo 110, do 
Codi;,;o Criminal, diminuía ou coarctava os 
~ocleres da. Assembléa Geral. Parece que co
arct~T, porquanto a Constituição diz: -Nos 
casos d<:' relwllião, ou invasão dP inimigos, 
llec!indo a segurança do Estado qu·3 se cl:s
P2!1S~Ill por tempo determinado, a!gumr..s das 
formalidad,•s que garantem a liberdade in
dividual, pnder-se-ha fnz:er por acto especial 
do Corpo Legislativo, ..te.; - e ·dizendo o 
Codigo que o caso de rebeilião é só quan·do 
s~ der a concurrencia clt> vinte mil almas, 
está daro que a Assembléa Geral ha de mui
tas vezes vacillar, quert>ndo suspender as 
&a r a n tias, por -não Eaber se para este crim" 
têm concorrido as vinte mil almas: como 
isto é um numero flxo, logo que haja me
nos um, já não ha vinte mil. Por isso, eu 
me tenho declara.do contra ·essa fixação ele 
numero, que vem coarctar os poderes da As
sembléa Geral, que muitas vezes se ha de 
nchar em embaraços, e portanto não appli-

1nedo; isto deYe-se àeíxa.r ao apreciamento 
da Assembléa GeraL quando reunida, e aa 
elo Go;•erno, em sua ausencia. 

On. o nobre Senador disst' qua não ti
nha~ medo <ligum de vinte mil almas em 
acção ... 

O Sa. CosTA F:,nHE\fL\: - ~~ão se fallou 
em acção. 

o Sr.. c.u:~;Emo DE C.\l\Il'OS: - E' verda
de, raas eu entendo que, reunindo-se vinte 
mil almr,s pn r a porem em execução qualquer 
uos dêlicto3 designados nos artigos do Co
d:go que a Commissiio cita no seu Projecto, 
estão em acção: logo, quando o nobre Sen:l
dor clisse isso, eu o1tencli quG elle estava 
em manif<>sta contraclicção comsigo mesmo, 
já porquP em outra occasião se contentou 
com o numero de vinte mil pessoas, quando 
em 1832 assignou o Projecto nes.te sentido, 
querendo agora por força sustentar o nu
mero de vinte pessoas; e já. porquP- elle ·disse 
~ue prE-sentemente tinha, mulito medo cl.a.
quellas folhas impressR3 na Ballia, que o no
bre S~nador apontou. Pois, ·se o nobre Sena
dor julga que não ha. motivo P<<r~. se sus
pPnder as garJ.ntias quando vinte mil ho
mens estiverem em acção para commetterem 
este c~:ime. como tem já tanto me.do de duas 
follln publicas? 

Senhores, é crrto que, á vista da liber
dade indefinida que temos darlo á impr:msa, 
nenhum bem ·se póde esp2rar: ·essa Lei pre
cisa de alguma corre~ção; pelo menos, prc
císa se fazer effectiva a pena sobre aqu"'lle 
que tiver abusado da liberdade da imprensa: 
por exemplo, naquel!e caso que o nobre Se
nador 2pontou. Quando se tratou da liber
dade ela imprcrrsa, eu dio::se que naquelles de
lictos tnmbem se admittisse cumplici-dade: 

eará a tempo um remedi o que pó de prevenir fui censurado nessa. occas'iii.o, à lsseram-se 
d<·sastres grandes ao lmperio. A minha emen
da evita est~ inconveniente. 

O nobre Senador quer que na definição 
ele r.~bellião vá essa idéa de reunião: é jus
! anwnte isto que se ·chama na minha emen
r\a; e não se costuma chan1ar reunião por 
Pxemplo o ajuntamento ele dous homens. Se
nhorfs, não é bom nas cousas moraes faz•cr 
npp! icar,1io ·elas mathematicas; isto tem sem
pre tido mãos resuitados, porque, sr em tn.l 
lugar, e em taes circumstancias, dez homens 

então immensas cousas; mus, eu o que que
ria era fazer nma Lei reprt>ssiva, isto é, que 
na falta ele:' quem tivesse e2cript.o o artig-o, 
fosse preso o 6ditor; na falta deste, o que 
espalhou o impresso, etc.; e não queria que 
se apresentasse um misPra.vel testa de ferro, 
como acontece com as Leis actnaes, o que é 

uma verdadPira burla. 
Portanto, á vista do que j-:'l se tem ob

servndo a1 respeito do abuso da .libetdade 
de imprensa, creio que nos não deverá as-

não são p<lra receiar, en1 
cm ontns circumstancias, 

outros lúgarPs, e sus~ar isto que vem nas fnlha-s da Bahia, e 
metterão muito , o nobre Senador foi contra.clictorio quando 
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·disEe que tinha medo -do que dizem estas 
cousas; e!le que tem presenciado tantos ex
cessos desta natureza, {;Ol11o é que treme jâ 

porquE: 2 ou 3 insenEa tos fizeram aquelle ar
tigo? Eu estou persuadido que aquelle não 
é o voto e a expressão dos homens princi
paes daquella Provinc:a. Creio, pois, que o 
no.bre Senador, para sei: coherente, deve ter 
mais medo de vinte mil homens, quando el
les se apresentarem em acçS.o, do que (!e 
taes gazetas da B's.hia, porque aqu.illo em 
bem pouco tempo .dá em papel sujo, de que 
ninguem faz caso. 

Ora, sendo certo que o artigo do Codigo 
está reconhecidamente defeituoso, pelo que 
tem acontecido desde que elle appareceu, 
pols que já em 1832 se pretendeu emendar 
no sentido de um Projecto que aqui se leu, 
tendo sido i·sto urna materia lembrada em 
outros discursos, e tendo se repetido com 
tanto escanüalo immensas rebelliões, que não 
sei como alguem po·ssa contar com segurança 
pessoal, {;Orno é que dei:;nremos nós de fa
zer todos os esforços para corrigirmos os 
defeitos do Codigo? 

Senhores, as rebell'iõts têm rido mui fre
quentes no Brazil, e a Legislatura sempre 
tem providenciado, ain,da quando não fni 
instigada pelas repr2sentações do povo, ou 
Fallas do Throno. Ora, tod<::.s as vezes que 
se vê que um deiicto é muito repetido, con
vém tom&r medi.cl<::.s fortes. -Quando nós vi
mos o crime de moeda falsa, muito repetido 
no Brazil, não tratamos de emendar o Cc
digo nessa parte? Tratamos: tambem quize· 
mo-s -emenda~: o artigo 110, mas ·isto não se 
pôde fazer, porque em 1832 havia partido, ~ 

partido forte, que .Eerv'io de .obsta.culo; e 
como, pelo ·nosso Regimento a minoria pó
de empatar as decisões ãa Casa, por isso 
quE: na segunda discussão de qualquer Pro· 
jecto se pó-de fallar: tanta.s vezes quantas se 
quizcr, não se pôde obt-er a passagem desta 
med:da. 

Ora, não sendo eu amigo do systema da 
rolha, todavia, quando se considera que : .. s 
minorias têm o direito de demorar todas :1~ 

medidas, deve-s-e Querer a reforma desse ar· 
tigo do Regimento. Creio, Sr. Presidente, que 
a hora é dada, .e por isso fina.liso aqui. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a E·essão. 

10G' SESSÃO, EM 2 DE OOTDBRO DE 1839 

E,r;Jcfiientc. - A. Rcp71c'scn!laçl7o ele va1·ios 

cúva(iüos ela Bahia, pedindo 1Jrovic!encias 
aci'rca cZ.o estMio actual da mesma Pro
vinda. - As ?n.(ldidas JJara o restabele
cimento ela orclcm. 

l'RESIDEXCIA DO SR. DIOGO ARTONIO FEIJÓ 

Reunido numero sufficiente de Srs .. 
Senadores abre-se a sessão; e, lida '3. 

acta da anterior, é approvada.. 
O Sr. 1" Secrftario lê um officio 

do P Secretario da Camara dos Sr.t: 
Deputados, participando que o Re
gente, em nome do Imperador, san{;
cionou o Decreto da Assembléa Ge· 
ral que regula as forças de terra 
para o futuro anuo financeiro: Fica 
o Senado inteirado. 

Primeira Parte da Grelem do Dia. 

Ent:·a em ultima di.scus·são o Pa
recer da Commissão de Legislação 
sobre a representação de varios cida
dãos ·da Bahia, pedindo providencias 
acerca do estado actual da mesma 
Província. 

0 Sr:. CoSTA FEnnEmA: - Sr. Presider,.t i·, 
como eu estou convencido de que, a maL; Eu
nesta das armas, de que os desordeiroH lan
çam mão para derribar o Goveruo, é o di
zer-se que o Governo quer estabelecer o 
despotismo, entendo ·que todos os amantes 
da boa ordem devem por todos os meios re
pe.l!ir st>melhante calumnia. 

Sr. Presidente, V. Ex. sabe mHito bem 
que o 1 o Imperador do B:r:azíl c.ahia poriJ.UG 
se dizia que elle queria ~tabelecer •J despo
tismo. V. Ex. sabe que a Provincia Cispla
tina está separada, porque os anarchista~ 

propalara.m que se queria estabel-ecer o d!'.spo
tismo no Brazil; e porque houve um f:•Jver
na.dor indiscreto que mandou pedir e,;sa iór
ma de Governo, .exigencia que foi rc:pe:Hda 
pelo Governo Central; mas sE>mpre foram 
condecorados os individues que isso pediram: 
Fruto Rivera teve du?.s commendas e di
nheiro para comprar gado, sem que por isso 
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arrojar as conuner:d.as ao cl1ão; 

e por fin1 separou-se a Cispl:l tin~1. 
A prcpria cxperifncia !T!e tem clemons

aos go-tr2.do que os desordeiros imputam 
vernantes tendencia ao ·dGspotismo, ou mss
mo actos arbitrarias, para melhor cohones
tarem seus culpr.veis desvarios. Ainda me 

quando fui 

I 

l 
i 

!~mbi.~o da. guerra que se me fez, 
Presidente -do Maro.nhiio, tempo 
dizia que eu qu-2ri e:tabelecer o 

em que se 
despotismo. j 

A sedição qe<e tev2 lngc.r em Minas com 1 

o prete:-:to de que o Vice-P:·esiclente quer;·a l 
estabelecer a Republica, era em sentido des .. ! 
potico; e o seu result2.do foi tod::t a popula- ! 
ção d" Provincir, pegar em armas p~.ra snp- .,. 
plant<.l-a. 

Ns, Ba'hia, agora publicamente se es- j 
creve no sentido do despotismo, concitando j 
os povos a abraçarem esse terrível regímen. ! 
Achando-nos nestas circumstancias, vem á I 

CD-sa ess<1 represen tução, e nella se nos diz 
que, acnso o Corpo Legi·slativo não der as 
providencias que na mesma :repJiesentação 
se indicam, e ~e npproximar uma crise como 
a que teve lugar em Novembro de 1837, en- I 

tão B.e lnnçar2.o mão de todos os meios de l 
salv&.ção ... 

O Sn. OLIVElnà: - Apoiado. 

!"íos; mas, _pcl: cr:t, nadn. se tem feito, sobre 
eleiç:':es, n:=2.11 sobre a reforma dos Codigos, 
n:..e·J.LtlS.3 que us rr::l:tJ.~escntante·s ~pedem que 
scj2..n.1 tomz.do..s na prEsente sessão, e do con
u~ario, declaran1 qne, qn~1ndo elle.s entendam 
qne se approxil:J.e a crise, llãn de lançar n1ão 
cl::ts nH;diclas qu-= autorisan1 a. suprema lei 
public?..: Su:us pr,puli, .n~prcnua lc~r: e:;t. E 
será jnstificc'>Yel um tal modo de exercer o 
d:reito de petição? Dev2 o Senado symp~hi
zar- com estes sentiru::rüos, nas ci:rcu:::nstan
cias em C]Ue se acha a Eahia? Nfto, de certo; 
tocl8.-via, não desejo que os ckladS.os s3 pros
trem perante o Corpo Legisl:Lti·ro; quero que 
t·Jdos fnllem. con1 ['.. dignidade ele cidadãos 
livres; 1uas, ao n1esn1o ten1po, com o respeito 
rrecessario. 

Quanto seria para cles~kr, Sr. Presi
dente, que o nosso collega que em primeiro 
lugar a•ssignou a representaç?.o (o Sr. Vis
conde do Rio Vermelho) viesse coadjuvar
nos em nossos trabalhos ... 

0 Sn. VELASQUEB: - H a muito 
que está doente com um ataque de 
tismo, que o impossibilita de sab.ir ele 

tempo 
reunut-
casa. 

O Sr.. CosTA FEnnEm,~: - Pois bem, tal
vez que ror enf.~rmo elle não pudesse vir; 
mas, lá est?c outro nobre Senador, o Sr. Vis-O Sn. CeSTA FERnEIB_\: - Sim, elles é 

- · 1 d · 1 conde d:t P2dra Branca, que muito nos pc-que hao de JU gar quan o se appro:ome a I . , ,
0 

• 

crise. Elles hão de escolher as medidas de l dena coadJtn ••1 com as sul\s luzes nos nos-
- bl' , .,.,. · · d j sos trabalhos; e se aqui se achasse, algumas salvaçao pu 1ca. ~ 1ve a pac1enc1a e ex a- . _ . 

m~,nar as assignaturas desta ríc\Pres•entação, mforr_naçoe~ nos pode~la dar sobre o objecto 
e em folha e meia já deparei com as de 46 1 em d1scnssao. E é mmto natural que o nobre 

, ,,
1
. · Senador que fez os apartes, e que tem muita 

empregauos puu 1cos. . 
esta. as- j am:zade com os nobres Senadon•s, tenha alO Sn. VELáSQUES: - Tambem 

gumas instrucções a este respeito ... signado um grande numero de proprietarios 1 
e commerciautrs. l O Sn. VELASQlTES: - Não tenho instru-

o S C F Na- 0 
dtlVI'dc- cções, nem se trata disso. Il. OSTA EllREilLl.: 

diEso, mas, em folha e meia, já deparei com O Sr:. CosT"\ FEnr:EII:.l: - Não existe em 
as de 46 empregados publicas, e ia conti- uma CommiB·são trabalho relativo ao Codigo 
nuando a tomar os seus nomes. Eu não quero do Processo? Como havemos de sahir daqui, 
repellir o direito de representação que ellea sem tratar deste objecto? 
têm; e oxalá que todos os Brazileiro:o quando Creio que são mais de quatrocentas as 
tivessem motivo de. queixa, empregassem es
ses meios legaes e não lançassem mão ·das 
armC!-s. 

A respeito destas medidas que pedem os 
peticionar1os, já temos nós feito alguma 
cousa? cu haYerá esperança de que algumas 
providencias se dêm este anuo a este res
peito? Nada. A Commissão confessa que sym
pathisa com os sentimentos -dos peticiona-

assignaturas, e em grande parte de propi-ie
ta.rios; mas ahi estão tambem assignados 
muitos empregados publicas; e se acaso elles 
fallassem assim ao Governo, eUe já os teria 
mandado demittir: é uecessario acabar com 
essas ameaças, falle-se a verda-de; mas não 
se ameace. 

Ainda ante-houtem nos leu um nobre Se
nador um Projecto, escarnecendo as Cama-
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Scssüo de 2 de Outubro 

l'tt::; Leg-islath·as c pu~na~Hio pt•lo absolutis~ 

mo: e niio foi :slo publicado t•m U!ll jomal 
1l:t Dahia'? 

St~nhorc-~. eoneorcle:mos em qu~ :klllP-

JlJ~l!!t.cs d:•3r.·2pt:!tos t' trto ;·1·~n·~·s ~·~?cl'!tnin:-t .. 
r:i!cs feita~ ú .J..cgislnt.u1·n, r;ô :w:''.'t•!H de aJn.~ 

\':!nc:"!. ans antt!'l'h:st:ls, para. d!'~TilJarem os 
Ct1\·:·rno:; JiYrc:::; c h•gnt•s. 

J.::u t~~ton e~·no dt· qnc boje l'lll dia n 

d::;pr.,dsn!t' n~w jlôíle vin.:;;·~r no Di·azil: e se 
EH' li i:~.:i.·!·~.·m (!\I(: c1lc c.:H~~ra prcclamn:!o~ cm 
;1l~nm 1,.-,ili.n dfJ i!1lpL·rio, c.-n (jii'b.: ~ti do 
r;raz!l, parc1n:: amanllft llart.'!':·t um;t rt•ncr,:Jo 
~ cr!·ib!~\:::jim~;, Sc·~liiorc~J, a t:::b:;:! dn. nossa. 
s:~1','::!tE'!D. é :t Ccn::ti:u!l:J.tJ; o por isso de· 
~·.:mos nfnst[l;t· do Gor~..·rn(l fJl12' temos ioda a 
~!lsp:it:t d·· d!'fiDOI.;smo. Com o l't'Ct·io, fJU co:n 
u p:i·,·t.exto tio tl.:spotismo, sepan,l:~sr a Cis~ 

:}1:t!h:1, r: t:om :--:::-:(! n~cs1no W:!iH~jo G r1 u~ o::; 
i'e~JP!t]t•s do Ri:) Grandt~ do Sul .Lt~:n dilac ... ·~ 
i'Hílo o B~·nzi!; e S(' os nubrr::; Senadores l:tn~ 

(;a!·:·m :1s :::n:!s ~·ist:::.s sobiY· :i no.ssa hí.::tori~1. I 
\'i·J·•~~~ que t(.'m :-~!tlo c.st:t ~1. no:·nw com que 
:::~t~ l:·m ataeaclo o GO\'t'l'JlP. 

E o\lfl'i Jcrant:lr a. vor. para mosir:l!' Mi 

!!lcus s~·!u::mC"nros :10 SclH~tlo: se o St·Iwüo 
!;rJ~lP~Llds:t com os st·nti:ncJ!t,Js dos Tit~prc~ 

:F·:li.antl·:-;, i':!t;a o r!nc· l':l!l':Hler: t'il Julgo {lliL' I 
t!n:tLl'8CCJ!t:1r.; pc.sso:1s nüo sr. P••dcnl intitul:~r 

po;·o ;.i(JlJC:l'~"..rlO. e• \'C!'I.lU:},) (Jl:l~ Cji.li1ll'O(~l'Tit~S ! 
;1: -~·~Ci::s SI' i:Hhn!:n·tu) po..,·o ~ollerano quanclo 
c::.; lk~l.ÍOS da IJahi1 dt\itaram O Cl·tniLcriO pu
i.:)ir:~ abaixo. 

O St:. ~lt·:r.ut E ).T.\rr.,~;: - FGr~tm as 
1K~J.ta5?! ... 

O S!!. Cn>"T.I .Y.'i-:H!:l·:ll:.\: -- Po:s nüo fo
!':;m'? G~·aní.lcs ~on~nws dnlwm sido r:mprc~ 

~::das Jlc-ssa uiJr~l lll· (•.ivi!isar::w tlu~j nossos 
'1 !:~s. obra. que ho.L~ toclo.s con.sidcri!ll1 como 
mui prol'iena :"t salubridade publica. Eu se 
i'G,'.:~~· P:·,·siUr.nt:.· d··~üa Pror:nei~. mandaria 
!h':;s:L oerastüo úlzr:r fogo sobre o povo sobe~ 

~·:1no. Diria fis hcrtl~n: IdP rcz~u· (\;;j Yossas ca
~~:~;.;; clesorclciros, rc:.it·ai-yos, cntiío YOU cm~ 

;).':'_:.!.:!!' a fot·t:::t eontr:1 yús! 
E' a~sh11 flUt' s1~ nrocr·ci!' nos l'aizc:; Ii

r:\::, ondr. ns L\·i.s í'St.flo ·t'lll ob.::wrvancia. 
!~.5sc pnro, Scnhorc·.s, lqlF~ ~nut!llsou o 

... ··lllitl'rio, foi ehn.m:ltlo poro soberano; ngora 
,·::.u· qn~: as~iig·n:l a r~~prrst·ntar:flo! tah·cz 
;~:!;l!alnwntc n sc·ja: r. so·;"t dado a r.acs ho~ 
!ilc!ls julgar sr ~\ssl'lnbll·;! tem d~clo as 
pr:J\'hlcncia~·? E Sl'mulo ltn. tlc annuil· n 

l.í!c.·s dCst·.io:J'! Sy!npa~llise quc:m quizer com 
os p.:·r:cion::r:os, cu 11fto ::1.pprornrej o S\!ll 
))l'Occ:tl,•j·, nem o da Pruvincia in tcirn, se o 
imii.ass~·. J)Jl'f!ltalii.o ;1cste objecto, en só l'l~

:;.;nh~:·~o Htt~-nclh'td umn opinirw, a ela grnn
:i~ maior:~~ cl:1 :\al;:io. 

Cc:ielu!n:!. S.~·:lll01'r~~. d~:cJm~a.ndr~ 

Pl'rllU::1l'!t'!, scllr::: ,·str~ ohjcc;IJ, de um 
que 

modo 
Ulo c::plkii.o, porqu•.• ::s.:iim c:ostumJ, e por
qn~· !t:~o rji.H'l'tl Q::e: j:tma:s s'~ me lance a p(:· 

.:h:l d.:- p:n·til!t:!i' o.:i ~entime:n!os dos petir.io· 

0 S!:, :\!:·;J.Ul 1: ~L\TTn:..;: - S:·. Pl·,•.sidt·n· 
U .. •, pvd: a l)~llilr1':1, lli~O }):li'~!- snsLt'!ltr:.r dis~ 

Cll~.:.;:lo co:n o :wb!'t~ SC!la.Uol'. POl'f!l!C (·tllcndo 
q:t.l' o [J:.~!·rc:c r ~1ü~~ cont~:·m matel'i:l nara. de
lJ~Hcs, pnr i~sn qn~ o d:~c:l·i·nimt·nto t• !na~ 

.:1nru ,·x::m:) (jllC p!'ê.~i:l!o a sua eonfrcr::io dis~ 

pC.ilSam pt·olongac~:ls contro,·Prsf!1s. 
o Si:. Cn>;T.\ r;·r-:1:1:1,1!:.\: - Enr:1o SJ'mpa

lhisa. 

O S1:. )f!·:u.o 1: :\1.\TTn . ...;: - . . . e o que 

nos r.ns:-;i· o noll!'0 ~r.nador r:onsi:;~,. ,.m lito~ 

p!íl.~ t' id~:as, (!.:.: que c· i le ~:wmpr~! Si~ aeha pos
suido. 

P: c~:. pon::at11, ~ prd::\·ta. J);!~n. <1~:wr ~!1-

~:·t:m:t C'11:::-=:~ t:~n abono dr~ t1ou.s t1os no.s.sos 
collt·.~;n.::; qn,• se ac!1am !lil B:lllia, sobre os 
qun, s o ne~hl't' ScnJdor drsprjou a su~ l.lilis; 
e j:i 1'~~~·:1111 t.:~tnhC'lll aqui Cl'!lStll':tclos 1•111 lllll 

,}os cli~l.~ pass:~(]O.,, Scjn.~mc·, pois, licito oh
serrar qnc cllcs !h-viam s"r tratados com 
m::.i~ !ll'banhl:tdr.. ou qtwntlo assim se não 
lH'l~tic~~:-:sc. ao Illt•nos st· l!11·s dcr!a fazer 
ma:s jns: !t;:!, porque o nohr1• Sc·nr..rlor não 
hX!lo~·n. qtw na Cnsa <\x!src a p~u·lc de doente 
de t1111 cle:-s~s no:;::i03 collt·;as: quanto n.o ou
ti'O (it r.· o nobr.: Scnndor sallt•r, que clle 
p~rtio para no.q eo:HUurar em nnf-:sos traba
lhos, em uma b:n·ea :1 Y~por; mn.s. ini~liz·~ 

!11Pilt0, drp11is dt• n:na .~~rmHJ,. tcmpcst:ulc rgH~ 

i'c·z qttasi naufrngaro, ll'YC f!ltt' arribar ct 
l..l~l~li:t, ontlc· elJPgon gr:n•t•mQJHC enfermo p 

:1.:-.:.:;im 1.1 m r·ont:nn:u!o pot: mu;!.11 tt\mpo; i' 

t!(~~1:1JHlo .. ~;:~ :~Ig-nm t~tllo l't'StílhL'lccido, quasi 
no fim !l:t :;cssiio. :iul;;ou que 1111o devia ex
pür·sc a noros pc~rig-os, falwndo l.iin J>Ouco 
tempo J1:lt'il qtll• t.!\'i•::lst• lngal' o enCl'rt·aml·t1to 
or(li:-tnrt~~ (la~ Cam:1r:-u;, c \'indo, alé1n di:-1so, 
inlllil:s:ll" o srn tr•mpo, assim comn nós o 
temo~ i:ltnnisnr1o. Tnnto c·sscs llons nossos 
coll( .. ~;a::, comil o:-J olltl'•lS signatal'ios t1a rc-
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Jll'U-:e:ntaç:fío, silo c:!datlilu:; mu!Lo pobres e 
alnwt:tdo.;.;, i!ndgos dtt or<it•m c elo Impl'r:t .. 
dCl\ os quat·s tl·m feitn c policnl razer mui .. 
tr.s ·C mt:itos rc!e\pante~ su·i·!~~~c;::; ao Pa:z, o 
que não se· p::d!;rtl con.!:iegt!il' com estr:s e on-
1:'05 discursos nt:~:r~hict~s f!Hl' p~l.l"~l'!ll (Í0 des~ 

\'ainld:t!-i c:tbec;as. 
Pcdt t.üo ~Üli1:!nte :-~ p::tl~HTa p:tra rcivin~ 

u:c:nr r:. hoz;r;t c :t dlgu~cl:Hk clc.sst·s dous no
~.ll'CH ScnadoJ'd:, dos Qu~c·s um dt'll pane de 
dü1·J~tt~, c cstú n mu:.s de dous mczt•s cstl·n
dido cn1 uma cama. eom 11!ll g-i·avissimo nt:t

que: {L! tl'l!ll!::!tbmo; {~ o ouu·o sofir· .. · o in~ 

e:omln:n1o que r,~ft.·t·!; o rnt:.' o pri\·on dl· com
t,arccc:r em tempo, f' juigo~t taln•;.; conrc~ 

!1h·ntc não vir cci a f~t~~~·r aada no fim dn 
:-.!i'S~;~!.O. lHJrCillC ü aqni!!o !!l:·smo que nós l'S
!..~~mos f'~:zcntlo. X:ldi.L !l!a~s dll'í!i. ~L·nii.o f!Ul· 

I'Oto PL' lo Parecer. 

O S1:. Co:-'T.\ F'EJ:Hi·:: 1:.\: - C::u fidlci em 
g-.·ral, o noJt'l) Si'Twd~~r (Jllt' é da a:nizadc 
d1·s~:::s no:;.sos eollr~p-:1s ~~ qut·m pod;.'i'ht .rcr 

rrtcl>ido :n:=trnerJ;c·s r:. l't'.~j>e!to. I 
O St:. ::\-fl.:].[.o t·: :\T.\TTos: - I~ {];, :\!ar~- I 

ittlill'.'ar!a:n cm nossos trabalhoo, e: no3 aa. 
rh~m as nc:Cl~~snri:1s inrormar;õcs do t•sradr"' 
1m C1U::! s~ acha a Pro,·:neia ela l3~h:a, Qtll~ 

em vert.htcle nw pan·ce bastante dcsagraUavel 
1.: CJIJI.~ alguns I~CCl'ios faz cor:r:cb2r j)i·l~ st:~ 
Lr~nqu i! !idu.d,·. 

Eu nilo posso symp:!thisar, 5,. Prcs~ 

L!C!llc. cn:1! n. n·pr(·SC!ltac;,i.o que cnrc:,·t· uma 
CSjlccie c~e unwa~·a ao Corpo l..f:gi::lt!th·,J, Ui
Zt'1Hin que, st· racs mcd!das se n:io rnma;.·t·!ll 
os -:J:gn:ttarios cuídarüo de salrar'-st~. l:.tn~Jan

Lio !11~0 d::s llll:í.iicb:l llCCI';::S:It'Ü!:·:, I:.:to é, dl!S 
medidas (k s:dn:(:.:to pu!)l:cn. 

Or~l, Sr. Prc=.::::d.::n~~·, f!tl<llllio Lodo::; nos 
nos moniiic:a:t:os com o es~::do act1~al do 
B!-~lzil, CJUa:ulo o Corpo Lc:g·i~-d;t~iro G o uniC11 
ccni.:·o de• un:ão do Im_t>S!'io, t: CJlk ~lJl!H!.l'e· 

cem l't•prcsi.:mt~H;Jt·:: iun~·r!c;~l ndo o Curpo Lt.•· 
:;islati\·o, pro~u:.:u.::ndo li3 ~·..:jJi'~~~·llLLtlHl'S to
mal' JH'oridrn~."i::ts L1~· Jilúlu proprio, se <·llcs 
~e t!:l.o dt:i'\~m no tC·i11j)O l' pelo wot:o CJI.lt· ei .. 
J0s t'I1tCI1licm! ~ 

Eu nà,) ju!;;o ton·."t·Hll•JLt' CJliC d~i.Xl'llHJS 

rlc ntani~· .. ·st[~r r1uo nüo app:·oy:unos sómcnt~ 

s::mc!h:!ntc modo d;• rcrr~·sultr!i'. Se o Corpo 
Ll·gislatiro n~1o tt-m ,, nr·c:cs~ario presc:gio 

O 81~. Co:'iT.\ [•.,i·:i:l:!·:tJ:.\: - Xào: mas L·S· 

I 
. ,, .,

1 1
- ,, pa!'~~ m:llltL:!' ~~ C!'i.lr-:n c a uuii:o do Impe· 

pcro (}tU· a nnarc 1!~1. uo ~' uran Inil c·m ul'C:\'f· ... · •. ~ , ,,, ~ .... : ..•. , .. • • ... •.. .,.. ... 
'~cnl.Jr:: ~c CO!il r•i'J'di.:l i'Ol'l'll! nllf empregados 1 •10 ~ri~LtlO, (!.lt-~ ... l.d.t •,',Jlo • .L.UlÇ.l ~- (:::;:e P 1 ~·-· 

. 1 · .1. d l t!~Jo. Pcns::rao O> no:;:;os c<.•nc:unllaos da 
afilll de baterem 05 U<·SO!'( t•:ros, 1111 ltal'CS a n ! . _ . . . 

] 
.• 

1 
-

1
.,

1 
. -

1 
. 1.1a ua flth• dlt·3 teran c.::;s,. rn·csUglO ~ torç~ 

tempL'ri1. de .'a eao. :.... es )il cvararn urn 
mor:tl neee.s2~!t'itt para conseiT~l't'lll ::! un!ãn 

golpl' iortc l~ tenho ~~ esp;:ranr~a th• \.'t\1 llre· 
do Jmpcrio. Eu él'do qu.~ t::lL:s se enganam 

\'<· vel-as dcl'l'ot.udos. rcd<•!Hlamemt•; ,. com~11nnca iar;;l mui:a bom 
Honra. seja tributada no::; brn.,.o~ :.\[araa conct.·ito elos C'id~HlrLoS f!lll~ assig-nnram ess:1 

nhcn.::.:.•s que tfLO corajosamcnt~· úatl'l'am os rcprçst•ntn!:'tLu, comtudo tu1u po!iEO julg~n· com 
rlcsordeiros. Xiio dig-o c"m isto nuc os tk-!rarr;:t r:1! nue scj:1. SIIJlél'icJ' :inuu!!:J. C!ll<' teJU 
~n~is Drazilcil~os ntto Sl'jal!l Ur~t\'OS: obser\'O n Rt•prt•sent~~f~o N":t(·iounl. Ess:t rcp:·esdH~a 
ti'lo sómcntt• nnc um !Jatalhiio do ~raranhão r:iio d,•u um (•xemplo r:: tal ao Dr::,~ i!! O que 
Cio s6mt>Utt• foi o que entrou t•m ú1go. 

o S~:. FEJ:J:EII:.~ 1>1·: ~IEu.o: - Sr. l'rcsi
th·ntc, como este Par<:CL'I' ~e ach:J. cm ultim:: 
dis(:ussfto, nfto CJU<'l'O dc:xnr dt~ iazer algu~ 
mas consitlernç:õt::i solH:t· o mesmo, porque 
niio dCSt\jo CJUC se supponha que estou cl0 ar.. 
cürdo com toda a rc{lnct::tio da t\•prcSL'ntaçno 
que foi dirigiLb :>o Senado por muilos cidn· 
dl-.os ela Prrl\-incia Lb Bahin, ,. a r<•spcito 
dn. qnal :t noht'•' Commiss:io só notou han
rem a1gnmas \'ozcs <h~scotllllrts::ndas; mas, cu 
acho·lhe mais alguma cousn. Xiio posso cll•i. 
;.; 11 1· ele !nmc·nlar a nuscncia de L!ous Lh•s nos
~os uolJt•cs collcg-:1~, flllt' St' acham na Dn
hia, porque ,,. d!es estil-cso•'lll aqui nos eo-

lliremos n6s qn~:nclo nos rort·!11 C:Hdcrcc.;ndns 
nutra~ rcprt•sent[!t:l!(·=5 concc:!bid::ts no ll1t:!Smn 
SL'lllido? Hal'emos de db·1: ~~~" sy:up:nhisn
nws com ellas c ~IIP uvllas sô rncomramr;; 
upt•JHts nlg-umn.:; C'xp:·essões {kscompassn.das, 
como em,•ndPu ~. nolll't' Commi;süu? Creio 
((lh\ u:lo; pol'fl!IC' t·St.·:o as::cut:m211:o t.:tcito elo 
Corpo LPgislnth·t, :t tal rcsp0ito inclic:i, ou 
terror, ou uma conshh·ra~:üo exa.Cl.'i..'l'ada par~l 

('O !li os r, 'Jll'<•.;;rn t·anrrs. 
Todos os BraziJe:ros, Sr. Pl'0sitlrnl<', po

dt•m rcprc!wntar aos PtH1err.:s SU1Wl·lnos d\3 
Estntlo, expondo ns males qnc soflr<Jm; ma~. 

s••mprc dl'!Jtl'O dos limites tl;; c!ccc•nc:a c uo 
jnstl'l; e j(unais jogar amt>aÇ~ls, co:no se v~ 
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JL•.:.;.~:;l .l"t•J)ri•;~\~·ll!:H:-<10 . .i.~ll tl~,.fl dÍZCl' CO!ll f:·an· t.aç:Jo Clll qUC S;.• ~tCiht\"tt, <h'po:s f!UC SL~ prin

IJUC;:::. qu~. :.!'.ltc~.i ti::sw. :·~·prcs,•Iüac:fto ser ! eJp:ar~~~n a nUo;nar lllt•tlidas de pru.deneia e 
.P!\'~i·:!l~.c ::i' SPn:do, j;~ ou\ ia. fallar sobri! i 1!~-cder:l~::o, dPSdt• (Jllt! se procurou J)l'r~uadjr 
t.•i!:-:; d.;;Ü:t.·:·it' que e::J:: St~ cs:nxa orgJn!sando I :t popuJaç;J.o, rpie os dcsperdic!o~ dos (linhei
,. flll~' o :;t;U r~·m;l.te c·ra justam::nte o ~)cnsa- ro.s JWhiic:o~;. e r~s opprl·.:::::::Lit'S dt·riatn acabar. 

:·i~l'~nn tilH: :St• t:OIHC·:n nes:-;c Cl'1t•brc· Projecto, I O :-t-::::::::nn P:·t·sííh'!Ht~ Jcc1ar:t ~1;1 su~L falia de 
:iis~:-r:d,, no Cür~·,fo Jj,·1·c·:1u!il. folll~L l'L'~!- :lbtTLU~':J 11::. _.\.s~.·mllh~a Prllri:H:~:J, CJllL' t•lh~ 

::~i t: :1. ·~ ~J ~::_·, ,:1 :~~~ .. i..; 1/~. J.'.l't.·. ~-~! :,J; ~ .. ~I o' ~ :~ ~. \"1 ·!'.l~·o· : ... :11:1;.)~ I ~:~~~~ .. CIJ~Il . c~; e \5.:1:Jll·.m ~~ o O~i il.o gr::·.~·:ll'S n·~:m 1 .. 
!i:";:) ~·.!.:t ,]L.,,_J, .. ~" (Jth t•tt CC.~~l;:;~L LIH!:!O::I... ]tl ul~l,l,:., ,J 0~: .. 1 d .. Oldt..ll, (j\lt l'!.i]1l'l';l \'í:!:' TI.'S· 

.:.~·ar. e !'lcp:~·l :l1:d.~ soccgaclo quando ouri h.~r U!1J•:Jt·Ciiin t(Jmp1o'.a:l1l!lllc. 
!!:J ~ ... ·:;:t,lu, flC:i't1 ~I~:n::o, peno C'JUl:' era nmc:t· ~\..:::slm Jkn:::-!. o I'I'~~Biclo:ltc ào Parú; o 
~:~a!,t::r~·. n:.!.J :·inll:t. ~-~~r,rcssüuJ sui)r:·.~ a utiii- l]lH! prn\·a I'JUt'. ~~· t·!'l'n!h•o o jui:~o d:~.quclh.1 S 

(J::d:· do :.r:·~!:l'~\i1h-:I:.o do Co!']10 L!::g!s~at:ru; CjUL~ supptít•m que Hii'J é possiv,•1 ter-se paz, 

!:I:t:-. :~L:tb r-!~~t·:I~!-J q1:c o S,•nn.dn não dcYC .sc·.m :l:ivdidtt:=5 d:• ri;;ut' c oppl'-.'!::=S~o, t~ dcspcr
dc.i~::ll' tli~ tli·tlar~!l' QUIZ· nfin sympJthisa co1n Llic.:io do;; 1linllciros :,ul.J!lcus, Jn(::ios quP dDs
l'·:::~i.a~j 11l'DtH•:::.i{::·~·~i qu~~ Gr: COllL'~:n !lcssa re- ~rac::ad:J.:Ih.·nt~.:: t.C·::n esLddn t'Ill pratica, lw. teni-

..-\ PJl:~rcc.·:t ll:·:po:~ ESi-:t~ n :tnV:'•l do ~:Cor

rdu JL·l'~:::ttil", C•il1l o c·:h::)rc 11~·~~~u:ro üo 
Ll':.iJ!C.:~~I!lt·!lL!J: Jl~~:la !!!ais tLI·i:! <.1 ~-..·.:;pd·.o tl·.~ 

ou~r"'~-l h1;:J.l"~' qu:· c: .. :T •. '~ll. p;Jrcplc qt:::ro c~;

lh·;·ar p:·lo~; :·;u.::o.s. L'!z.s:· c~I.i;· s:~ t:rü.l~:~~lla .I 
:;ysü:J.~·~:: i!c::::a·~·nte Jl:l.l':l. o i·!:.l~ í!e lc:\·ar ~t c·!'· I 
~~~~:) i;~~;:' iJ;:ri;~;;~; ~11 ~:~~~~I>, ,/i ll:.':z~~:J ~~·; ll;~ .·;,~\(;,~~-~ 
il!CJlLC.-J t•:il m:!SSJ., fJtlP p:l!'ll' elo.: rc:::::·ul.:uln.~ 1 

!'::~::1::11 ~ p:;;;;\dl I~J:~':Dfl: ;~,;~'';,, 1:, ~' ~J~~:l ~::~;\,,:,:i!:: I 
Ll·.:~:..·::., q~t·.· ~~·j~tlll iai'u:ttL~cb~~ t:to::;:. •:111\.iciu.s./ 
~\ia~: n:s lil'eC~fl~'!ltJ·:; ::no b2:n Uc~::tg·i.·:.td:tYcis, 
porqu~~ suppo: qn:~ a.lgnm:1 c:nusa lu a rt·S
pl'iw. PII\'(JU•' :i:"L :lpjntr;~(:t•r:.!.m t>SI.t•S dou~: r::t
c.tus, a l'l'JH't'SCnt::l;ârl •' o projl•ttn ~lcssa fo
lh:t. con5!tlt-rad~ ::50m!-oft"ieial; e no ;:1::io d!JS 
rc·c:·i(JS. t•!ll fllll-' lllt' aehu, ,~nccnd.o <]111'~ ~:t~ 

t:ti S(: YL"·rific.:ar. re:·ú La.l ae:,1 m:d~ l'llllt'BL~~s 

<:ull:i:•qn.·nc:.::;;:-; UJ que 1odos 11S ont.J·o~ q',Io.· , 
~n,; ~UIUI ·tt~m t:clll 1ug-:u; m~~~. t'll c:~Jwro cp.~~~ 1 

f:!!::'.;-:: st·rrt.o C\'lcHlas, JAII'fJUC o GtJYí.'l'llll u .. \·c! 
:-1..pplie:~r tnt!·,~: o.::; Edl~~ cuidadns a t:~..;t,• rt•;-:J)0.i-! 
t::l, ,. prc\·vn~l' cmqUJ!Ho i~ u::npo os n:nlt.'i'~ 1 

qw~ pn~>~.:tm I'i~~.:ult:.tr c!·:- ::;,•nklh~n!.t' ~)l:lllo~ 

Cc'ln:o ti•:!h:t Uit,, !JIW r.:!c!!lo lll~!j.s c·~: •. • pro
jcdo dt• CJU:' d•)s ouLrns, \'OU U::I' as razüt·s 

uo mvu nwtlo 1],• JlC'l:;:n· . 
.:\~~ ::;cdif:õ:·s CJtk' :ttt! h(ljc 1.t~lll apparccido. 

nãn ! ii·c·!·am ~Linda o'l sua tt·s~:l nm homi!m 
dl• prcf;l igí() e con.siL~t·r:!ç:~o, ~~ pOl' isso são 
h:l!tlallu.s, e n liiill tle S<'l" St'!ll]JJ'(\ A l'<'bt'lliõtn 

da Provinc:a tlo Parft foi tlcbc•!lu.d:t; e con
\·.l~m ilQUÍ llllL:lr qui: da. J'alb. do noro Presi
<l~·nLt' l1arp1t·lla J.>rorir.cia, se l'L~conh~.•cc qua 

t'll:t t•·m melhora i! o muito, do esrado de agi-

;ws a ~·=:ta parte; mas. f,•Iizmente. Il:trcce que 
::iC j:i \'ai n•co:Iht·ccn-:1() ftlll~ f::t~m taPS mc!ns 
.:;c: pt'Hic~ l't·stnlJ:·lcc·~T a ot·de:.m. 

Eu dizia [JU<' s" na Uallia :tpp:u.·cess"m 
tlt'::::)!'rku:: no ~t 'oli.hto projcct:td.tl, llaxlam U-e 
t.er um rt·~:nl:.ndo violento c ra~~~!. pd~L razüo 
de 51' \"{'l't•m :1ssign:HJos •;J:tf'll.!i:~Jla 1\•JJl'~senta

!Jw muiLIIS JHuprid:lrios ~~ alto.s funceiona-
1'::,3 pub:!cu3; se !::;3o .:lPJJ:lri::c.·, Sr. P:\.'Si

dcntc.~. a.~-~~~iro mui:.o mal d:1 m!iüo do Tmp-~

ric; C' j)3.l't~C:t'-nlt~ f'JHC lllll1C[l ,•sti\"t.'!llOS ~·.m 

tanto p.·l'ig-n er!llltl j)!"csr:nL•me:ntc Jlf•S ach:1~ 

!110'3. 

A Commissão dt•Yia t>Xr>rimir os sc·nti .. 
montes lk t.h's:tpprnnr:~o do S•·IHtdo sobro 
l:ll modo :!c rcp;\'SCllt~.r, a!'im de t·vitar n 
~·=~L·mplo, qul~ pddc· protlnzir uma seml~lhante 
pcti~:~o. D:·us queira que n. D:thb. s~.·ja salYa, 
como cu d.::-:~.·jo, P r1un ·clln nüo vrt :1 i•.:1cla tt'r 
muito que snffr<·I'. l~u rN!l·io lmstant-e de 
qaalquer movim,·nto ~nc alli possa apparcl~'r, 
c muito m:!is no S·Pnt.hlo llc trancar n Corno 
Lt·g-isl:tth·o c cntrt·g:ll' :ts chavt.~s a algt~e-~. 
St· o Sr. D .. P<:dro H estivcsSt~ C'm mnior1da
dl·. o q1w t'H nrdcntcm,•nte clt..'S·ejo, c ainda (·~.s

pero que a l'rovitl,ncia darú um m.,•in de nes
St:> lll!Jmcnto :"il' :tpt·cs:·::r; se ellt• l~stivcssc no 
thrnno, tl.• e••rto haria ~le rejeitar tnl pre· 
;;ent•', .por~uc harb tlc Sl'l' fiel ao seu ju
J'IL'lJ('~ilto. h:.tvla ele St•l.' fie:l tis instituições do 
Pai;:, ba1·ia d1· as susl·:·ntar: mas. como ellc 
aint.l:J, por th•s.c~r~r:a do Dr.1zi1, cst:;í na sua 
mciwr idadt•, DL'n;; sabe se hnn~rü quem 
qu·dl'a aecc::iLar as cha.,· .... ~s, d{·p.ois 1le lran
C.:tl' n C.arpc> Legi,;lath·o; mas, ,•ssc mís .. rnvcl 
nmiJícíQsn que :tpprnntsse s·,~l1l<'lhantc plano, 
tala de rwgar c:.tru o seu attcntado . 
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Eu sómente quiz mostrar que muito me· 
wm maguallo a represcntaçfto dos cidadãos 
da Bahia, tanto m:1is quaiJ,do d!:t partiu de 
uma Província fJUe tem tantos títulos para 
merecer a considcraçiio de lodos os Brazilei· 
ros. assignacla .;,sta p"r um r~:speitav,•l mc.•m. 
bro desta Cas<t, que pc:!a sua condncta pu_bii
ca tem mostrado que muito se i'lltcressa pelo 
Brazil c cons·::'rvucfi.o ele nos:;as instituic;ões. 
l\Ias, nós estamos "m uma quadra tal e tfto 
desgraçada que vdo que os nossos males to
dos os ãias se aggra.vam, (~ súmente na .Prn
vidt.•ncia posso <':3P(•r:.:.r algum remedio. 

Sr. Prcsidenll', o nobre SL·naclor (o Sr. 
2" Scc:·ctario). cnnt·.'Stando algumas proposi
ções que PU :lvantx~i, parece. qut.~ c:ntt~ndcu 
que as <1-:-i como positivus. 

O S1:. P.ln.uzo: ,--- J\ão selliwr; affirmei 
sómcate que tinha ouvido dizer. 

{) Sr:. F'!-:lmt:llt.\ Illé ::.Ircu.o: -Eu disse que 
t•.rnm bo:u:os qut• cm-riam n,·:;ta C:tpi tal, c 
eram refm·iuos por pessoas daqu.,IJa Provin
cin, que dn·crn nwn,cer cn·dito, pela sua po
sição soc:i:il: n:1o me enunciei posirivament~:; 

a qu~.:! em parte me :-eferi foi a factos. e es
tes factos süo antecedentes confir!ll:ldos pt•l:: 
l't•prcsentaçfto " 11or 8SS!l follJa. 

O nobre Senador ]1:1 d·:! Jkrmittir que lhe 
pergunte se pensa q11e o fmal da reprcs,·n
tação não contém r:.m summn. uma. ameaça 
ao Corpo 1-«'glslativo. Eu cr-~io que sim, por
que ahi s~ encontram expn•ssões, não só des
compassadas, !U:ls at~ amcnç:acloras; e, além 
dt,stas circumstancias, outros boatos correm, 
colllo j{L rt'f·~ri, n. rt~speito de clubs P rêcruta
m:entn, os qua"s ~ão contados por lpt,ssoas 
que mui.to conceito merecem. l\"úo me admiro 
que o Governo ain-da nilo saiba officialmen
te dL' taes occurn·ncias, porque é dl' presu
mir qtw os en-réus se não denunciem u si 
mesmos. 

Tmnbem creio que o GovPmn nfw tcw 
noticia ainda do r"crutu-mento qu<' se está 
fazendo no Cear1\, a ferro e fogo, c de que 
noventa c tnnt:ts prnças marcharam com n 
Secretario do Gon•rno e um officla! com
mandante, os qunes cercnram o col!cglo do 
Crato, partt obrigarem os eleitores :t votar 
no sentido do Governo; mas isto niio é pn
ra admirnr, porque !Ja t-éUJPos a esta pnrte 
n systcma das cldçõc~a tem sido sempr,, t•ste; 
as eleições são f.~itas com dolo. t•mprcgando
St' o systc•mn tia corrur~fto, t• ntc1 an·iscando 

a.s Jiberdadc•s publicas e a uniilo do Impe
rio. 

Alguem poderá r.nntcstar qu'J o -estado 
desgraçado a que se :J.cha reduzida a Provln
cia do Rio Grande do Sul, é devido ao acon
tecimento desastroso de 30 d~ Abril, por oc
cnsiiio das p]eiçõcs do R~g-ente? :\ilo foi por 
essas manobras clcitoraPs que se poz em peri
go :L união do Imperlo? !\ão foi por causa 
de: trinta e tantos votos que se sacrificou 
uma columna do Exercito -da legalidade, onde 
se perderam tantas vidas. bagagens. muni
çücs e, o (]lH! ma is é, n. força moral do Exer
c.íto da. iegaiiUack? 

!\ão G l'~.tc mesmo systrma que se está 
pratica•ndo no Ceará? E o qu,• agora ncontec~ 
n:t Parahyba? O Govc'l'no I:iio poderá sabt~r 

disto, 111~.5 eu re-firo estes factos para qu·~ 

elle, dt>sc·mpcnhando a su:L alta missilo. que 
wm rec-~bido, oihc p::trn o bem do Impcrio c 
f~!:a Cl·~sar se:IIPihi!~U· s) .. stcmn.: -eu assi-m 
o c:;pero, r. se o n~io f~;!·~:-. {~ fõr continun.nd·> 
Ct)lll() n.U! agora ii mnmo sy.st~·:·::~. cntüo pó~L· 

contar o G:cblnne actual que ha de s-~r ca
ilcno de m::!rliGõcs. c ha ~k nr o Brazll sof
~:rt~r ainda. n::dores !na1·2s do qtw aquelles 
por qut~ tcn1 p:tssa.d9. 

Tamlr.·m cõ.tou pcrsu:ulido que o Gover
~o actual hn. d<· l:tnGar su!ls Yistas sobre o;; 
negocias fh1anc~·iros, não só da CôrtP, cnmo 
princip:t.lmc.•Ittc das Provinci:~.s, pnm nos nfto 
í'ir pedir :1n anno se;uintc um cre-dito talvez 
d<' 18.000: 000~000. 2e o Go,·crno se quiz~r 

;;ui:t.r pelos nrr.:lmcmos anteriores a 19 de 
Setembro, !ta rk r·:·conhecer que um dcspcrdi
cio c desleixo horroroso reina ·cm todas ns 
1'\?pa.rtiCõl'S de' fnZt'll:da; <~, st.•gundo as mes
n:ã.5 ii2ÇJ.S oe!cin.zs ~~ss[!.J =~pnr~~ç;õcs, cnc 
se nchnrá habilltndn para dnr as prorld-~·;~

cins dl' que o Br:tz!I tanto necPssita: mas, 
se as cousas continuarem :t ir como têm Ido 
o.té agora, aí do Brazil! 

!\ós temos sobrcc-rr·cgado ns gerações vin
douras com uru:t dil•id:t. "nornH', que ha de 
õcr paga com o suor ··;os honrados lnn:ulor-:·s 
c ncgoclnntes, qu., alitis se ,-cem rcxatles com 
tributos c rccruta.mt~nto horrorosos, ~mqunnto 
que os go\'ernantcs gor.nm de todns as com
mo-didadcs, dil·crtem-s? nos bnilcs c funcçües, 
,. pouco st~ Importam com os males que soff:o 
o Paiz. 

Disse o nobrL' orador que cllc nilo tcmi:L 
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o absolutismo, e que se elle desnpparecesse no · cn entendo <!e meu dever nito udxar passa1· 
Brazíl, essa •tentativa seria repel!lda. de salto aqullas censuras: censurus .trazidas 

Eu não estou de accõrdo com o nobre Se- por occasiilo do parecer dado pela nobre Coro
nadar até certo •ponto, nunca temi o absolutls- missão de Legislação ~obre a representação 
mo no Brazil, jamais eHe ha de imr>erar entre dos muitos habitantes da Bahia. 
nós, e ai dos miseraveis que quizerem fazer o parecer da nobre Commissão, tomando 
essa .tentativa: mas, hn um pooto d·e vista de- em consJd.cração o que se pede na rcprescnta
j)aixo do qual temo ·ESse criminoso projecto, ção, que é a rcform•L da lei das el~:ições, c 
e é a reacção qu•o ha de haver quando elle ap- dos Codigos Criminal c do Processo, diz qtw 
parecer. Não sei se os sinceros amigos da srmpathisa com esse pedi.do c COtnclue opinan· 
Constituição c do T.hrono poderão obstar aos do que, para nos mostrarmos seusivds ao 
males ~e:ssa reacção, e se elln não dará mo· clamor dos nossos corcidadãos da Bahia, de
•tivo a que os desordeiros .proclamem o systc vemos fazer todo o esforço c sacrifício p:J.:·a 
:ma opposto, sem que p()ssam ser supplanta.dos que quanto antes ent~em •2m discussão, e sr. 
pelos sinceros amigos do Throno c da Consti· adoptem pelo menos a.'gumas emendas propos· 
tuição, Não pense o nobre Senador que cu tas a artigos dos Cod!gos Criminal e do Pro· 
jamais me possa persuadir de que o despotis· cesso, como as mais urg.~nt'és; matcrias que 
mo, nem mesmo na Bah!a, possa predominar, se acham nesta Camara e na dos Senhores 
porque, se esse parti~o ahi a;Jpareecr, ha dé Deputados. Entendo, pois, que a Commissão 
ser logo suffocado; 'lllas, esta mesma wntativa disse justamente () que devia dizer cm c!r
não trará funestas conscqucnc!as? Não dará cumstruncias taes, uma vez que o Sen:~do c a 
motivo pelo menos a uma reacção vioicnla ,, Camara dos Senhores Deputados têm reconlte· 
anarchica? Receio que sim. cid() que deft'itos exiJtem nos dons Codigos; 

O nobre Senador '"·eu C()Ulo prova de nftc portanto, me parece QJe não !ta razão algum!\ 
den~r temer-se uma tal tentativa o estarem para que se censure a Commissü.c, quando tam· 
assignadas ness:!. rcp:csentaçii.o pessoas do bem o reconhece, e qll\'r que façam sacrif!c!os, 
mai()r consideração, e as mais gradas da para se anuir ao peJido dos representantes. 
Bahia: mas eu perguntar-lhe-hei se esses cl· Disse-se qu0 a rcpresentnçflo é pouco at· 
dadãos rcspeitavds nJ.o poderflo ser i!ludidos, tenciosa, porque nella se diz que, se se av!zi· 
por mommto, em con:"equ·~ncia dos males que' nha uma crise tal como aquella cm que se 
soffrcu c que affligeP.l presentemente o Era· qcharam os habitantes da Bnhia cm Novem· 
zi!, e levados a ju!g:,rem que nessa medid;: oro de 1837, lançarã() mfto de todos os m••ir.s 
está a salvaçfl() da Provincia. )o!fto podem c!les para salvar a Provinda de novos males. 
ser illudidos e em muito boa fé? Certamente; Senhores, eu C()Jihcç() a maior p:~rte dos 
c. ao menos, já obscrYamos que dles se dcs 
v!aram da senda d0 ~espeito c consideraçãn 
que deviam ter, quando se dirigiram ao Corpo 
I...cgislativ(): não é fazendo ameaças que se 
conseguem medidas conveniente;;. 

Quan.to [l apologia que o nobre sc.udor 
faz ao nosso lllustre col!ega que se acha ns· 
.signndo, para mim, desnecessarin era fazei-a. 
porque cu fórmo deli" o melhor conceito, ' 
la.mt•Jito que as suns c!rcumstandas o ill1P<!dis
scm de estar aqui collaborando comnosco, e 
que dé'll c3.usa talvez a quo a. sua. boa f6 c 
llnt;·Jotismo fossem i!lnqueados, e fossem cau· 
sa d.:~ se-u nome estar nssignaUo ncssn represen· 
inçilo. 

O '811. PAnAIS(): - Sr. Pr<'idente, eu ob· 
F.<'rvo qu,• tem sido c:!'lsur:Ld() n proccd!monto 
de uma [;rand·:! ·pnrte de cidadãos d11 Bnhia; 

signatarios desta representaçfto, reconheço as 
suas bons qualidades o caracter, c sei que não 
são capazes de fazer a menor censura an Corpo 
Legislativo, e m·~nos, faltarem c.m C()USa al
guma á a.ttenr,fto devida, e· just.am~>nt<~ devida 
ao Corpo Legislativo; entt•ndo essa phrasc da 
representação de uma outra maneira. entendo 
~ue el!cs figuraram uma outra hypnth<'S<\ qual 
u da crise cm que •novamt.•nte se possam achar; 
~ dada esta hypotla'sl', é então qu" elles t•n· 
tendem ncccssarin 'lançar mão dos nwios que 
julgarem n.:\cr.ssarios pn.ra conscrvaN1 !11 n or
d~m e a unlüo do Imperio e do sysrcma Cons
titucional. :-:rr..o duvido qu~ a phrase dt•via s"r 
muls bt•m meditada, uiio quero cnntcstn.r Isso, 
mas o pensan~<!nto consiste cm d~clnrar~m qtlt• 
farão sempre t.odas 3.s d!ligcncins para con· 
sd·t·ar·r.!u n orclPm, a Cn'llstituição n n. unlr!o 

I 
• I 
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do lwpcrio. i!:i:; aqui o tienddo dll que "" 
entendo a represntaçfto dos meus Provincianos. 

Disse-se ma1s qu..,, cm caso de combinar 
a coincidencia da repr~sentacii.o com um com
municado inserido em !Jm dos numeras do Cor· 
relo Jfercantil, publicado na ~lllade da Bahia ... 

O Sn. CosTA FEIWEIIJA: - Cujo re.dactor 
assignou a representação. 

O Sn. PAH.uso: - ... reccar·se-ha, com 
algum fu'!ldamento, qu·~ ::..qucll:t Provincia quei· 
ra proclamar o absolutismo, e que d!sso s<~ 

têm ouvido alguns boD.tos. Eu declaro que tal 
ainda não ouvi de filho daquclla Provincia, 
tenho muitas r<!laçõcs para a Bahia, e taes 
cousas ainda n:lo che1aram ao meu conh·~ci

mento. Publicou-se Psse artigo ou communlca· 
do em um perlodico dat,uella cidade, lll!'.s disso 
nii.o .posso inf..,rír qu" cxisto1 um partido que 
queira que sei:~. pr~rddo o governo absoluto 
ao Constitucional; rn .n se por fatalidade exis
tir esse partido, cm !l'oinha opinião elle é tão 
crimir.Joso corno um partido que quízesse pro· 
clamar a Rcpublie:t (apoiaclr,s); tão crimino· 
;;o eu considero um como outro, porque tan~o 
um como outro tendem a offcndcr a Consti
tuição do Imperio, guiada por todos os Brnzi· 
!dros, os quacs têm o maior Interesse c a 
maior conveniencia cm mantcl·a. Não posso, 
portanto, conl'encer-mc ·C t:rar consequcncias 
pnra ju!gnr que os hon,ens de maior wnfiança 
,. mais grados da Prr,vincia sejam scctar!os 
de um tal partldo: estou bem certo de que 
ell•.:s o hão de reprovar. 

Senhor<•s, os honwns de influencia ·c gra· 
dos da Provincin, por isso que gozam do con· 
ceita Publico e bens dP fortuna, não se hão de 

qucrer{L um go;·crno aL·cr::uto, que não reparte 
senão co:n uma pequena :;ocledade, ou com 
um pequeno numero c1 e fam!lias as vantag-ens 
e convemencias desse governo, que por mais 
de trezmtos :mnoG acabrunhou o Brazi!, e dan7 
do leis no :: \me!~, por muitos annos, só cuidou 
em dcsa.;radar o ser u.oral e intelllgente. Não 
é pois desse lado qu~ eu receio que venham 
perturbações e desordens; não é isto o que 
me assusta, talvez que o outro extremo seja 
mais capaz de me aS3ustar. 

Disse-se que consta que na Bahia ha 
Clubs, que se ajuntamm armas, que se recruta 
:t ferro e fogo, ou a pol\•ora c bala: cu Ignoro 
tudo isso; e como se acha presente um dos 
nobres ~Iinistros da Corõa, eu lhe rogo, que 
se tem noticia desses factos, se são verdade!· 
ros, queira .declar:1r-nos isto, porque cu não 
:1credito facilmente nos boatos que circulam. 

.Achnr.Jdo·se bem fundada a opinião da no· 
J>ro Commlssão, que propõe com urgencia nos 
occupcmos das reformas dos Codigos, não pos
so deixar de vatar pelo parecer. 

O Sn. Co:-.-oE DE LAGI~s (Jfinistro ela G-uer
ra): - Pedi a palavra tão sómente para ln· 
formar o Senado de que nenhuma noticia te
nho de quc se haja feito tal recrutamento; 
isso é uma idéa completamente nova . 

O Sn. VllitGt:Emo: - Se est:L representaçüo 
não coincidisse com certos factos, talvez mt' 
conformasse com o parecer da Commissão que 
só considerou as ameaças como vozes descom
P•tssadas. Que a rcprcont.~ção contém ameaças, 
niio lm duvida alguma; porém, quando el!as 
se acham por outra parte desenvolvidas e mais 
determinada•. como se reconhece pela relação 

querer sujeitar a pcrJcrcm; por isso que siio que ha entre a repr.~sr.ntação c o mais que as 
St'nhorcs rlP grandes propriedades e cabedaes, rolhas tênl publicado, prl'll.cipalmente quan.do 
ehcfes de f:tmi!ias, nãü hão de qu.erer compro- se vê que esta representação, segundo me cons
metter·se a si e a suas fami!ias, repr,•sentan· ta, esteve exposta ao publico para ser asslgna
do o feio pnpel de criminosos, sujelta'ndO·Sc a d:~o e foi publicada no Correio Jlercantil, no 
P<'nas c outros pnd<>clmentos. qual nppareceu ess<• tal projecto de absolutis· 

Eu estou persuadido de que as desordens mo, á vista de .todns rstas circumstnncias, de
publicas do Brazil, niio vem d·essa classe de vemos ser pelo menos cautelosos: eu não quero 
cidadãos: m:ts, quando infelizmente appareces· afl'irmar (e mesmo aind:t felizmente estou per
se semelhante opinião, o que poderia a!li con· ~u:tdldo do contrario), que esta Npresentação 
seguir esse partido? Poderia c!le achar apoio tenha alguma cousa de commum com os ou· 
11:1 população da Da!Jic. c do Brazl! Inteiro? n·os desatinos publlcaMs nessa folha; mas, 
Eu creio que não; cs!ou persualldo que o r.1ão posso deixar de <Jbservar que esteja as· 
povo que uma wz reconhccea ns vantagens do signada esta mesma :c·prescntnção pelo reda
Gov<.'mo Constltucionai, do Gov{•rno que olha ' ctor da follm em que ;.ppareccram esses desatl

. cum igualdalle p:1ra todos os cldad:ios, jamais I nos. A' vista disso, aind:t não posso decidlr-

··. 
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me: estando Inclinado a crer que a repre-sen
tação não tem relação com esse facto, ma: 
persuadido ao mesmo tempo que ella não deixa 
de apresentar alguma cousa de suspeito, nii.o 
sei o que deva pensar. Julgo melhor suspender 
o meu juizo, c que nada por ora se .deve fa
zer, ficwndo adiado o parecer, afim de esperar
mos que " tempo nos éSclare!;a. 

wdo, condiçào sem a qual eu me p<rauado a~ 
Que não é licito decretar·s·e semelhante mWJ

da. :\las clbse-se que isto é muito vago .• '<fw 
duvido; esse vago vem da difl'iculdade da ma· 
teria; s·:·r:t porém peor. e muito pcor defini!-o. 
Demais, é restringir·sP uma disposição constl
tuciona.l, qual a do art. 179, paragrapho ulr.:
mo da Constituição, quando por uma ld urdi· 
naria, o que se nfto póde fazer, se veda a sus
pensão dP gar:1ntins 1~m algumas circm11stan

cias daqu~lhs. por :;:. nfw dar a reunião d<• 
nutis de vinte n1:1 prssoas, l'mbora o J~staclo 
nã.o corrn. ·pcr!go. 

Lil-se c é apo!a.do o S'~;;uinte requc· 
rimento: 

"!Wquelro que o parecer fique adia· 
do até novos esclarecimentos. - Yr:r· 
auciro. 

Dando meio dia, fica a discussfto 
adiada. 

Segunda Parte rltt Ordem uo Dia 

Continúa a ~cgunda discussfto a.dia!la 
pela hora na ultima sessfto. elo :lrti
go 1", do proJecto de Lei - A K -
do Senado, deõtc anno, que prop<Jc me· 
didas para o restabelecimento da or
dem c tranquillidadc publicas, conjwn
ctamentc com as emendas da Commis· 
s:w especial, i.~ dos Srs. Augusto :\lon· 
tdro Feijó, e Carneiro de Campos, 
apoiadas em anteriores sessões. 

0 Sr.. l\I. DE P.\UAXAr.u.t: - Sr. President. 
cu não pretcndi:t failar mais nesta ma.teria, 
tanto que j(l hontem, ou antes de hontem, c<ili 
a palavra que tinha pedido c que V. Ex. me 
fez a. graça de conceder. Como, porém, se te
nha insistido ainda em combater o artigo, re· 

·produz-indo-se até os argumentos, forçoso é. a.pe-
zar de me achar hoje bastante incommodado, 
volta.r á questão, c repetir ·tambem algumas 
cousa.s jú di tn.s em favor. 

Sr. l:'reslctente, o cavallo de batalha em 
todtt esta luta, tem sido a suspensão de garan· 
tias, qu·~ n. ConstituiçilO a.utoriza. nos casos do 
rebclliiio ou invasão dr inimigo: rec<·ía.-;:c fll~<' 

se a.buse dessa faculd~dc quando se comctta 
algum d·ess·~s crimes rleclarados nos artigos Gg. 
íi9, ''tc., odo Codigo Criminal; e, por conseguin
te, quer-se limitai-a ao caso de ser perpretailo 
o crime, reunl·ndo-sc para esse effl'ito mais 
de vinte mil pessoas. A Isto já. respond<•u so
bejamente um nobre ~<·nador; já. se f<'z obs<!r
var que a Constituição, quanilo permitte que 
se suspendam as garantias, accresccn ta a Cons
ltltU!çllo, ~e assim o P<'<lir a segurança do E!> 

Sr. Pn•sidente, s•., a suspensüo d<> garantias 
convüa1, é no meu entc-n-de:r, como meclitla pre
ventiva: cu até quiz,~m (se foss<' passive!). 
que l~lla St' cstendcs.:P n.o caso em q1w razü~~s 

t"m fundadas houves~" que fizesat•m a.creclitm· 
a prctt~nç:fto ao Uesignio de ~l' Pl~fJHt•tar um 
sPmelhant" crime: é no Jlrbeipii.s obS/1/, ~U<! 

está o valor ou consequc•ilei:L de tal mcclicla, 
no evitar flUe o mal prosiga. ·:~ se estenda por 
todo o ]Ja!z: quanllo :t rebelliii<J tem cngroE;;a.
do, ou se tem CO!lSt.llnmn.do o crime, pouco ou 
.~.u,uu vaJe fazer uso deste re:ncdio; scni.ll .. 
·tue o diga. a suspens~o de gar:1ntias no P=:tr~ 
- ,.,, rtiO Grande do S;•l. 

Passarei agora a responder ar>s nobr·.,s 
Senador<·s qtw ccn~uraram a sPvcridacle da~ 
penas. Diss<~ um d·e!lcs que os .Jwmens er:tm 
maus e perYersos, se as penas eram dura.s e 
severas: pernlittn-!lk oue lhe diga ~ue a pro
posição inversa. é a V<>rdade!ra: as penas são 
duras e scver:1s. se os homens são maus c ner· 
versos; isto é natur.1l, o dclicto nreced:· o 
castigo, bem como o mal prcc<edc o. rcmcdio. 
Senhores, C('llfesso que nüo sei cnmo curem 
ma.lcs extrao.~dlnarios com rcmcclios orl!ina
rios e palliaüvos, cotnmettem .. se crimes ::u.r,J
zes c diz .. se-no.l: Nada da s.cvcrldadc dos le
gisladores antlgc1s, sigamos a philnntropia clns 
modernos. Quanto a In im, Sr. Prcsidcncc, nh·
rcce·mc mais resp<•ito a severidade daqul!,·s. 
que a bonhomla deste; Se os legisladores an
tigos foram duros l~ severos na imposiçüo llas 
Penas, era por serem mais Yirt·wsos e tn·.:m 
Por isso mais ho-rror c adio ao crime. Qn•:m 
não qncr soffrer o rigor da lei, 'Dfto fnca Jh)l• 

que o mereça. Que importa ao homem probo, 
~o homem honcstu e pacifico, que as lei~ • .,_ 
Jam duras, CJlh' o livn 5" Ordenaçfto lmpuuh:L 
pr.na. ti~ morte IJ':•l" : oubo de um mar~o tlu 
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prata., se elle estú Cf'rto e seguro l'm si ~àe Jhan~e doutrina nü.o foi sómentc S':guidn. pe" 
não comm;•t.ter crimes semelhantes, de cum- lias nações modennas. O Egypto e varios cxom
prir com os seus dc\·cres! Demais, que b~·:n I pios de nações de meia idade teste ficam 0 

tem vindo, no meio da ;;era! corrupçfto dos I que avanço, e que scr(t comprovado por auto
costumes. c dos males que se vcem por totl:t res que os nobres .Senadores bem conhecem. 
a parte, ckssas !Pgislações philantropicas, dcs-1 Tratarei deste objecto na discussão do se
ses lcigisladorcs liberacs? Kiio é n·~ccssario 1 gundo artigo, c mostrarei que a p·ena que 
perguntar fóra: a resposta temol-a nós, m<·s- I de\·c infligir-se an crime de que S<' trata é 
mo d<•ntro desta Casa. Deix.,mos, pois, s, .. , a de prisão com trabalho, pcrquantn della re
nhorcs, essas idéas exaltadas de phllantro~ia, I sultam vantagens ao Estado, entretanto qne 
c de um liberalismo desregrado; cl!as sü • não provêm nE"nhuma da pena de morte. 
apro1·citam cm favor dos malvados: o mal s" ! ·Se tallci sobre esw artigo, foi porque ® 

contém sónwnte pelo temor .da pena " pcn:l 1 nobre Senador, em ciesabono da phi!antropla 
mui forte. [ moderna, nos disse que em outro tempo ha-

0 S1:. CoSTA FEJ;J:EJJ:.\: - Ainda hontr.m, l Yi:.L menos crim:•s do qtw agora. Se o nobr~ 
Sr. Presidente. se di.:lse CJU·~ era preciso b\.:m t Senador entende que aggrn.van~do~s~ as penas 
conhecer a. cpinião do S<mado; c como se pódr, : marcadas nos artigos 60, 85, 87, S8 e 90 re
ist() alcançar sem q1•c a materia seja bem [ oultarfto muitos bens a.o Paiz. porqut~ •não ~ 
cliscul:irla? E s2 o noilre Senador qnP. nk pr,~· 1 faz isto, sem eomtudo chc:;ar a cnmminar n. 
cedeu dcscj:L (jUC a votaçiio S·2 conformp com r pena dt• morte? 
o scntim,ntu do Senado. st·m duvida clle ha de ; A suspensão de garantias e outro obje
concorr••r PUl''l que a ma.teria seja bem n•;t- l cto dos des<o•jns dt• alguns nobres Senadores; 
tilada. f e como a Contituição quer que só no caso de ,. 

Suponlwmos (!UC ., nobre Senador é o ad· t rcbrlllüo, c .. qunndn n cxijn. a st:gura.nc;n. do 
ministrador de um hospital cnrle cxist:·~·: l Pn!;:", poss::tm eilas s•:r susp,)ns::ts, os nobres 
doentes, ,_. :1ns qu:tcs c·s n:-.•(licos applic:tm n•· ~ Senador('s desejJm que uma nova disposição 
1ncdios brandos, por:}jn aconselhados p(:la t legislativa. onlitt!L essa condição. SP assim o 
scic:Jcia. Supponhamoõ que os enfermeiros que l conseguirem. ninguc!ll t•stará seguro no Bra
lh<'s applicrtm taes t'<•medios. em consequc·n- ! zil. 
cia do q:w os doentes pcoram e morrem. Per- ! Sr. Presidente, este artigo t!o projecto é 
gunto ao nobre Sernador quacs os que. ne:St4.' t un1n. armadllhn. terrhrcl, e tenho muito m·e:t1o 
caso, dcv<?m S<•r despedidos: os medicas ou ~ della, porque f~u rues'llo posso c~:tir nos seu~ 
os enf·érmeiro3? Os uitimos, Sl'm duvida ai-~ laços. Pcrmitta-se-mc commtrarmo-nus n<•stt
guma; ellcs dev.•m ser substituidos ·por ou-! caso ao caçador que se fere ou mn.;;a cem :1s 
tros mais doccis c s-<•r.satos. E sr. pod,rá .di- ! suas proprias armas. De um funt•sto aconte· 
zer qt:<· os remedias brandos. receitados, não ! cimento eu sd que comprova estn. asserção. 
produziram o effcitn dcs.cjado, quando elles ! Um jcvcn de lG annos, muito dado {L caça, en
não toram applica.dcs? Xão; e nao se tendo ! tendeu que a melhor mancim dc cac;ar era 
feito isso, pcdr:r<.'!llos com rn.zfto pedir reme- ~ pôr a <•spingardn ••m nrmaatlha: indo ·e!le ver 
dios mais cncrgicns? Será isto logico? Porque l se havia caça, a espingard:t i•nfelizm<•ntt: dis
os jurados nfw têm fdto a verdadeira nppli-1 parou, e o resultado foi elle ser Yictima d:t 
cação d:c ki, dcl't:r·s<.~ ·!tia tratar de reformar ~ sua imprudencia. 
o Jury, ou de fazer com que se appliquem as j Oh, céus! Pois pôde hay-:•r suspensi'to ck 
penas brandas. ~las não é isso o que se faz; ~ garantias quando 20ü, 10 ou 20 pessoas com-. 
pelo contrario, qu~r-sc lançar mão dt' pe•nas I mcttam um crime! E' crivei isto? Nfto se 
rigorosas. poderft abusar desta. disposiçii.o com muita fa-

Sr. Prcsidentt•, q•mndo chegarmos ao se-I cílidndc? 
g-undo artigo, mostrare! ao nobre Senador quC' I .:\Ias, eu ouvi dizer: - Se ha qu.:: recear 
não d dé agora que .::xistem essas leis bran· de todos os governos, não se pc~.run lois. -
das, •~ mostrarei que, S<' n sociedade tem o Não é assim. Diz Junius (e é isto uma. ver
direito de impor a p~na dt' morte, ó sómentc j dade c.terna), que as !t•is não devem confiar 
cm poucos casos: mn~trar.ei cntii.o que scmc- , no que os homens hü0 tle praticar; pelo con-
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trario, dev·em fixar regras que regulem as 
suas acções e pôr cautelas que previnam o 
seu mau procedimento. E' este o fim princi
pa1 dns leis; é esta uma 8e!!ltença que jamais 
devemos )}erder de vista. Eu já mostrei que 
se almeja pela suspensão de garantias, como 
se a Constituição nã~ marcasse os casos em 
que isto deva ter lugar. 

Os criminalistas c os codigos de multas 
nações civilizn,das, dizem que a rebell!fto é 

crime de r.mltldão; mas os nobres &nadares 
que pugnam pelo projecto, querem que a re
belllão possa ser commettida por um unico 
individuo? Emfim, ou bem ou mal, a lllustre 
Commissão podia dizer: - Eu usei desfu 
palavra e assentei que havia r~l>elllão todas 
as v~es que um ou outro indiYiduo praticas
se os crimes marcado• nos artigos 66 e 69. 
se acaso a. J,ei fundamental não autorizasse 
o GovCJmo a suspcnde.r as garantia:; no caso 
de não estarem as Camaras reunidas, dando
lhes parte desse acto logo que o estivessem. 
E como .deixar :sto ao arb!trio de um Pre~i

dcnte de uma Provincla depois de pas~:tr um3 
Lei permanente?! 

A Constitu!ção quiz que, estando reunida 
a Assembléa Geral, pudesse suspender as ga· 
rantias por um acto especial, c assim pro
curou prevenir os abnsos que o Governo po
deria praticar no exercicío dest:L attribu!ção. 
O projecto, por~m. dá neste artigo uma defi
nição muito lata, em virtude da qual podem 
os Prcsid'"!IltCS suspender as g:Lrantias. Deste 
modo, Simhorcs, acaba-se com a ConstituiçfLO, 
c o resu1tado .será a suspensão de garantias 
por qualquer cousa; Sl•rüo os c!,dadãos todos 
julgados por commissão militar. E' assim que 
se ha d.; marchar em um palz constitucional? 

Nilo sei bem o que quiz o nobre Senador 
quando disse que esta medida, preventiva de
via ser, c para isso trouxe o Pará. E o que 
se havia àe fazer no Pará, nas clrcumstancin.s 
em que <>stava algum tempo antes da rcbcl· 
lião? Todo o mundo diz!a: - Est(L para ar
rebéntar a revolução -; e 1nestas circumswn
cia.s haviam de suspender-se as ganmtias? E 
assim se .;vitarla a rcbdlião'l A maneira de 
"vitar rebell!ões é fa7.endo com que os povils 
sojam bem gDverna·d'JS, e procurando o seu 
IIIJelhoramento moral. Executem-se us leis c 
não se saia de sua orbita. Assim G que se faz 

o bem e não com a força bruta. c o arbitriü • 
Pergun!to &1.1: essas leis chama.dus brandus 
f1>ram executadas? E se não o f~>rum, se nrw 
se sabe que effeitos resultariam de sua appl!
cação, para que lanç'lr mão de rodos rigDro
sos? Para que tanta pena de morte? A so
ciedade l!lão tem o direito de impor a pcn:L 
de morte senão áquelle que põe cm perigo a 
segurança àella: não existe o dirito de tirar 
a vida senão quand'' 6 mister conservar tL 
prDpria existencia. 

Diz-se que que devemos tomar todas as 
medidas, afim de a ba.fnr a anarchia, e sus
tenta-se que o perigo da sociedade póde nas
cer de uma só pessoa. Eu digo que sim; ma,;, 
é este D perigo de que falia a Constituição, 
esse perigD imminentc?! E quem ha de apre
ci-ar este perigo? Os Presidentes. na fórma u" 
artigo. Vinte homens estão armados, e <·is 
as gara'lltlas suspensas, eis os commandantes 
militares podendo exercer arbitrariamente 
quaesquer actos de .pr-e potencia!! Quacs serão 
as consequencias desta lei? Ca.>ias foi toma
da, e porque? Estavam os cidadãos reunidos, 
e com armas na mão, para bater os deso:·
deiros; appareceu quem dissesse: - Fulano 
é suspeito, portanto, mate-se; um outTo é 
conniventc, persiga-Sl'. - Eis, Senhores, co
mo principiaram a progrc,dir as intrigas. as 
mutuas recriminações e animosidades, e d~ 

tal modo, que qua:ndo parte dos habitantes d·' 
Caxias disseram: - Nós seremos victlmas 
infalllvclmente? - E até o Coronel Carneiro, 
que estava á testa do partido legal, quasl foi 
sacrificado. Esta dcsharmonia dos defensores 
da legalidade preparou o triumpho dos anar! 
eh is tas. 

Senhores, concordemos em que a execução 
das leis pódc salvar o Palz. Procuremos, por
tanto, que ella se torne cffectiva. Emquanto 
assim não seja, fará scniio assustar os povos, 
augmcntar o numero dos desordeiros, c rlca
bar com a Constituiçilo. ~ão temo que os 
desordeiros estabeler,sm 1> despotismo, tem" 
que c'lles lrencem mfLo dest:L terrlvel arma <h 
Intriga, que nos tem sido tão funesta. Ji'ol 
clla que do Imperlo separou a eaplta.nln, ,., 
ainda procura desmembrar da União Braz!
lcim D Rio Gmnrlc do Sul e Sa.nta Catharl
na. 

. ·' 

• -· • • 
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O Sn. CAssr.\:so (pela orctcrn): - Pedi a 
palavra. para o~f~recer duas emendas ao arti
go em discussão. 

O nobre Senador aprovcoltou•se do quo. 
eu tinha dito, que um ~idadão qualquer po 
dia fazer com que uma nação estrange:ira 
declarasse guerra ao Paiz. 

Certamente este •:aso não é daquclles que 
a Commissão prcvio; como dã lugar ã unica 
duvida razoavel dos nobres Senadores que 
combatem o artigo, a Commissão pretende re
movei-a, off,•recendo uma emenda para esse 
fim. 

Sr. Presidente, o maior esforço Q.Ue al
guns nobres Senadores têm feito para com
bater o artigo da Commlssão, ã excepção da
quelles que não estão por cousa alguma, con
siste em ullegar que a Commlssão não fallou 
no numero ·de individues quo; houvessem de 
praticar o crime de rebellião, e que este cri
me não póde ser commettido sc.nii.o por mui· 
ti dão. 

A Commissão, quf'rendo mostrar que nãn 
tem perti:wcia alguma cm conservar o s"u 
artigo tal e qual, e que a sua intenção foi 
designar que t•stc crime não podia ser corn
mettido Sl'Dfto por rnul~idfw, offerece esta 
emenda: 

O nobre orador I& a segul•nte emen
da suppresslva: "N'o art. 1", <.•m dis
cussão, suppr!rna-se a designação dP 
art. 69. - .l!arqucz de Paranaguá. -
Mui/o u .'Jattos. 

0 .S!l. :IIELLO lc :lfA'l'TOS (continuaçria): -
A outra ~IUC!!da é o. seguinte: 

,; Addltiva. Depois da palav'J'a - rcbelliãr 
- accrescente-sc: - s.~ja qual fôr o nurnerP 
de individuos que se reunir e p"rpre:tar - r 
mais corno ••Stit no ~.rtigo. - Jf Cllo c .'IJattos, 
J!arquez ri.: Pamnarturí." 

A disposição do artigo, desta sorte modi
ficada, ddermi!m que qualquer nurecro de 
i'lldivlduos possn perprdar urna r,•be!llão, não 
podendo, por~m. n une a ser perpretn da por urn 
só. s., esta é a !.déa dos nobr<•s Senador<•s. 
me pan•ce que desta. maneiru vamos em har
monia; o s-:~nfLO, nfw se acceitn.. Se novas 
duvidns apparecrrrm a Comrnissfco rctlrnl":, 
a dita cmcndn c entfw não se far{L mais nada. 

0 811. ALMEIDA l~ ALilll!!t:l!:llQL:J~; - Direi 
alguma cousa, ainda que julgue desnecessD.Iio 
entrar nesta discussão, porque na primeirr. 
mostrei a desnecessidade do project<J, e mes· 
mo que nelle nada havia a aprovitar. Não 
posso dixar de relembrar ao Senado, que este 
projecto teve por causa as circumstanclas me· 
lindrosas do Br~<zil, em consequencia das 
quaes julgaram alguns que era preciso pedir 
medidas salvadoras para o Palz, e assentou
se '!leste projecto. Porém, estudando-o desde 
o principio até o fim, não vejo nelle uma 
só medida salvadora e nem mesmo cousa al
guma que aproveitar. :-.Ião ha nada de novr; 
aqui: qu:~nto ao projecto tem sido aquillo, 
que por vezes anteriormente se tem pretendido.' 

Apresentou-se este proJecto, e além dos 
precitados motivos, foi justificada a negessi
dade ddle, por duas grandes razões; grandes, 
digo eu, '!la opinião je quem se servia dellas 
para justificai-o. 

A primeira razão é a insufficiencia das 
leis ;; a sua brandura. :S corno com estas pe
nas não se podem cohibir os cidadãos. é pre
ciso urna vara de férro, srw precisas leis for
tes, leis de sangue! E tanto melhores se jul
gam estas penas de sangue, quanto que na 
opinião de alguern. nfto ha cousa mais piedo· 
sa do que o levar um homem ao cadafalso; 
porque, quando se vai approxima~ndo delle, ar
repende-se dt• seus pecc:tdos, e a sua alma 
''ae para o céu. 

Eis a razão mais forte. a outm razão da
da nesta Casa é que o Codigo Criminal é tão 
ddeituoso, que grad•!ando :1s penas, embara
çou a applicaçfto dellas. Creio que seria. me
lhor que o nobre Senador qtw sustentou esta 
opinião, opinião que foi apoiada por alguern. 
dissesse que a maior p:Lrt,~ dos juizes de DI
reito são incapazes, e qne não dcvinm s..,J' 
admitlidos cm ta,•s lugares, porque rnão sa' 
bem applícar uma pena! Diz-se. por exempl~. 
que o Codigo estabelece os graus maxlmo e 
minlmo, entre os quaes está o termo médio: 
a;guns Senhorr•s, porlim, nilo sabem achar ess" 
termo médio, ou dizem que termo m~dlo li 
aquelle que pód·e estar mais ou menos appro
xlmarlo dos dons extwmos! E isto se diz! 
Sim, o est(t esc.ripto nos di~rios desta Casn. 
E ha juizes que não sah,~m qual é o grau mé-
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dio, de me>do qu" o grau médio pôde ser c• 
não ser, c póde existir em um ou outro "xtre
ruo! Estupidez impcrrloavcl de uru juiz que, 

devendo app!icar a P·~na, nfto sabe; quantia um 
menino de escola, por uma simples noçfto dl' 

arithmetica, praticrundo uma operação, acha o 

termo médio! Portanto, o defeito não é do 
Codigo, é da cstupidPz dos julgadores! 

Procurou-se justificar a necesklarlc de se 
alterar o Codigo, e eis a razao por fJUl' sr npre
s~ntou este projecto. Vamos a 1·er o que st• 

fez. Desejo fallar desta materia .rl~sapaixona
damr.nte, porque não quero que se t.il\' :to Go

V·erno a. forGa necessari:L para. govf'l'nn.r c 
manter a paz c a ~·guranr.a publica. Pele. 

contrario, quero que se r!L; forc:a ao Govl•rnr. 
e que se CX('(.:utem as leis. 

Apr~senlou esle Projecto, c diz o ar· 
tigo 1 ", que est(L em discussão. (Lê este ar· 
tigo). Peço aos nobres Sr.nauores .:ll!torc~E 

deste Projecto que me ·definam o que é re. 
br:lli'!o. Quer-se que qualquer dos crimes qur 
aqu: vêm seja rcbel!ião? Pa:·a que usar ago· 
ra de nomes differentes? O crime está clas
sificado no Codigo e com a pt•na correspon
dente. Pretende-se alterar as penas? Pois al· 
tr·re-se, c diga.se pena .ele morte, se se qui
zer, porém não se dê uma falsa idéa do que 
é rebelliii.o. No Codigo ha uma definição que 
nfto presta para nada, porque no Brazil nflo 
se podem reunir 20 mil homens. Ha, pnr
tanto, irrisoria. A Commissiio quiz defin!r 
crime de rebcllirto, e nfto ·definia cousa al
guma, ufto diz nada absolutamente, isto não 
é mod 0 de legislar; o legislador que quer 
realmt.·nte fazer uma legislação sisuda nflo 
legisla ussim. 

O SJ:. CAssuxo: - Então, como legisla? 
O SI:. A. Ar.nuqeEnQm;: - Legisla de 

outra maneira, definindo o que é rebell!flo. 
mas não ti isto o que f<'z a Commissão; ella 
aponta artigos que estão no Codigo, que têm 
suas penas correspondentes, ., rliz que todos 
tratam de rebelllão; logo, o que a Commis
sito devia fazer era supprimir o art. 110 do 
Codigo, t• não fallar mais no crime -de re
bel!!ão. 

O Sn. CARSIA~o: - Isto seria melhor. 
O Sn. A. Ar.nuQuimQuB: - Sim, Senhor, 

era melhor; c eu desejo que os nobres Se-

-

nadares que süo profissionaes na materia to
mem a palavra ~ respondam ao que vou dil:cr. 

Quando S<' fez a Constituição, c ainda 
sete annos depois, que cousa era rcbe!lião 
entre uós? ~lostrar-me-hão na nossa Jegisla
çiio antiga algum crime de rcbellião defini
do? De certo tiUC não; e se nüo se fizesse 
este Codigo Criminal, dizer-se-hia porventura 
que a Constim:çüo tinha estupidamente fal
Indo em rcbcll!ào, porque rebelliiLo era cousa 
que u;·w c·xistin. A Cnns~ituiçüo fallou em re
belliito do !1Jenmr, modo qur, fallou cm inva· 
são d(! in~n1!gos; e hn. a1guma J....cl que diga 
o que ~ inYa8iLO de inimigos? Não ha, mas, 
nin;uc1n i~nor::t nem pije cm duYida o que 
scjt! invastto de in:migos; elo mesmo modo 
!Jingucm dl!";idou do que rra rebellião. Xão 
~r·•eisal'a qn~ o Cadigo disscssr que era a 

:cPJ~ii'io c~c ~O mil homcn~: t(ldo o munclo 
s:tb!a o que era rr·bellião. 

Eis aqui, ])()is, Sr. Presidente, que os 
:wbrc5 SL"Ilt..tllil'l!.::i qur~r\.~U! buscar uma cot~sn 

que ellcs mc;;mos nüo s~bt•m expl!car, uma 
r:ou:a que L'l!es mcs:uos não sabem o que G. 
3c querl·m que h:cjrt no nosso Codigo o cri
me particular de rcbel!ifto, vüo procurar os 
caraetrres qu,• qua!ir:quPm o que pretendem 
~ t~nttto f::-~~nm a sua definição; mas, n:!.dn. 
disto se faz, só se faz o mais facil, que~ é 
.1pont:1r uns poucos de artigos do Codigo, e 
~lizer-se: - lsto é erimr. de rebcll!ão. - E 
não será cri:ne de rc•bcllifto cousas mais in
.>ignificantes do que as que estão nestes ar
tigos? Xo Couigo Franr.ez, por exemplo, o 
que será reb<'lliii.o? Ser(L o ajuntamento de 
vinte mil homens? :-lfto, nlli ha crime de rc
brllião, nt~ concorrendo s6 t!ua.s fiCSsoas: 
mas, lor:!m se buscar todns os crimes prc
l"istos por esses artigos todos do Codigo c 
alcunlwrcm-sc com o titulo de rebelliiio, c 
dPpois Yêm-s" com o granue apparato do 

circumstanC'ias nggru\·antcs c não nggrava.n
tes! 

Ora, já um nobre Senltdor mostrou, n•·s
ta discussilo, que, pelo nosso Codigo, as cir
cuinstanc:.as aggra.vantcs -augmentrun 1nuito 
as penas: os delictos particulares sfto puni
dos com penas proporcionadas. Por exemplo, 
o homem que perpdJ•on uma morte, tem no 
seu titulo competente a pcn:1 correspondente 
c se fizer a morte com taes c!rcumstanci:J.s. 

-
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te:n pt:na t:ltima. Portanto, !5enlwrt·s, se um 
homem r,uc cornettcn qu~lrJuer dcstc·s crimes 
aqui apcmtaUo:s, perpi.'tron uma monc, isto é, 
se comn:ettf:U mi.ds tle um rlc:licto! lla Uc sof
l"rcr a p~na eorrc:-:pondc!1lc a catla u!n del
ll's: pcis, se Jwlo Codigo os cr:mt•s indiri
duncs tl!m pcn:ts J'J!"'Opnrc:onadas l' tleclara
~::-ts, o que prctclnrh:m mai:; os noll:·::.•s Sc·!l3.

dor(:s? Et! n:to ::c:i. 
O ci"!n11~ rll' qti·~ tr;tt~~ o art.if!~ GS do Co

ll:f.!"o tt~m a s~Ia Jl0!"Ja d(·s!gn:td:t . .-\gora se, 
í! !l:I!l deSt•.~ cri me·, a lsuin pratie:u· (', illC:l~U di 11, 
s;;!'rr,:~ c::nbc~~l ~~ pc:1a do i!H·r:IH!iL>; s·.~ pr:~

til:~r u!n~~ :uor::c·, ~~orrr~· tamJl·:u ~~ pcn:t cio 
cJ·i:llt· dr. l~l!•T:tc·: i::;.so t··st(t c:-:pr; ::::io Y!O no::s·J 
Cocllgo. Quc:n c:Oilliní:LLc: mn:~o~ c:rim;.·s. p:-lo 

Re a tL.· nwrk i.' a ma:-.:im~!, t'!ll.fto i!cb.::t tk 
:-:offt~'l' as Oill~·n~, ma:-:, ~i~ n~·~o 1.', ra: soifrer 

1\Jri~~:no, c·:.;tc- a~·t:go H<"'io L1z c:o~1sa nl
gt:r:~:l. L!(· no\·o. s~·:lftn ;~pp(•l!id::;,· d·~ ~·c•h.·liL-:J 

JJlli' .i.J.t~;u. CjU~ l1J.ia llo liOS.::iJ Codigo lllll ti
et:lo ::tp~:l'4ttlo sut,ri:' n e~·imt! d~~ t:ebel!iUo, cs
co;;itCll! o qu:: c:u~:r(•W qtw sej~~ !'t·bc:Iliüo. c 
:l;.~i;-:\~m em p:~í: o~ ou:·ro:; r~rt.igo::; llo Codigo, 
rtt:v t(·:n ::;ua.s Jlt'lt:;s p:·Dp:n·cio:Jatlas no~ clc::
lictos CJUC se pr::.t:cnrc:m. 

~~:nhort:·:.:, o rp.Jt· c:<ou !11::t:nUo n:io é 

eousa que n:~~o c-.\.:sra n:~ Lt'i, cu nfw Ycnho 
::qu! contar hi::~ori::.s rlt! m:nh::~ nró, nc!ll 

,,.,.~lllC, prer~:a:· s:::-:nüc·s eruditos; t.:tl tJmbt~!ll 

J>8d:~t ap!'C:St::1u:r aqu: brilh;!ntcs cU.sc~tr.sos 

~=scrlptog l'nl C:~!~-:~ pr!.r:.t c:1c:~lf~!' o:-j no.ssos clia
~·:o-3, m~s f'U c:J:jo .. mL~ s,·mprc ~:o oiJj1:c:to à~ 

d i.sc:a::s~tO. Te::n-:4c di to ( sc·gundn c o:~ lissõ...:s 
::cit~ls ~u-st:l. C:ls:!) CJGC :!lg~lli~ 1los nossos 
.ftúLs tlu 11::-..<to não s:ilJo:n ach::r o meio 

C:fJncln::Ctc, 0 alr.c-!':tr-s(~ o nosso Cod:go! Se· 
:l~lfll'Os. nüo ha rr~zflO ~dguma p:1ra (jllt' sej:t 

:q)j)!'o\·~~tlo cstt.: Pl'o}.~c.:~o: !~i~o :::·: apre:::~:nra:n 

~·a?.llcs til; c:onv:·n:e:!lr.i:l pol![ic:l, pJrf}UC a 
:1nigo dos Vice-PI·~~-.g:dt~nks, qnc s~.· acha cn-

a fiil:"dqn:~:· (};.·.~~-·~: c~:~a:. ,:(.• !':lY:l::i'!.a; r:· p:-n·:1 ~:n.:xadn nr.llt~ n;!.o ~~· id·~:t z~o·.:a: ~~s razões 
(Jiil::'? :lp:rc.::;entn.dJ.s nf:n tl•m fo:·r:J. :Jlg·mJw., porque 

wclos estes crh!:!'S de qut• :trru! ~e trata têm 
JW!loil t!csignad:ts no Codigo: Quem commet
~ei l!i.U CI'illk J11Íc!C' CSt~11' (·f~l'LO (~r: o Juií! f:
l.C~l· o Sl~U dc\·l·r) que !ia ck soffrc~ n pena 
Cr!l'ri:spnndi::l~.c f]U!~ i'.'Sl.Ú no Cntli~o. Logo, 
i::i:tc.· :~rtigD {: irJt~:ram(·~:tc· o,~:o.30. Or~, ::enJo 
.:.s3i!l!, e Yl'!Hlo cu qth· a dcr:ni(:rlO CJi.l(! o Co
d!;!:o d(L dn C]IH: ~~ t'l'·b,iliüo, nfLO pôde agra
d~~~·. pnrqtw o ajt!nt:1t!E'ntn de Yi:llc mil ho
rr.t·n:; (: illus01-:o, (: dt~ti\'a!.:- Jh~!·L.:-:tamenle a. 
iutlil.Jr!;:r o p!'oxlJ~lo, uc·:il" c:~~o. o r1n2 con
\"irtt fazer? 

Q !HJÕl'l! S~-!~:!d3r flil·' !·~:: ;l:ll..!C•~ ~lC::thOll 

(!c fallar lr.:mhrou-:::t~ 1a1Yl'7. c~u:: este se:ja o 
jKllS::.~lH·nto da Commi:::sf~:r, m:H; 1:~1 ufl11 posso 
me pr•rsu:HlÍ!~ d·· tal, f1i1í1 l~ra par:t s·.! pJdr•r 
procbm:li' n sn~JE'nsrLo dt:: ~:1r:tn~ias: Sl~ as .. 
sim !"úr, :t Cu!Pimss:in ~H!·rrou·sc de ~~1ai:;; 
p;~r::t i~LO nfto L· pr,·~..<so t•s:c• Projecto, a su:;
p::ns:w ele gnr~nt!as é ci.~cr··!::tda. pc:1a .:\sscm

Uléa. c~~:·n.l ou pelas .:\SSC.lmlJll·:JS Pro'rinc·!1c~. 
on mesn:o pc•lo GoYernc. Or:!, s2 na sua pru
<k!lei:l a Asst.•mblt':a Gt~r:d rnr~·!ltL-r que eh~"'"~ 
suspt.:nclc:!' 35 g-arantia::. SUS!kDCia-as, c tanl
l>cm, por l11L'110S pru~l~~ni.c 11ljde ::.:uspc:nü21-as: 
bt.'lll ::I.S5im í1S ASSPlll!Jll·;.lS Provineiat'S. Por
\"í'll! nra, n., :\.!-;St·mbl(·a Proyi~lc:ll do rUo üe 
..Tan1·iro nf1o suspcnden j:'t as g:1r~u~ti:1.:, s;:-:n 
han::r rL~bcilirLO, sem lHt\',•r rcu:1ifw rh• vinte 
mil honll·n~? Sn::p:-ntlt.'u~:~s. (' porQue? Pllr
Qne disseram: - I la rk haYcr ~juntamcntos 

<1~: prt•t.ns a11H! c acnl:t. - l~mf!m, inYcnta
ram c':=i~C::l ajunt:1m2nto~. t' tlt-pob su:;p.:nch·
r:lm as gar~nt:as. 

01':1, Qn:llquPI' ou: r:t .-\ssemhlé':t Provin
rinl nüo JlOill'rÍL qn:mtl" mn:to IJ,:·m q:tizcr, 
sem invas:Io de· iuimigo:.:;, 1\ sc·nl 11:-trt·l· J:i:'

bt•ll!rlo, sus}li'~Hl1:i· as g-ar::uai:ts? Pôde; ti:~
rp.tl cu ronclno (}11:: es!c nr111 é o pc-ns:tnwnlo 
d:t Commlssflo; e: uma dl· cluns, se C}tll'l'CIU 

T\rgunro t'U: c:::!<·:; eiinv~~~ p!'aticadns 
!la Bahio, cn: r:-:zfio de que tantos lwlliL\ns 
fm·am :-e!H~JH:~:~r]o::; Ú ~l~O!"lC'_, ·CSt~·s cri~1eS, 

ct:g-o, foram de• relwllifw"? 1-!otn·c alli Yinte 
mil homc·n:; arn!n.tlo3? x:~o; (' t.•ntfw, os cri~ 
minnsos nfto :'c1ram CCJlllit'lllnados :'L morte? 
Foram, sen1 s.·r prcc::sa que ::Jo lnn~[!ssc mfLO 
llo crinh~ eh~ t\·lJclliüo: logo, 0 intcira:nt1 ntc 
;iL·sitPee:;:::nrio este' artigo rln Conun:ss~to. Se
nhorc:;, Jh'l:t nossa JPg-i:lbtfto antiga, por 
t'sse Lirro r~·· mesmo, tfto cheio de b:trbarl
d~ulc·s, nfio lla l1l'nas trw aspcras, sem h::t.rcr 
um sü artigo rJttC f:tlle rL• reb,·lliiin. ?\in
gnem o nt•g:trtl; p::~rt:nltL\ qu:uulo a Const~
l.ui~üo fallou cm reh.·!Jiüo, n:io !'Di s.·não 
pela linguag:.:m qae tc1tlo o nlutHlo conhecta, 

• 
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e nrw pt·b extra\'ugancia ll.c algucn1 se l\·111· 
lmn: que r.,lJ,·IIião seria o ajuntamento d•· 
-rintc mil ho!nens; mas dcsgrac;adanh'ntc, 
ll!js ltoje nf1o entetHkmo:5 n l~nguag:Nn da 
Conslituiçüo: daqui sP collcluc peril'itios::m· 
nlt.'nlt? C'}ue, nma de duas, ou é preci.:o sup· 
primir o nrti;,;o 110 do Cod!;;o C1·im;nal. por· 
que não i~ ncccssar!o, ou enr.ão, se t} nec:cs
:>ario, p~ra har"r este prl'lexto d•-' suspen-

mesm" te HI [lu que soim.·sulh·lll us ocrvi•;Od elo 
S1·. ~Iarqucz de l'anmaguú: cu reput" se!' 
isco nm ol>kcto importante, porque ··u Pl'u· 

t•·scd ni1o !"aliar nl'SW S<·guncla cliscu~s:lo, 

tct1do a\i{t~ muito que t1izcr· em resposta ao 
nobre ~lln!stro da Guerra; mas. assem .. ·! se~ 

melhur nüo falia 1: nl'sta qtwstftO: l'!la r. t~o 

clara que eu não quero cstorrar a sua eon
elusüo. O jornal, Jl"n'm. tliz que eu pedi " 

s~o de g~trantias, ~~xpliquc~s(~ clt: outro mo~ pala,vra no iim d~ hol':t, impeditalu as~;!m 

do; mas, t.·u j::i disse fJUC a. suspensüo de qu(~ ~e nfLo \'otas::;c, quaudo cu po1· Yt·?.t':i r~·~ 

gar~Ll!tia::; !)Üdt~ ser multn bclll decretada, .st·m nho pedido \'OtO.S, quaudo eu (Jth:l'n j~-~ \'t•i' •.) 

harcr wl ajuntamcnt" tle •<nt:<· mil homen~., [l'iUlllllho de;;tê Pr".iflc;to. 
c j{t apresentei o t'XL\llil1lo tia .·\SSC·mbl~a Pro. nec.:lamo, pois, Sr. Pr..:.·s:dt•\li.l', qut• tJ jo:·· 
vlnc:ial elo l~o de .Tant·iro. :wl s~~ja mal:; exacw: i::;to nfw ~· um olJj,Jcto 

Ei~ aqui por que t'U d!go CJlll~ l':;~e Pro-l lk pt•f!UPI!a !IiDIJl;t, porque cn faço ,::;-rntHl·~ 
jt:.cto nflo tem cousa 'algumiJ. :ljE'tlreitavt·l 1 C:5forc:t' pm· J!i'i.o ~alln:· 11~sra St·~uuda db:i~ 
s~·nüo o ""Ostinho elo·· ~-\ 11 .. .,u~ 01.::~ .. ,.~-re· .. 1•0 I en~~.~tlú, at'l:11 dt• 11~-ll.> c~ton·ai-~1. 

~ ~ •• t. ~ Co L t-:3 \,; U I 
S<'l' appro·,·ado: j;\ to\'l1rnm o :rin~1pho de 1 

pas::;ar l·ii~ t'lll P üL-:cu:::;::;;Lo; tt.::nham t•mbo~ I 
ra o tl'iumpho de v..:· l-o pas:i<l t' om :!·' lli:;· 
cussfw: nws en digo qna as c:ircu:nsr.aucia~; 1 

Ul'~uaeg 1..!11 .Bn1zil nrtu exigl'lll ::ii::'!llelitantt: 
Pl'ojecr.o, POl'llUC as 
nüo :=ii.n novns, siio 
disse uma \'CZ que, 

e i !'CU !l13t:t:1cias actll:lt..'S 

antiga~. c t.'ll jú aqu! 
pcl" preambulo do Pa-

l'l'CCl' d:-:'. Comims~ão, t::n 1·ntcndia. qu~ ha\'ia. 
umll. cousa qu<' a Commissão nüo queria cJ,,. 
cl::tmr rraacanll'ntr no sen Prnjecto, mas es
PL'l'i.l'.'a q~h.\ se no~ communi<.:a::;sc parti<.:ular-
llll'!ltE'; entretanto, n~to s~· fez i::=to. 

Sr. Prc·~itlenc:e, é mu!c." natuml que eu 
n~t· dl.spdl5>: tle l'u.llat· m:tis neste ProjL~cto: 

puss" embora Ctit•· monumento de sul>ecloria 
do Senr..t!o; mas 1'll f!Ul'I'O fic:n· 1111 rol dos 
111enos s:lbios, c put· c·s(a :·azí'io voto contra 
este artigo. 

O Sn. I-L C.\1".\f.C'.I:\TI: - S1· . .Prc•siclcntc, 
])8t't~Ct' qU::• ilOl' !~OI'I;:t (ll\C:I'Pl'll qlll' t..'ll fallê 

!WS~a f(Uf!Stào. Eu ,.,~.io no DcsJH'i"ladur Ue 
hoje, no ·tlm da H~·s.-;:w tle ~~) tlt• Sl'tL·mbro, 
dizer·!:-::' Qlll' o St·. )[arq\II:Z ele Paranagml. 

,par:t se votar, e f!lll' t'lt llt•.::i::ii:t occas:i'i.o pedi 
:1 fHtlnrra, ,•m eo!lsí.lf!lll'~!l(·ia d11 qne J'icou a 

<liseussfl(l :aliada. 01'u., ,.u qut..1 I'O IHlrg·nur.ar 
~e ú :\[t:::;a consw qttL\ cu pt•Lli a palan·a nn. 
5t•gtmd:t dl::;cus::;rto tlt·St:t! l)rojecw: 1.•stou ct\1'· 

ro f(tll: ~1. nJ.11 p,•tJ!: entt'N~l:Hu, 110 .illl'llal da 
Casa :k tliz qut• en a fl; .. )tli, podt~iHlt'l com 

isto s~ Cft!1duir qw~ t.'tt ob::itei as.;;im :1 t]U0 

• • • 

O Sr. St:ct·efitl'ln reeorl't:: an~ apon~ 

i~nHc·ntos d:t .\le::ia, c di:~ qui} na. se:;· 
~rtu l!lh'lll ilL·d!o a p:t!arra foi o Sr. 
l':ll'd~ iro d..:.· C:!!llj)t~:-5, e nãD o Sr. 
I!, l'~1ra!e~1ut:. 

!) ~.J:. ! 1.. C.\\'.\!.( :.~.·1 1: - i.:t•:tl, l} u qu·· 

l H (~l'Si\jara :;rtl.>t~J·; u Sr. llollauda nfttl Qth:':' 

L:HOi'~"ítl'. 

O 81:. li'Ei:t:t·:It:.\ 111: .\I:·:u.o: - ~1'. 

clr!!itc\ l~ c·om ba::;t:t::.tt' 
l'c'Cl·bu :t j}:t!arra (J\11' 

!lt::lltha!lli'nto llllC t\u 

t!nll~1 rwd!do, porqu.~ 

não qnero ;,:l:·nlJt·:lll :::il:l' cons!deradn c:omo c:,;:. 
COJI'\';Illor elo-""' l'rokcto mal ,. indevld:Jllll·nt~ 

denominaLi'J 1·'1':1.1t'c·to ::inlrndnr, ou th· !'t·St.:T· 
bdt.c:imen~o clg 11l'd~.~m: tn<ts eon~o cst1111 ln~ 

timamen;:c con\·enc\do CJllt' ua sua I!XC!ctH;fi,J 
elll ,.,.z eh• produ~lr o r.·swbelt>cimento cl:l 

ord1;m ~~ a sn.l\'i.H::ío elo Ura:dl, ha de a;;.~1":1· 

"" l' ma i~ os malr.s qn<· prôalll ;;.,!Jrc elk 
u:1o u~nho 1't)U1edio Sl~nüo :qll't'Sl·ntar al~u~ 

mns ret'lexÕ('S qu.~ me occot·re~n. 

'fnnto ma:or é o meu ac<~nham,•nt ... quan· 
to a !l1iltt•J'Ia t! rod:l jurldie:-t, e t·ll rh•c,•:o:;sn .. 

J':lllt~J da lo~k:t jnriclfcn. L~ estranho a tac:-1 
mnr .• ·rias; mas rmfim, vou c"m a minha ra. 
z~o. ,. n;io pos;;o c!t·lxaJ' d·· t'azer al;.;nma~ 

ohst•l'\':tc:,ies sobre n:; arg-nmcnro:; aprest~nt~

clos p:H·a persuadir que Pôt•' l'r"jecto d•'\'C 
r~·l·dad,•irnmt~ntc prodmdt· o l'l'~:Hahclcc:nwntn 

da Ol'tl<-111 nn Imperlo. 
Sr. PJ•,•sidc'ntr, a prlneijml quésti'lo lle~t-~ 

• 
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l:JJO ousPI'rado que tJS St•nhOJ'(·s que eurubít"' dun:. <h:5 !..(.·is. Eu, ~r. ·J'l'li::ddl':l~e, suppo .. 
tt:m o art!;o achan1 que nell(\ n;io est{l lJcm nho r111Q clles \'{•:n cl:t nfL'' L'Xl'('tH:fw das lllt·s

d01'inidn o que ~cja r·c!]{·lliiio, p"rquc r<:bel- mas L,.j;;: n;io rraramos ainda ela scl·•·ricl;t· 
lião scmpr•· foi consid,•rado um crinw P••l'· , de ou brandura das Jlf;!la:', est<' obi••ct<> per
pctrnd" por mulro!, c por cst<· Proiccw nn, tcnc<· ao 2" artigo do Proj<·cto; c, quando. 
s~ a julgar que a rc!Jellião pó<le t.·r Ju~ar 

quand" um unlco ind:,·idno comm<•tt.l' nm 
('fÍil1~' dessC!s designados nos artigos a qut~ 

Sl~ refC!rt• o l'rojrcro: jii se apontaram alg;uJJ~ 

,_,xcrnplos que Isto proYam; 0, além dcoSI'~. 

:nul:.os outros podiam ser citados. 

Ora. ~rr(J. con1·cn!t·nte que, C]itanrto rm• 
unleo inriiYidu" commetra. um crime d<:sse~. 

,;e ju!grre jil o E;;tado .. m rebelliã.o, c s,• SUl' .. 

JlC:ndnw ns ~arHnt.las? Creio CJUl' e~tn art.!g·1,, 
a~sim r.nmo cst(t, é verdadeiramente u~n alílr
nrr que se vai ··,;palhar p<·lo nrazil. JlDI'~n··, 

<k~tlc r,n•· pela !mprudcnc:a de um infl!l'l
duo ~·· p(tdc considerar o P:>.iz em J'l•b,,IIIC!o. 
(' snspend~r íl~ gatantia~, eu nf10 :-;t.i fJllC 

pn:::sn ha,·e1· mai!-:: paz .. ::·:tnqtlilliciF:·c1,~. 

l~nJ P.rJb!'C~ S.~·ni"l.clOl', a q:l•·n: muito l'('S· 
';)•<to, c1!s5c qtw a ~uspcn:;;iio t10 garr!ntia~ 

tTn 11n1:1 medida que dt·via. ser appl!enc1a 
como P:'•·,·rnc:iío de <:rinh·S, \0 rruc só nr_•si·c 
.:-~aso ~~na produziria. mci:tor 11S clescjr.C::os ef .. 
fdto~. Sr. Prcs'dcntr, D2r:s nos l!l"l'e que 
J1::5S~· St~lllC:lhantt- princ~p:n: S,• i!. SU:-iJk~lSr!O 

ci·: ;;•n·antia5 fnsse consici:·r:Irla. f::)mo urnn. 
d!~po~l~:~o Pl't•ventinl de <·!'!m:::::. entfio ~ ~o .. 
rlcr13d~ estaria sf'mprr c1n d::=:confinnç;1, n:n· 
~n"m potJ,,ria contnt· com ~t stla :::~~~tll'::n~il 

5ndiridtw!, ainda mesmo pl't.'SC"indindo da 
'"a!v.1clez de alp;uns Prcs'cknr.cs de l'rOI'in· 
c·lns, Jl~l'f!ll•' plide-s,• lwm cl:!r 11 r.~ .. su f!«· C}tH', 

qn:md·.r ,.!],•;.; sej:11n Yision~nios, rsr.r.iam a 
c·:HiíJ. momento :1 t•nxergarl:.~n rchdiilics: r 
iJClO temos na. noss:1 htstm·!:r tnntns J1!"0Y:l~ 

c1ist.n? F.ntfin, ou porq~lt .. ~11~1 fH·rYcrso te:nlln 
l'ommctttclc, um cll'strs cr!mcs rsp0c·.ieicat1ns 
;~ns artigo~ do Codig-o. c!!adr.s pelo Projc
c·ro; nn porQue ,,. de o (·;·"" dn Presidente 
d:t Pr,,\·:ncin ~wr mal int.-nc·knndo, on nws
:no pcrqnr seja nm l"isiona:·i,1. " qn0 iam!J,•m 
t· J10~~h·t•l, n:io rstnrfio Jogo todos o~ cida~~·io~ 

rracir!ro.; r·m nm recr-io conri:ut:ldO, 0 sem 
<'Ollt3.I'<'nt ('Ont a su:t :;;cguranrrt? Dt~ Cl'l'lo. 

D!:;:;t:· o nW:-'lllr) nobre S. lliHlor, a qnc nté 

1't•flro, C]ll•c as nossas Le!s lgandas. 1.0is de 
~1111:1 plt~lnntrupia. cxngt·r;ula, nns tinham k
Yatlo a1.1° o p<~nt.n c·m (JII•' nos nch:tmos, isto 
(·, qt:c n~ nossos Jn[dcs rt:n vhl(!o Lln bran·· l 

chc:gat· a. occa~ifw ele se trH:u- <!··llc, dir.·i 
~r·:tnl·nmcnt." a minha "pini;io. 

H.a tfmpos a esta [la nc. ,iul~·ou " Ga
\·crno elo Brnzil que, acloptc!IH1o o ~rst••mn 

elo t•·ITOI', df~ con·upção Q outt•;:!:; nh·dic1n:-l 
!lc•K:a. m:tnr••za. se havia. ele· n·;r:dJt•lt,cer :1. 
nJ·detn nas Pnn·incias agitadas: mas. cxanli
ll<'mns qual foi o fnrcto de~tas medidas <1'' 
tc·rror " -Lei;; éXCt•pcionaes. Pol'l"entura de 
·~ntã.o para cá. minoJ·aram-5e o:; no::sos ma
les, nu se tt~m •·llcs n;;.~J·anHlo'! Creio qu•· 
ninglrem t!eixal':í de l'<·conlteccr fJI!•· el!ts Sé 

têm aggravacln ·~xtrílorcl;nnri::~lnou,•: penso, 
pois, Sr. Prcsi<h·nr.c, que ni1o L· eom ~~:;ta:; me

didas de rigor CJU•· a ,,rdem c rt paz se hiio 
d·· rcsrab,•lec•·r :r o Brazil; n Jl:rz e a ordem 
se h;iu de rt·stahclecer quando :;, Consriru:
c:;io t:· H:ii L,·!s lorem rc·Iig-!os:im:::nk cx.·cuta
dus, c quando nfto ~·su•jam a:; L~~s c· a Con
::;ritnir:ão Rt•n·!ndo de Jnclibr!r' :'~~ nH::=mns nu
:oridad••s que tinham o d•·\'CI' de as rrsp.·i
tnl' c fazer l'2SpciLar: (• clahi ptO:neip:dlllt\IHe 
que- p:1rt.em o:; no:::.;n::. m:til·~. 1· H~•• da:; Lr.is 
brll.nd:ts. porqtk íl. pratica tr~m mostrado (}tW 

cssl.' systcmf:. d~· tr.rror c- LL·~s exec·pc·ionat·S 
!tflo tc•m pio~l\Jz!tlo b~~n:; ao Gi':!zil; <'Stl' sy.s
rcmn. c Lds que, mesmo nas ~llçõc·,:; t::su·an~ 

~·cirns, n6s tt•mos cxt\mplos dt: qut• vão scn
clo proscr:ptnz. Xão será filra (],• proposiro 

~irnr o ultimo -procedimenr'' do Go\·erno d:t 
F'rnnP;n: alli ~r"~ :·lT.tt·llT•Jll poi· ::1~:it~:s rt:z··;; 
conin:. :1 ricb elo 1::.ci. :ipt·z:!l' rias mc:cliüns 
:·!~nrosn::; íplt' C::tlpl'c•gnnt. f·' JHll' H~t.i:tHl O H~·; 
tem pc•rdondo, tí'lll lan~>Hlll mfl:J cl~· rníJcl\:1~1~ 

t!e ch·mr.nda. 

Xds t0n1C5 !Jw::;mo dcnao dn Jmpc..·rio ia
eras qnr. nos mos i r a m flllt' as Ull'didu.s cou
: r:lrias a t'S!;;l' ::~~·st.l:·111:1 d(' terror vfw produ
:dndi'J :~lguns b;~ns: r.n j:'i !lntltl·nt c·f!.ei o rU~
r~nr.so f!lh' 1\•z 11 Prt•::dd-:ntC' elo Pará, na alJ<.·r .. 
itll'a da As:-<rmbléa Prori:ltia!. Do sc·n rl!~
c·nr~o s.:~ colli;;L' que ,iii St' rem abandonado 
1 5~C syste:na. lk t.c..'l'l'OI' <~ eh• {1í'pd~·r:l~·il's. e 
l'llr con~essa que ck:;.;;.• s.;u P!'IJC'C·dimento j(L 
rai ,.,,J1Jcnc1o al~unt frnctn, t1 r,nr- c·:;pt!l'H. quP. 
c·om isso n. )1:1:~ ~r n·~t:dJl'lPc·l·r{~ r~lli. 

Sr. Prcsidrnr•·, quando cslc l'roi•'Cto foi 

• 
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aqui ~1JH'c::.:.·;H~LÜO, !o.~o na p disc:uss~LO, t'll 

ll!•,, jlJ'GilU:J~iei tüllll'~ ellt>, jli'Jl'qll" o .illlf\lld I 
t1csneec·s::;arlo, pr-rjut1Ici.al J.' nnic.:anll'Jlt~ fi· 
iho das appnllcnsues (lo l<TI'or [],·· que ;;c 

llcixou po:;sn:r um nosso r:oilt·~:~. s..:m thl\<~ 

du. velo Sl'il dcdci:do íUllOl' p:~]l) !.:rat.i;; c 
suppenlw C)lte esst; t•·rrur P!!nito tallllJt·m Sl~ 

~lpcdc•!'OH !!~ pan~~ dos illu:::lrL·s n:(·:nbros da 
Commb!-lf;o, :tini.la r1uc I} lJc·m tl·~ n0~:tl' que 11 

lC'lTOi Pi.1i.'t~C:::· cg:t~ logo s;: Llr.:s\·a.ncc~u. por

qUt! r:&laito tl·mpo mt.:dlou enti'l~ n. nome:tr;J.o 
Ua nolJi'C: C.immi;:;;,i:'J. ... e o ap~'i:n·;,:dm~.·:J!.o tle:::~c 

Pro~,··cto, Qlk na Yel'lkde (ha ele :1:L' pc:rrnir.· 

;t 1gd?.I'S.~·\·11l :Itlopt.~ll', n :liio para !lCJUCllüs 

ílilt~ 11ttt) qw·rc-:n cou:.:~l.. algum:,, O noUrc Se
ll::lÜlll' tO!Jc, lJ,·~! :l.. !l1~:~a til' f.llll' no Senado lw. 
lle~s:j:L~ (]U(~ n:lo qnr~rl!ra cou:J:L alguma. E' 
nn1 j~Ii~D gr:1tUit11 do noiJre Si\natlor. QUCJ? 

tt:ssc :~o ncbre St·ll:lllor qne nús não quere .. 
mos o q:t~· i'ôt• ju;.;t(l? ]~ porqtw não fJUl'rc
:nos !. .<~~ Projt~-:.:~o, q11e jalg~d11PS dt•SJlCCt·ssa~ 

i'io c ;)!'Cji!dici:tl, púd:· concluir-se: !lllC nad;1 
rw::r:J~~~:s'? Xão. Sl'lihor~.·s, jk!a minha parte 

• u q~FTO q1.1e .:Si~ iar,.:..•. o f!i.E~ ú neccssn.rio, mas 
n~-t11 ~::~pr·o\·o n:n P;·njl.'et.O JCij:lCccssario, co:no 
t·~k, r:::,• Lere u:l!a mü Oi.'igc·m, pon}U0 fo! 

til~ :~ ~lúbn.: Comnli~::::'to q:.tc l'i.l c:-:pr!ma o fl!!w d;.· :~ppr:~hc·u::;üi:-.::;, <.11: um L(;!'ror pan:co; 
11ldl pC·l!S[l!llC!ltU, :=Q!U f!Uf:rL'l' :':1zt~l' O~Ú?liS[t a 0 l:U !.li:;;l) (jl!•: 11~-~Q \':Ü l'C!l~t:.dLl:' COt!Sa a.lM 
ne.n]:nm -tk ~:i~·U::i i!ltL:;trL·s :lH'I~ll.>~·o:;) pcn3n ;~1.1:1!:1. 

que ;:. umJ. \'ê!'d:l(]eira m:uH~ tl~~ :·etall:o::;, e 
!lÜO " Cct!i.~;o C':-iminal, que-. como bem ::;:; ~:nm rt•J:JCJ~!r, an;-; d:.::\:I~o;; drr:.i Colligos. cn~ 
dis:.::.\ ~ uma Jkí~~'L systcm1tic:.1, ondr: t: st:Lo :CtrJ Yt Ull! H~1J!':.: Sd!ad~l' k:Hl.Jrnu o Projc~ 
;l:l~sific~clos tocio~; os crir!~'"·:;, com ~f; su:1s cr.o :~p:·t.·.~~ :llatio ill'1o nu1J!'t• :3l·!ladur, o S1·. 

·;ompetc:n t~:s pvn~~s. 

.:\.f!tt~ na ct:seu;.;s;·Lo se tlis:~·~ í1Ue pcio CtJ
tli;.;o Criminal :;,j os ea1Jr~J.:; si~u rc~purados 

r;r!m!noso~, ,, f!tlP, u re:;pt·!t" elo::; mnis. o Co
fli~o :1rw m:1.rc:~ pcnns. Sr. Prt.'siclPlHf', sem 

r,:·r jut·~scon.st~llll, sL·m _u:!' e.5.sa Jog:c:L jurl·l 
!:e::t, r.c·nho l~diJ o Cod!go, e 1Fll~ ac~1a rtfi 

pen:tS !l~U:to 1l:.':U I SpPc.:if:cncln:-:. p::-tra. C5tt•.:; 

nutras r~os C)Ht· n:lo s:to c:lbcr,:!.ij, q11..: si'io :-ts 

penas i!11pos~::s ao:-; cu:11plic{:·:s. 

Dl~:sc U!11 nobr::.~ S·~n:-!.Ut •i' f!!W o Cocl:g.") 
·i o Procc·sso, assim como ('3t.J, tinha posto 
·>s Sr:;. Jurisconsultos cm grandes (·n~barn

·:ns nos jul.~:lllH·nto.s dos crimes de rcbl~llião. 

E:n creio n,uc, se os Sr~. .Tur:sconsnltos s~ 

t0m n.ch:1do t>l1lh~l!'~r,ados ~lrss,·a julg:Imcntos, 
nfu1 i'oi pnr f:tlt:1. llt· t!lspos:r;ii2s cxprPssas 
nos Codi.:;o~. se:rla })l1l' otÜ!':lS razücs que 
nfto f!lH'l'O agorn. mc·ncionílr. F.' ,:crdatll! qnc 

an,nl se fallou nos acont•'eimcmns dos dias 
'l e 17 rk ,\brl!, dizendo-se nn<· nfio tc1·c lu
gar n jul.~::nnento dos rt:·ns p.orquc ~1ft0 Ci'a!l1 
o;; c:tbcçn.~. :VIas, Scnhort·s, cu pt·nso que, s~ 

"" que L:nham d·· ju]f!·nr tacs factos pro
curílssem no Codigo ns llt'Jl:1s p:ua :tflllt\ll.:s 
q1.w í!ntr~:ram nessas sccli~:õc•s, haYinm ele l,:; 

Pnr.ont.rar: porLanto, n:lo ln~1ccmos ao Co~ 

dig·o faltas que niio silo do Ct~d!go, ll!as tJue 
prorf·m d~.\ onlrns c:n:sas. · 

rm nobre Sc,nador. !Ioi<\ sustcnl:mtlo o 
Projecto, di,se qu,• a ement!a q~c oifcrcct'll, 
c que s., :tc!Ia St1b!'c :t ~Iesa, era par:~. os n,uc 

- • 

\-":~sco;:cl·1!o.-;: i~ p~·rq~lí~ :ItLO s~~ tU cs::e Pro
-~~·I:Ln JL;:·a a d:i-:ic:t:~:~t:o? .. \:) n~uH;:j ~ t•llc u:n 
Jlr.Jjc·(:líl :;y~1~'·11:~~:eo, t' 1:::\) lm!~ :n:tnt:t dt: 
rcr.:t.lho:i co::w r:.ste, ou c·nl~w {;lcr:n:ua~sc~m~~ 

:~ (~l1!':·:::::::!.o) u:1::t ".'t·:·!l~!(lc!r:~. !·rttceira, (·in 

qnt• ::iL' h~10 de l~!:~: !' cahir Lüilü:5 u:-; Dr:Jzilcl~ 

ros qu;~ t!rerc.m cJiHr:L si ess::·s Pt\·sidt•Jli.cs 
d:1.:; Pro..,·:!tt::a~3, ([!ll' p:1:' a!l: a!H13.m tr:lta!Hlo 
unicam:::nu: de si, c de b,·:ll'l.ic:!:-tl'C::ll nos 2t.'tl::i 

ll~~ronc~. no3 :1t g-oelo::; f!l!e s:io intcir:nncnt~ 

?rtnict:!:Irr:;. 
Q:t:t~Hlo i'~~!!a :1::.s:m tlos 1?r, .. s:d('atcs, s:ll· 

,.o ~~-·ni;ll't' as honr~;.sas cx~~~~pr;õl~s. nfi.o 1!12 di
,. \jo g::·ra!mcntc a lodo.~, r::-con~1u;o f'}lli· mui· 
~ >S tlcllPs t,J;n il'ito i:nvort~ntl'S s~:rrir.os ao 
":razil: mn.s, h:·L ontl't1:5 Senhores, h a o~l-

:·os.. . que t'll 11~0 po;.;sll deixar de lO' se
~ .fio dc1l:dxo di~ um conceito tlC":::favor:lrl'l: c 
r.f'to é ~;HO dc:d~J!l~.r:i"iu Y:l~.~íl, ê julg::l~os po~· 

n~us at.:tos. Qua:Hlo e:u o.s vejo perturbando 
o soccgo da:-; Pro,:inl'i:ts. []llíl!HlrJ 11S vl'jiJ f:-11~ 

s~andtl o Gurc·rn1' He;lrcsenl:llivo, q{terc:Hlo 
qtH', c·!U iugar tlt· npp:lr~:ct'l't•:n Hcpre~C'lll:tn

tes ll:! :\:1':~rl, app:1rc~:am rc;H'esentn.ntcs de 
s~~ns ~n::t·rcs:ws p:ll'licul:ll'l'S, a cstt s cu nfto 
!)CJ~~o U·r sP!I:io na c:ont.:l. de mi:::cr:n·cis tra
:~ic:'.jntc·;; pol:(;l:lhi, qnt~ cst~<l sc~rvinclo ;rl'l'· 
gonhns:!:nct!:.t', (;(·m ill'dt~i:~8 dl cansa pu
b!lc:t. 

Eu JH~!lsn fl.Ht', s,• 03 nobres membros da 
Commi:::s~o ~e con~!tlil!'~tssr m t·:o-~stindo nas 
Prorine;i·:;.; ontb h:1 al:;nns t1l·:il2.s Pre.s:ucn
t1·s, llc eL·rto H;iü h:lr!a:n de Sl'l: ti\•1 facl'i~ 
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em lh· :; eh:· ill~:·i:•s :-1:.-mdh:~nt";.; p.:1r:1 rpt .. \ 

rJa::ndo l.:!t . ..; rlnizr·n·:11, p 1:~:·am d·.·CL!i':~l' ;_:1_ 

Pror:nc:in 0m c~.;tado dü :'t•:)eJliit;,, t.~ !;u::pnn

ll!.:r ns g::tr:lllti:ts; c i:::to Jl~Ha. qul''! p~·Lra nr
ranc:;r os citlaiEt03 pacifitos i]o) c0n::r0 1],, 

~ua.s íami!i:.!:-:, ~· dc-portal·n~. st' por ("Sp!rit:' 

dr ri::~!,a!H:::l; c1:~ c~·:·~::> q:u'. St~ cs n(,hr{:s Se·. 
nado!'cs ~!ll.t'll:1c·ss:::n a :~~o, nfto adop~:!t<:un 

~·::JU! Pro]cr~to; 111:'.:5, c:omo n :\fun!c:pio d~! 

Ccjrti! c;o !!io dt• .J:!:lr:i!'n (.·: honra nh~ S(j~: 

!t·i!.:l) sn~lJll'<~ !~07.~ (j:-_. ~oc·ê.!~~) 1· trnnrp.t:!!!· 

dí~dc, pt·!:~ r:lz;1o tlc rlt>ilc h~\·er m~ior nn· 
!11! i'[J de ;uu.,t~':!r:i'it·s c p:-npr!~·tnrios, por !sso 
(· qn.-~ ee:"!l ff!c!!idac.L~ se 11Ui:r expõr os pro· 

c:·~~IJ t;:;•• í~ t.:~:~c: O 11J1Ít0 CHSO !':11 flllO S8 

Jkd.: !':í r.::< Cear ... 1·s1a m . .-:ü:phy::;ie~~ dJ Chr::-•: 
izorcspoi~~~:~·.·~..·! ca1n :\T!nisu·o.-; I:~;;ponsav::·!s. O 
!los3o . I1:nkrador 4~' um ;j4·,vc.n anh'r:c:~!lo, f: 

lilll :Sr:J:~:~~.·:ro í!l~ü a PI'U\'Ídt·nci:r dcs~:non 

par:-t sc·n<:· dt:~ ~~YmlJnlo cl~t un!üo ÜL· t.ndo.~ r..:; 
Dr::zil.l'irc;.;, c P=!rl p::Ysfdir ~ rc.~·.-.::r U!!l Im~ 

lWl"i!J c:,ln~:;:::~I Jl(·::~:l _;r~~nd:· pa:·i.e t!') globo. 
Xüo t~i:!!o, 11ol.:.:, mtdo ~J~;u!rl c!·~ ~;. !' ::~x:rt!J 

de· imp:·:.:lic:u~~·. r< pt.·i iiHiu :::~orn n r1uo ultrw 
L1!sse: .-\t.:· :t jrL"O:":!:!l:t f!!t!.li\1 sc::::<í(\ eu que~ 

ro mecJ:i.:·:· !' t·J!!.::u1!.r!r n.:~ 8.illi;~r.s s!:!t1:1:o:; elo 
~:r~zil, o:; !~t:::J:•:·ns ~·:mr\!:t.c:-s :~ Dí.1:.::j c \lllis· 

r:nei::!lo.:; :! fÍ(·~~"!'I'1!1 :i. !~h'!'CI~ di"~ miscravci~ 11 ~c t·U m::.· ;_"),::·.:::ur..ri!!' :u._i 1·nrão, con~o agont. 
P:-r:<d. n:.~:3: tJ::Jo t·:·;r:"'in c!n· un1 a!:ylo ;.r~ "SUJU p:·!'!::li:!.J:ct--., d:t \':ln::::.ge:n d~:~=-~,, idGn., 
g~!!".), íJ:.;~u:o i!!;JJCJl':::r qn·· N; f!~l:-! halJi~:t~n n8.:; ~!ti de :qH-.:·sc-H~.:d.a ::r~~l respeito a1~um a 

i •:·, \·.<nc::\s :~ej~1:1~ cn: l'i).~t:(~S ~ aque!!t·~ ftllC: :·.:;sê:; qu·· (Jti-:'!'•:·:~n fazf.T mono;")olio de .Si·n~ 

\';· .. , :!:!'i:.::!-:::; !:"m :nijt.ruc:1)1~:; j):tra tndü auo- t!m: ntos :~~~"dl:1:'eh:co~; uo Draz:I, a c:~:it.S qtw 

Jl' !:ri'::li~ p~:r:L :-i~l.i.:~~·a:~t·!':::ll \'iu;;~:JH;:ts pan:- 1"llkl'L'll1 ti;,:·:~iu:tl". L'1.ll!l o p!·-...u.:xLo t.l1• -:-:ti ellL::::; 
r::::::~·~~:. r: p:u·:~ ... 

En, .S:::n~lur:·.::i, n:lo ac.:llo qne t:stc.· Projc. 
r·t. . .J .~: J:l ~ai:lil;;.-~iv1:·I. po:·r11:c nfto rt·jo f!UC as 
c:::·~ui::~::~:H::;;:-i do T:r:.~:dl hoi~.~ .scj:tlll m~ts 

i::~~r:t:.:·i.~l:~:t:·> . ..; tl1) :p:e a.~ t·l:~ (JilQ o Bra:dl, 
il~:. :;.::-'~:::~;·~ ~~·:l~pr) :~c:~:~ ;1:1!'tt•, s~ t<.:m ach:l
ürr;' · •J· :! L.:Li íJ!'tl::l:!ri~:::. CCtl a legislar;üo 
. :~i:.::. !!L·, ~i>·· t:: 1~1 ('2t:ar,at·!o {~ ,·ora~~.·m 11:1 
:t!la!'chf:!, a:nd:l :tgor:t :-~.s::i:n n.c:outvCl'1"i1, se 

;:;c· rem o.·; :i:1 i t0:5 ~: :n [go3 da ~!1 :IHl.rcllb; quan

do l.'llcs ::·(J s:· lc:t~1l:·:J:l~ c cogit:-tm tk ~:. P d~.: 

.seus i!H··i'l:~.-F·s, l~ maJto sccmHI:!!<nm!:atc Ua. 
J.íonJrch :::, r:n.: ~~J ih1·s Sl'T\'(· tk e~p;1 ~ar:t 

.::.eJ:::l fin.:.~ n:nrir:nl:::-~:.-:-:. 

Eir. Pr.·.~·ltir.-1~tt\ \'Oh:J.nd.J tl mn.tc!'in, digo 
r;:ií: C:3t~:· T':'l1~t·c·t,) an.o ll::t ele pr:odnt.Ir o.i3 
~Jt'!1S f!tL' ~·· !k:1S~, a~lt(·:=i aggTa.vnr:L m:1i~ 
!lo.::sc::; :·n~.~c~~: p;n· :::;so, ,,.o~-'J contr~1. o a:·-

.-;.::o, n~;:.:-;, clc·~lk j;'t, d~.•c:!ar~l ~t:tl, s~~ nt~· ent:lo th'=w. cliscu:::sür• .s:: n:1o tirc=:;se d•-' dizer o (}llt~ 

~.:!k 1.:·;~-r cOlll.Í:ltl:.tdo co:n o mc::-:nw .sys~cm:1 3:nto :t r:·~;p:..·!to t1:1.3 u!timns e:m~:n(.bs rtu~· s~.~ 

,lo p:~~::-::.!LIO, (:a~üo. lk:n lon~:· tlt~ o snsr.1;n~ 

tal·, hd U~~ tC:tl::illl':ll~tl ('11:tl a \';·:!lCnlClltl.:l. (!HC' 
n~2 ~·~·;r po:·sirel; hd c!~· d:ze:· a.) Dra:dl: --O 
rc:-;;:'' Gor~·rnn ~ un1 Cort•rno qn~· s1j s0 Jcm
~1':".. Ut~ :::i e cln.:; sc·us con:l:rcntc.::;. c tem-sl' 
l":ifil:.-··t·itlO t1J e1·~~:dl t, dos .Drazileir11S: !on~C 

:!prcsc·nt~:!':::l!. :\fio duYic.lar:~t ,~ot:lr pela 
~·m,;ndn sulJsritu:h·a. CJUt' loi offcrec:ida !)elo 
:liJbl't' s .. ·:l:'.d0r o Sr. Ln;>:·s Gamn, se nftO 
\"isse que h~1vla !lel!a U!11a. lacuna. E~ton per
;:;uadido í!liü t1:lla a consp!r~-:.~;i"lo rt~duzilla :-t 
~cto llere~se c:ons:üL·:·ar como rcbellião; m:l.::, 

dt~ cnr:u: tlG:; ro:.::::w.s 1naks, só tt•n1 curadil 0 m:.:·u l'd.'t·id L: filll' po3s:t appareerr mtiií.a 

do;; ~:~·ns i!ltc·r::::sc's particub!'c·s. gcnt0 cm at·mas, para. mudar a ftjrnut Ue 

Foi P·ll· nto:iro :-;c:m<,.'lh:llltC1 S0nhol'l'S, fllli~ 

eu :li-ss~· t•:n ~:~·s~:in St'Cl'C't.!l ( ~ hoj:: con\·l~l1, 

que 1fga l'!ll ~Htblico) qHc' c·11 n:w ae:ll:n·a ou~ 
i I'O r.;:ncdio p:11'a sall·::r o Dmzil smfiO n:t 
Fa;nlli:t lmpérial, c d!s'c então Qtw tn!<·:·z 
~tpr,•Eknt:l~sc· tt!n Prüjccto c·In .Sl'S:Siio pnblicu. 

.·~iu1h hoje, S1·. l'r;•dde:nc, lonw ~ il!
~t·l-o. as m:nh:-ts PSjlCJ·an~:ls c•st~to na P~· 
mi:í:L !ul]wrlal: éll muito llc'Si•jo a maior:
daur de Sua :ITajo·ot:u.l,• n Imper:\tlor; suppo
nho que sô assim tt"l·mlnar~~u nosso::; malr.:;. 

Go\·t~:·no rst:tbl·~cc:idn, c que se !li!v po.ss:t !ir,J~ 

~·ar a procc·lh•::.::!a cL1 conspira;:~w: aindl '1:.112' 
~ âl' prc~n:n!r q~w nu:!c:t ap:l:l!'cr:a .:;::·n~c c·n.l 
armas, p~~l'a (}csn·u!r :t ilírma d0 UO\'l.;rna, 

~l'nt que to•:th!t lll'c•CL·d!Lla am~ ~o:L'.p!r::~<'.n. 
comtudo, püllc ~u.:ota~~cel~ rpt.:-- S(!' !lftll pos~::1. 

Pl'ú\'ill' csu. con:~p:r::r:;Io r1u0 l·Xib"O o cor~.
curso dê vlnte Pl's.soas. s(~ o !Ilustre autor d:l 

enwn<la d~·~5tl algum r(·mccliu a istoJ cn vo~ 
t:ni:t por e\\'.\, mas, como a prorn, Llestc• tlc
licto fie:~ di'po:nclt>ntL' da pro1·a de cons[lirl-

• • 
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ScsBfio de~ de 011Lu1Jro 

•;tl •. ,, L' fL proYa <le ('nnsp!rnc:flo alg-unHL \'L'Z 

;;>(';Í. difl':e:i!, Cll n;io YOiO JlOI' t•!]a 1::] <:MolO 

~::::{!. ainda. qu~ tl'llha a qualidade que c11 
·~xijn, qunlitlntl<· (jll<' falla no Projeeto offc

:~c:ido pc·ln nnhrt~ CommlsBtw. 

Onu·a cJn(·nc1a pcll!:' q112 s:· ~:tpprima a 
~!.:'signac;~Lo do nrt.i;;o G9 elo Codigo, fltlt: sr. 
í!Cha no artigo da r.ommissfto. A rnr.;ul des
t.n. supprt~~sfto, :;~·g11ndo PXpôz n illu~tl'1' r'ela
:or da Comm!~siin, ,; por E('l' o crimo• d~ ~nc 

t~ata c~r.n artigo fin do Codigo um crime que 

púde ser commel1 :<I o por um só indiYiduo: 
n~as, 'J)ergunto t·u. nCto pódl' '<'Stt~ crime sr-r 
<:o:nnwttido por muitos indiriduos? Parece
me que sim: n gul'rra estrnu_~i·ir:; p,JcJe ::;c·r 
p:-ovoC"ada :u(· por uma PrtH"!nc·i:i :nrf:irn.: r 
!!a d~~ SI' cliz('t' que niio ~ t•elJ(·Jiift.o? 

S,·nhores, í~ muito facil c·nhil·-se nesrc~ 

f~g-anos, qu~ndo se olhn. dircr;tam,•nte a um 

~os ~~lr!adio,;; J>roeuJ·a. scduz:r · ;_:,• eorpo 
:•i!l'il. !t·nt:lr 11m tlest(•:-o: trlmc~. o~i ;)<!ra dc·:-:
poja:· n lll1Jll'rndnl' tln sua ;:u:ol·!c:3C•~ ('nn~;: .. 
~:wlnnnl. 1111 c~ontt·a ii indc•pe:Hlt?~H-:a .:: intc .. 

"ridade do lmp<·rio, l'lc.: 1Hl1·•'C:0-:::o:: que este 
·~onH>nl commt·tl.c um crime; e onà~ c:Iasslfi
·am (•stc crime? Creio qnc l:r. df "'·; c·lassl
.'iea.do f:l11 um destes artigos d~ c, .. digo; 
~.~ora, o qnc se segue é qne P•'~(h·:-::. r:·stc cri .. 
11c ser considrrado em tt·ntatiya, ,,J:'C]H(', s~~ 

·!!e nfio o lovn. a ~~ift·lro, ~~ por :·a('tus que 
·i;i•J tlc·pPndem da sua vontnd1·. Pü:-:~nto, eis 

:qui um h,.m.,m só commcttcn(h1 :1m crime 
·J(:f,[íl nat.ut·ez~~; lo~o não é Yt·rda·~·· qac Hcj 

' erime dt· f!UC· t l'at.a o nrr.igo Gf• c~ o Codigo 
.... riminal nos>a ;;o•J• c·ommcr.tidn p~.- u:n incl:
·,·iduo .. -\.' Yi:-:ta dCi't:lS rnzVcos s~.~~ oLri~:1do 

.. rn:ar tamhr:m c:nnrra. esta C'm••:J.:"i:. 

objrcto, s~m se ol1Hli' pa1·a os lados; isto ·ia palarra "l'd>t•lliiio". ac:ere-sl:t::l:e-.s;.::

;'lri',V3. :t cit·cnmsJWC'l:flo flUI' C:Jt>vc ll:n·,:r rruan- .~ej:1- qual fôr o num,lro ele !nd~·;iduo:; que 

de se tucn. n:1 leg<sla(;iio: t·ncar~J-:::(' um ar- ~e reunir pnra :1 pci'fli'tl'Hl', t· o ~~ais como 
~l~o, qU0l'·.Sc fnzc~r ~: :;ua rcform:1. mns niil) ·:st.il. no rt!'ti.~o.- Di.:;~;~ o nOLi'L· :·::~a:.o:· da. 

H·~ cnnsic1rr:!!l1 :10 mr.'smo te:npo todas '!S rc- """.om:nissfio que íll1l'··scntotra c-:õ::.:--.. enwncla 
!rições (t('U ,.Jip r.·m com outros! O!hrtdo cst~~; 

(·l'lmr pt:!lo !:tdrl d1~ (]1.11' podia se;· eommetti
do por um só indiv!dno, n:•o se cle>·ia eha
mar crime ·de reb .. lllfto: mas, ao mt:sm.-. ll'lll'" 

;1n. ~" se consid~ra que píHI<· ser romm:>tt!do 
;wr muitos indiriduos, c ai0 por c:ma P:-o
~,-~nc·Ia, não se hn de chnmnl· a isrn nm~1 n·· 
~en:r:.o? Porlnnto, ,.n rejeito :t cm ::!!1~:1 JIO!' 

~·Stfl lado; c n rr.j(•iro tan1ht~m po:· rsut !'a· 
?.iio qw~ se <leu, ~ue s(> o crime de que: 1ratn 
,-f:::tC artfgn (o C!UO pOdÍ:l ~I']' eOOltllP~~!ilO j)O!' 

um individno: i~tt"J ntro ~~ r:·xact:•, ])[) 1'(!\lC ,··m 
''"los o;; ont.1•o;; cldictos dr que :r~.lam os 
m:'ds nrrigo~ do C11l1ip;o, c:itados )Wia Conl-· 

missüo. pfid:• l1rn·,~~· c:t·iminosos sem cumpl!

';''~. :-\fio podt•J•i'ín kr:~l' no r~:1ho ns ~c11s in
:entos. mn~. JHll'íl s:·t···m tl'iminnso~. niio ~ 

~~~~ceHsnrio isto: J10l' rxrmplo, r~trs artig-os 
c1n Cod:_t~•) rl!l.f·ill: -T1·nt.a.J' ci,!J'c.c·tnment<' e 
tnr faetr:s, (•onlra isln, " contra :c~uill••· <'lC. 

Orn. ~11,· dmicl:t lm e111 que 11111 h~mc.m 

r(. Jl!'li:lc ir.ntar por far·to.:.;? ~~o se pCicir! np:·.•~ 

f'••n:nr 11m indil'l<lno só n. >ecluzir um eorno 
ÚC' t rop:1 '! Partl r·ste fim falia an ch,•fc•, nn:-1 
~. .. o:nm!1nl!:in:c·!; tk rtilnpani1!ns, por ~1h !:·no 

·wrn. ·ir con1 a !cl,~·:t C]llC ~t· t.i:1!12 .. :!:~~:i!it·sta .. 
-lo con'i.rn :!. dcrin:~~~o oíl'r•t'CC'id:-~ :::"J flroj,~

··to, pois qu'" se Dd~ia multld::.o ~::;õ. ~' JL·~

:Jcl.:"il~.-~o tleste c.:riml': cu 11fio ~~-: cün~o s~· 

:Jiml:o o nobre Senador, persua~~i~d·)·::.c l!ll'~ 

L l'lncndn. sat:sraz uaa eoncHc:ão. 

Pois, S(' a Pnwnda diz que nf.J f: :::!t·('~·:=sa~ 

·io multillfio, c diz- qualquer '>l~ sej::. 'l 

.Ht:nPt'O -· o que rai fazer clla.? :0~~; o n•.>bre 
:it•JH!dOl' ljUC é pill'H SatiSfflZt'l' :~05 (!~te l'Xi~ 

·;t·m a. concurrPntia tlc tnultidão p~ra a pcr
:Jt't.r:H:fio deste: erimc, e ao mesn:o tem.,a a 
.·mcncla cliz QUI' nt10 f~ neccssario h~.·.·c::- mul
:idrio. que· basra. um numero quaii;~~t':-:! Ort~. 

11 (•r,.-io qn(' e:;L:l emt')llda não ;:,:jt1é !?.er nd .. 
. 1 li~s!Yl.'1: c por ,·stcs t•sforç;os (;·.t·.~ faz ~1- no-
:H't· Commlss~.í) mostl'a bc·m CJllC ~}L~ j[!. rL·co .. 

:tiH:e~~ a JH~cessid:Lllc rk mult!ditu p:t:-r-:. n. Pt'l''" 

:H:~trar:ito clt1 erimt· ilL' l't.'belli~n, r.~·~:=-: que 
-:pl'C'Si"'nton a:; 1'11ll'H<las, pcrsua~::(:;-t .. :e c~uc 

·om e>lla~ >ati;;fazia a essa ncec~s::~::dc. 

A' \'istn. cli>'Ln, p:tl·<'eC-111<" q::~ :; :llmll'•' 

, ·onunh.;srto estft .ift r.onrt 111Cl<ln. ("' ·.·~~·L1 ''H! 

·:u,· J:thorn. o ::rti~o em Ulscus!;:--~. 

• -
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O :5::. C:\:'SI.\::"0: -· :\4in, Sl.'llill:;·, nitt) ; 

e;; rei. 

O S:{. ~/EJ:tiL'EJI:o: - :-.;r1:1 ~:::;ui! i~nt~lJ :do~ 

irrisorl::ts as tmenclas que ot'fcrcc{'u, !::u pr:n· i 

sava que :adas e.sta,-s -t•m()ndng e:ra:u apt't~· 

sctll:ILl.:ts com seriedade•, qut• todas (:J'arn fi-. 

lhas d:t conv!cc;;.io. Eu n:io supponho fJUtJ s:-: 1 

apresc:J.t~·r.::. t·mcndas IHt .:\ft·sa Sl'lll St• e:st:tr 
con\'t·rrcldi., c~a convenienda das idt~as (]U0 

(•II!ls contem. Ü!'a. o fundamento dcs;:;a cll:t•i1· 

d:.t, sobrí~ ~l qual tt·nllo fal!arlo C:lll u1rimo lu· . 
gar, ..: qup •j nt·ccssar:o que h:Jja multid~tJ 

nara ~ ~jc·:·pt·u·ar::io do crime- (Ü· r~.·beiH,io. 

.\gor:-t, .513 oucras stLO :ts \'i::ws elo Dob1·0 Se:-. 
~~~1dor, eu não posso CtllllPr•·h··tHl.c:l-as: d·:~\'ia 

P<'l'ouadi:--:ne que a iliu;;:rt· Commissi'to sin- · 
t:•·r:~mentc chegas~c jú a.o princip:., dJ. ne· 
CcioU:lde d,; multidão pa;·a a P>'l'Jlo'trn~:io do 

(•ri !lW d0 rt·bcllitLO. 

E:: ten!:,, que fazer ainda :tlgumas ob
st:rv~u-:J•:;; r:. estL~ l'l\spdto e parece-me que a 
i!lusrr-~ : .'!)Q.1!llij;sfto acabnrú de tou\·cncet·-se. 
ass:m (.;::~.1 cambcrn tenho de respoudt-r ~o . 
lllai::; qu •. • 5·.' dí:=3l' sobre penns br~mdns e pl'· . 

n~s ,;:-a·;;:::;: porEm, co:11o deu a hora, e cu · 
Vi~jo q ;.;~ ;! Casa estit de:;eru~. l'l'5c-n·o-me . 

par:~ :al!P-:' ~manh~ . 

_\ di.~l!l.l:=5::5tt•J rica adiada. 
,.~·.;.:11 tt :'r[:.:-:;a ~lS. Sl".~UÍUtt.'S l'!lh.~!l-

.. 5-t!b:;tii:n~irJ ao ::!nigo 1 · - Rebel!iüo é • 

.\';; 11 horas da manhii, feit~. ·. 
chamada, acham .. sr: prc:;enr~.·s 21 Sr.s. 
Scnadons, faltando, por impedidos, 
os Srs. Ar:tttio, .-\.lr.·s Branco e Ln
pe:s Ga:nn: com <.:~usa. iHll'tic!paUn, o3 
Srs. :\Iat'f}UCZ de B:.~.rJ~;ccna, Viscon
<lt· do Rio Vermelho, V!scon[},, da 
Pr::d~·a I:.:rancn, Carneiro de Campos. 
Yi.!insqut·s, Jiarqu(z íl.: 
Fe!j(,, :\Iayrinck. Bai·tw 

P~u~1 Sc•uza. e Cosr:t 

.B~t.~p,·ntly, 

de ltapoi',, 
Carvalho: 

~t'll! c:n,sn. os Srs. !J. ~uno, Co3t:-t 

DarTos, Alcncat·, .Tarclim, Ferreira J•; 
).!e!lo, I'~SCill!CCllO>. A:::lt·ida. L' S::-
1':1, Satumiuo, Aim.,ili" .-\lbuqu~:rqt:e, 

1 rn!Innrla Cnmlcanti, Pau!a Albuquer
r:ttc•, Prti.'S d0 AiHlr~hk ;:; Cunha ',"~:;~ 

('dl1(:1'1!0.~. 

O Sr. f'rbidetH<· ckclara. não ha
\'L1l' C'~1s:l. e convida c.; Srs. Sennd·J
!"i:S p:·cse!:rt·s a. occupart·r..l~se en1 tr~ .. 

l.JalhtJ:i de Commis.sCit·3. 
Lt·vallli.t-St• ~1. s.ess:io ;h; 11 horas. 

F:.>'Jl<'!licnte.- l1arccacs.- ,J. ri'p;,•s,•ntaç~~-· 
" c"~s;J!raç:-,o !'i.'ilu~itl:t a acw, c iictt par; do. Balda. - Jfcrlidas pant o n:stab•:l•'l'i· 
f:i:!l;L it:t·:·!!ig\~a(:b. J'C\·ng~clo o ar~i.~·(l 110 dJ I 11fl'ii!O da ordrm. 

I 
Cod·!.:;o ·C:-i:l:iunl. - I.fjJH.'S Oamn." 

' 
"All•l!t!ra- Depois da paiaH:t·-I'eb,·!- i 

t:rlO-:J.c(_·rt·-:=r(·n[v-~·.~~-·sc-Ja qual ~Ur o nu-: 
mero tl~ !:~t:~v!duo:; qUt! s~..• reuni!' para a; 
Pl'l'Pt-rr~;:, ·! •l mais cumn t•srü no arrig-o. -
Jli.'T!o ·.' Jf:"l-tio.~. - Jlatt}u;r·.-: dr.' Paran!f[/tllí.'' · 

"SUPt-~!'•·.s5i\'a- Xo arrigo l" t•lll discus~; 
... ..;~o. :;upprima-~~= a tl(•signaçüo do arcigo H9. : 
- .1f•1rfl!i-":: tl·.' Pf/rtlll•l!flltÍ. - .lfell-~..,, r.' .lf•t/· ~ 

to.~." 

-Dntla a llr.II'J, r) St·. Pn·~.d·.l~·ut·.· ~l.i.! 

;l3:a Ül'll~·m dr1 Dia ;I ~l!aC:·t·l:t th.' 

!lO~t,, pt.•la lHt'Sllla Ol'dr :.l.1. 

Lerauta-:w a .s·:t:-=Ü•J iÍ..:) ~ :t·.)l':t:; .~ 

c!nr:·, minuto:-i. 

PI:I·:~IJII·:XCL\ no S!:. DIOGO .\STOXIO I"I:r.l .:Í 

R,·unit.!o !lumero sufficient<> de Srs. 
Senadores, abre-sl~ a sessão; e, lidas 
;..::; acras eh' 2 c 3 do cor1~enr~, srw 
np[Jrovadas. 

n.rpetlit'll(j 

o SI'. 1" s,'ct·ct:u·il· lê UUl offici:1 
elo ).Iln!srro t.Ia .Tnsti~:1, <'t:l resposta 
a.r do s.'n:lrlo. elo- 2 do passado :tll'7.. 

r!ando :;~ l!:t'or·mn~iH·'s rptt• lh•1 fo
ram pt:did~t:i n l't~sp,•iL•.1 d11 pw.:·am·:·:-t~ 

ro fl\ito :lO-s Dt's.cmli:•:rg-[ld:lrl~., qu:• 

. ·!' 

-



. ' 

:?CC 

JIÜO c::tavmu cm l·Xc~·c:icío: l'!r:·!:lvt~i

do a qut.•1n fet. a rl'rp:ish~rtO. 

o SI". Ol>;cir:l ]l:I!"I!<'ijl:L r;nc• o s~. 

u:·..:t.l:t:Ue ~dit!car, para ~kr paga 11elo rendi .. 
:1:t:n1 o do n:i:~m:r~ m~a~Iüouro. 

··~."- Suj<<t:t·sc :i mult:~ tk ~OO!jOOO por 
;n::!l<JUei' infr~w~~io. O C'lllllL'(:flenUeclor Ucpois 
1k Ltí;(.T tiill:t c::~p()s!c;üo t:reumslanci:!l1:t do3 
.~b~!so::.: c:om:11tlt ldns 110 c:ommcrt<o de carnes 

I-··.·~ t'8lr!1~i·~~,-:o fk Cunllllt :·rio c-,~n:~-- r~·!'tiL::;, t·:a ]1!\ju:zo do:: IHJiadd:·o~ ü cnnsn
,.;o c ~Jl:l c .... Li!!D:~ .:~~rios l~O c,trili!i!lo Uo S.\CL tI ~~~.d(jrL~í t.: cLt !:i~lUclt• ili.~iJiit::t, c:o:u::lue: pedindo 
~~a _\l:c·~·e:.. :·L rt~:t do lmjlcr:üb,i', P por d1t···, t c~~:n~J·:.J. ).íunidJt~tl a at:el it:q;rw do plano, 
J:d d~d:r:·:tdn q1: IH·nht!m:t p:-2.t'Jlr::·Lo t!n~!:d:l :1u qtw o !::re ú ~\ .. sscmblé't Gc•r;:-t1 para sua 
:·~:i p~·:d~\5 t :!I !'i:~1:t (}~~ ili1:t ÜCt~.; :\ft·;ÜL'S, !lia::, ::p;·ci.l~·ac_:~LO, .:\ ('~::"1l:l!':L ::\IuniCiJ1al l'CCOllh.)CCU 

i.~LO ~jÚI'.H'IÜt.' ú c:'-l:' n~, .. ~;. n:L lJ·::r:~ ~;.'j c~~~1~n:w :ii~a utilid-.!.CL'. ('ül1H) o m\·io l!ltd:i efnc~z Uc 
projc:ctadtl, wn· !'!:!: l~ith) cLl !!l•:·s!l1:t "ilh::, tk· l'~·iU!l' o:; a:.Ht2os Jl:·atieadr)s licstc~ gl·nero Uc 
YClH1o a::;~~:n SL"l' c:1tcrHEd:t.s :~::; p:il:.t\T~t~j tb co!!lm.:rc:iu, c:om os qua;_::i a ll1t.'::il11~ Camara 

5UCL propm.;~:! ·- 1 r:1 lOd:t ~:. l'X:cnti~•o c!.:~ Sq

brccl't:~ ilh:~. 

·· .\.. Coi~~n:is~~tr) o!';\·rcc-c- c:-:~a (~C~ch:rat~rw 

J1:l!':t ~;:: c:nn t! :~ u:~ r a d ::-jcussfio. 
"p~-t~;o l1d S:.:ii:~tlo. ·! t1~~ Ot;~nb!'n d~ JS:·~~!. 

(.vr:: ~nu:.ll!!1t'llt(: lur:~do, :-:l~!ll po1.h::· vL·ncd .. os; 
cnt.<.:udl'lttlo. pui··~!ll, n:~to cal.Kr nas sn.as attri
:):ll~:o-H.:-s :1 a.tlopr;fto llo JJ:ano ofi'creciclo, <.J.!ri
:!;~O-o :"t A::s(!:nh:~··a L~·gis!~:.~h·~, po1· intcrml..!· 
.ii:• do Gon::rn:). 

::..-f,-r,{ú~ p,·n·:nr (!!' Crn;:p'Js l.('(!.!ill:iro.- ··.\ Commi::;:=tto, 11~10 tlu\-<dn.udo t!~~ uLili-
Jf:!I''Jl!t'Z fi,· .Hai·i(tf. COJI'1i' ,;:- .\.,ri:·n~·:r:· i:ttlü tlo plnn'• Jl~~ra eo!iiiJir a avidez do.s 

Fie" ,;oJJJ·c .. :IIc:oa. 
t[- ".To:..~.quiJn ]:,r~tndst:,, (l,. S.t::·~:~;! :\~:

•.;;,tr:·o Jll'OlJ:~:~ r1 C:llua:·a :O!!ln:cijL~l :t ['.,!·m:~

r;i!.o tL: um.a Comp::mhi:·~ 11::tr:~ o c·s~aL:·l~·;~:

llli.'llto prodsorir' ele p~·ar,:\s ou !llt'realiíJ~ plr-
1JUc:·J::, tJnd.~ cxr.:lnsiramr:·nte: c· p;)!' tdllpn Üí: 

q:::\~ro anno::; 8L' \'l':!Hl~lm 4W ]n:b!ico a:-3 c~u·
llt•s y~··rllcls ne:~tn. tid:~tlt.! f.:l·us snhurbios, 
(,b:·i::~·.:ndo-:,:;.:.• n. C(JJ'Llp:lnh:a ~is ~~ gu:n:.c·::; C'O!l

dir;tk·s: 
.. l.:l- ..-··.:Hom;Jtí::·:í. o ~lll:Uijfn tlt! casaR 

c;n.:; ~·~ c:on\·c!td:Jn:u· com a Cam:nn, c·om os 

~i..pl'I:StúS nt•c·~·~s:~rlo~; :~o <i!lO fi:n, C: :1 fisca· 
lb::~~~itn d~ p:1rtc tl:t C;ur.ara. 

":!.1'-E' Hrr,·· ~L (JUalrja,·~· pc:s~oa a Yvn

<!a tlc• c~al'IL~ \"l~:·iL' nr~:ta~; e:".2:t~, prl~ferindo 
ns qnc a (lt-:·l·!il ma·.-s b:uat~!. l' os boiaüei~ 

1'os aos m~1·c~t:tntl :-;, Jl:\gantlo t.od::>s commis
s:LO do Corn:Hc-rC'in, ou con rl.'ndon::t1 qu.~ nfio 
excct1~1 a j ":'' eh' \'dHla c n.l'l'L2C::ttla6tn. 

··:.:."-A Colllp:l!lhia :liio Jl«t!c:r:'t COlllJll":tr 

gaclo por Iill:!. ('Ollt:l, (.:Xt~·:-Jto f]U:lnt1o os b:·Jia
th·iro::i absolu~:1 llll·ntP niLo quízvrL'm 1nandar 
maLa I-" Jl<'i:I ;;11:;; e par:! animar aos bo!n
ddros ühr;ga-~:i: n. adiantar-lll~s -1 PJ elo Ya

!or pl'C::itun:\·l'J. 
"·1.:1-A Companhia p~~:nú ú Camar:t 

C.lHnlcipal.· r•m· c:arl:~ eonatlor, o impone i!e 
11mn. litt.'nc:•t JlOl' ac:ongue; c, n.1l~tn d!stn, lhl· 

c·:npr,!:::tar(t ,P;rat.nita~1!t·nte Yillil~ conln::-: (T-.· 
:-éis 11ara :t :\tetum !111 mauuJonro qne eolla 

-

:c!" :w, r<·nt!:Is ;wr m!u!lo, c:n prcjnizo dos 
;;q:J:;umiclores, <l:'l s~tudc 11ub:ica ~ da bon. n.r~ 

t't:eacla t::~lO Uo::; ll i !'L' i i. os~ prop.je: :.:. spgu :n te 

".-\.. :\_:·:;~m!J:,_::~ (:._r;~! i..~·:..;i:~::~:ir:~ !':.:_;uJ\·~~: 

·· !·~· ~~~ltfll'!:-iad;:. a Ca:·twra ~runieip:tl da 
:·!d:tt!" tio Hio tl·_• JaJk!ro p:u·a, com a ap
:l!:t';\·;~fJ~o do C o·;i..~I·:1o} prupl11' a renda das 
::al'ill'::; ,.l·rdcs, c..:om ~ts condl~llL:s f1UC' Jhc fo .. 
r~~::1 Jll'OJlfJ!-itas por .T on.qui:.n Pra.nc::::co ele 
:3:n!z=t X:tr:HTol fieaudo rc,·ogatlas as LC'is c1n 
\-·,-,!J(!':t!'!c. 

.. i'.I~o tia S.:,nalio, ·l rle Otnnbro th: 1839. 
--- Xir·!,(tÍ!J Pr!rt''JI'f/ ttr.' Oltlll]JOS l"t'1'{/Jl-cito .• -

.. ~!rtl't'j:!-·~· fk J.',t,·it·rf.- Conde d(' ·ra7eJI~·a." 

• 

A i:np:·i!ll:r. 

Cc:H!:lt".n :1 1liscussão, adind:1 na 
nltim~~ ;;•:;;;:i'!o. rio J"e[Juerimento tlo 
Sr. \\·:-;;ue:ro, Jll"OJ10lltlo o al!iamento 
t!:I t!ben~~üo tio Parecer ria Commis
sCio a,, Ll.'>;iohtr:,~o, acerea ria Rcprc
srntar,C<o tios cidatlüos da Daltia, pe
dindo prorit!rneins acerca elo csl:tdo 
ae:n:t1 d•1 I!it.u Pro1·inc:a . 
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Sessão de ft de Ou Lubro 

O Sn. ~lt1.1.u E 31.\TTu:;: - Sr. Pl'esidcnt:·, :nC;nus. f.·limin:tSSP ;1 f~J~rtr~ t•!Jl fJUt• :-;<· diz q~tr• 

c•lJ llftO St•i CJI1t' fi·m po~sa ter o adiumento 

apl't•of'lltado; eu me oppDnho a "!!e: 1". por 
que no seu mesmo tOllt.Pxto St' n: qtw ni:-w (• 

bem fundmlo; ~ ... porr~u·· o part•eer da Com· 
ntisHào não l'cz ma.is t!G que rt~ft·ril'-::w ú:; me-

pt~cia]. Ora, g,. St.: fuz c.st.P nl'M'fJCIO rlc·pt'nflt•lH.t' 

destas ·medid:~s, de ql~(' sen·e um ad ia.m(•nr.r, 
atl1 quP \'CI:hnrn no\··~.; estla.r,•cimt·nt.,s? Xüo 

me Jl::I·J'(•rt~ (!\It• 1'11:· pnssa ser l'und:ulo t'lll 

t•azüo a lglllllí.l ju.:; :.:: h:~t \'(\1; é rJ r:snt.'l't'.S.J'i.al'io (• 

:·ti!t~gar sn\j:'t' I'IJ•: Ol!í.ru~ mut.i\"us, par:-. 1't•J)I'n

\':d-n, po:· i~St) IJli.-. :-~!c- pl1r .':lua natu:·,·za r-~:;t.;'t 

rt'J)J'ti\'Hdo . 

\J St·nado sympathiz.1 com a~ n.mcnças que 
Vt'm JHL rcprr_~sr-ntac:ãn: llesr.t~ sr·mtido lwi de 
ol'l'crect~r uma t'lllL·nda. st· porvontur:l nHn vas~ 

Sl!.r 11 a.d in liH'Il'tO. 
lsr.o dito, niio po;:so d<"ixar dt• fallar sn-

:íC:t'l'C:L c],, Cjllt' ~1.· disSI' na i:it·~s:in dt• :.! do e~~r·

I't'IHt·. J~u !'irph·i p:tsmac~o quando l!Ojt• li nn 
J),•.'iJir'!'flltir,l' o rlisc·ul'so eh· um llobre Senador 
qu•·, dlz.,ndn ~ue não (JU<cl'ia rt•spond.,r, urro· 
jn'u sob!'1.· mim :ts mainrt•s nlt•i\'osta!i ,. c!t·s~ 

c·;,mp~stttl':•:o;, cJi.:.;::::::~ ']lit' ··u tinhn lan(;ado \nd=~ 

a minha hilb; soht't• o~ dous nnssns c~nllPga~: 

t;:ll· :-:•· :lf.:h;·tlll na 1-:.d1ia e :tlt.anwntt~ ~Hll\un-

.-\ ('(,mmi:.:~;~n 1:"~'-" pro)i~· 1\a.(.l:~o u:~!' oi'· r·itlll rpll' o nlt'll •· onLro:; discursog t.!ram di~

f~"T't·Ct• llH.·ditl:t ~dgumn interp5c u.m pt~Cjllt'llll (1tl.T':io::; arwrchtr:O!i. qne pa1·twm de cabt•,e:.as 
PíU'l·Ct·r bOb:·r: :t. llitlliJ',•í'n 1la r••lll'••:it:u::u:it.u, lLll dt:s\·:.ir~uhls. Agradr·(:o a ciiq:nidach~ t' n dnl:iii'a 

qual na lia s~; JH'I'h• qn · ui11 ~owjam a~ ua~dilia~i <·•l!ll qu•· fni n··:llar!o JWlu nobrt• St·n:Hlor: t1fw 

d•· :;••gn:·an1:a puhlic·n. CJlk trio dí·-b:tt.idas ic~nl !·:-:jh•J'ii\':l HllH.n rla ~tw urhanidac!P ~ ... 
sido nesta Casa; e se " St"'tlildo a.ppl'ü\':tl' , E11 disse·. pur•n .. nr.ura. S1·. PI'f!Hidt•IH<\ cp1·· 
ndial111'1ltO propus[o snbr .. esta rcprt.:sen:ar:itH; o Sl·. \'"isconck da Pl·(r·a BraJH:a, ,. o11Ll'o nn
jlill't•Ct· cil'r~lnr:t!' f/1.1t! !liio ~·.1 (j,.,.,. t.r::t:t:· m:1:s. lH···-~ ~l'!lador· qn,. assignou ··~·~-~~ J'r~!ll'0S'~nt:H;:1o, 

das mcd!tla-s que se al'ham Plll disens::;iill, ~· r-J 'Ill•'l'iam o clíiSP(Hi~m,_,·;·: ÜJHl•· 1' fJIW.nclr• dis~H~ 
is~o o (Jlil"' l'U não julg-o et~Jl\'enicnt.,·. I :·u t.:d ('lltlS<I ?~ ... .Dl:-::~!·· f:IJ, por\·,·ntm·cl. fJ!H·~ 

O Sn. PEHHJ·:11:.\ 11:·: ~11:1.1.o: - .S:·. Pl'l'Si- n:; .!!.:I'HJIC!c-~ propl'iPtal'iiiH da Uah!a, IJ!lt' nS::ii

dl'lltt·, JWilSO C]UP o n:r:Jo m~li.:; holl!:l:-itll c},• qllt: ,!.!11:\l'lLlll :r l't'J.ll't•sr.nr.ac:iit•, (Jilt•J'innl o 11•·;-;porl~

pot!rmos !Uilf;al' lllÜ•t, para 11 ·!Jt•l\1 tJ,-~1.1' n~··- mo'? ~i-10, dt• ('fll'tO; O fJ\lP l'll di~::-:1' J'1;; q; • ...; 

g·tH.:io. <=- St·m clu\'ida o adlamt·nio tli~\1(~ .. \ j:!IIHtis pt.dia ~ymp;rthl7.:tl' tom t::: ::::::!··11~~ 

C'ornrul:=:-;iio di~ qlk :-::_vn:p;~tht~·;t t'OIH O:-i St·n- dt· l't•(jlll"'l't•.r, t' qac· St'l'ia para dt•S;':jat· que· ,.~. 

!imc·Htlt~ IJHP t'XJH'imt· :t l'l'Pl't.l.;~~nrac:rw: P lin 

(L: o S1·n::ulc app:·or:r r •·st ,. p:n·t~t'•-'1' ela ('om .. 
missrw, t'Jn qut· t·li.t <ot•tliLra qur· :;yutpatltiz.iJ 

com o:-: s•·n~imrnros ele. um:r r·•·pt•Pst·nt::lí;ii.ll qn~·: 

c•Jnoh'l' :1m~·aç:a ao C't.J'J)o l...t·g-islnth•o'? Eu 

en·io fJllt• nrw; , .• 6 J>~'l'f;!so fJlll' o Senado not.t· 

ht~m " pJ·eerdPn t•· fJU•· fiea t'Si..llJel~r.i{!o: por
quanto, t'Sl.:l l'PJH•~sen t a(:~o st·n·i r:"t d ,. l1iH'l1Ll

n Ollí.J'a~ muitas, l}llp ~.r·t·üo ilil'i;.dtlns ao Cor-po 
l.c~:~·i~!ari\'n na lllt·sm~t liHguagt•nl, ou aintia 
c·m out.ra mais ~n1Jli,-t!1', Xão (• tla dig-nifl:Hl') 
do SPn•~Hlo dizt·t· q111\ :-.ympar!tizn rom a J't'PI'r"' 4 

~c:ntolCàn, C'lll C]llt' app,lrf·i~f'llt :llllt•ac.~a~ nn Cm·

po Lt•gislat.h·o: porwnltt, Ytltt• p;,lo atlinlll•·nto, 
porqu .. :~ssim uiin da l't•mns nm jnizn cil'l'inil i
\'o sobl'l' 1·:-1H:l Tep!'t':::'.•lll.iH;fw. r. ll~.o Rt' dlr:í 
QIIP n St'nado R)'lll)lrtrhiza COlll ':IS Í<}t'•a" (Jilt' 
nt•li:l S:• COIII.Üill. 

O Srt- Cn .... T.\ Fl·:rou~·rJt.\: -- Sr. Pl'••sirl,~ntt·, 

·•·n ut!wz \'ot.e p.•!o acli:tmcnto, ainda qn•• 
antes dt•llit•.ia.ria flllt' L!:lt' niin Jl~R:.:a:-;:-;t•, r· f11tl' 

··1 Jl:tl't•r·t·t· vnlla:-'St• :í Ct~lllmlsgfto p:1ra t'lkl, arJ 

1.··:-i llolH',•:; SPI!:!Ilt~!';·~ que· :-;t• :tel.:!:ll lia Ha~i;r~ 

•~HT.i\'t'SS•'Ill ne~UI ('::~:i. 

O nubt't• Sc•n:H.l01' tlis!-i1· qul' um dc:lil'S ,•s

r:!\'a dOt>Il[L~: t' Jll"!l'"t•llflll'a ('fl:lf.f:':'i[~·i O f=tl•ro? 
O Sa. ~h~1.1.11 r-: Ji., r i··~·: O nobn~ S!"·tta-

dn!' hL11ll sa!JL.t. 

O .Sr:. Cn~T.\ Ji,l<l:!:l-:1!:.\: - l.·~u nüu Jlll::i:-10 

: ::1' ('t.'lliH.•(•illlt•lltll df1 
: rtdas ~~~ jWl't:ietpar.;ilf'~ qw• 

~·· di!'ig,•m :'! Cns:t. 
O .S:·. \·alla~IJll·~~ cli~st· qur, L'.SS~ lluht·,· St~

ll:tdut' ,•st·a\·a dOt'Il\t•, l \1 não 11 im]Hlgnt•i ... 

A!'fir·mt•i. IJOl'\'t•llllL"a, fJilC' o Sr. V. ila Pí•
ill·a Dl':tnca nf1u Ylnlla pt~rquro nito f!llt'l'i:J Ylr'! 
Y,·ril:rd •. · t"· llllt' t'll di!-;:O::L' qtJP 0:-.V~s nohJ':·~ S!•
ll:Hlor>:·s podc•l'lam !l'l' mmlllado a.o::; nobr··t':i. 
Uh•Jll!J!'II::i da Casa, qu .. :-.:in.~eus amig-o~. (tlgu 4 

11\:t:-: i!lHit~·twt:{it'::-i ii t'Srf.• l't•Sp(~i(o, :111 llllt.' tl 

~~·. \palla~HJIIPS l't'Sflllll<itll qnp ulio. ,. qut· rui.o 
::.t• (J';If;t\·:: di::iStl, Ou!.ro nobJ't' S,•narlnr JlPl'

g·unlllll ,,. dn :llarnnh:in nw nfitt tinham \'illdll 

illKII'llCI~IH'H; 1'll !hi· J't•SJ)Oilrli 1)1)(~ H:::i ilt•S(•ja\ri;t, 

l•·r. o alntl:~ hn JHlUt·n l•·lllpto tratPl cl•· as t!.'l' 

'11 
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fJbl'e u. J...ei dos P·rdeiLos, vorquc " rcv(}gnção 
de tal lei poria termo âs desordens que all! 
têm tido lugar. 

Em que ataquei, Senhores, eu a honra 
de&"tes ,nobres eolleg>a.;;, e dos mais cidadãos 
probos que nssignaram a representação? ... 

A que proposlto, pois, se diz rtue os di.s· 
cursos anarehicos que partem de ca.bcças des· 
valradas nt..,1hum ser1•iço fazem ao Patz? Ora, 
Senhort•s, é necessari:a. muita paciencia. pam 
.so!fre.r destcmper<>s deste jaez! . . . Se eu não 
conhecesse que a alma do nobre Senador se in· 
.flamma nimiamente, talvez diria. que elle tem 
1lln eoração perverso, e se ru não ignorasse 
.quanto seu engenho ii atilado, tnlvez o rt·pu
tasso ~stolido. 

Outrb ;n·l>bre Scnfdo.r (o .Sr. .P<l·i'aiso), 
tambem se apresentou a def.ender seus pat.ri· 
cios, combatendo a!guns dos meus argumen· 
tos. Eu louvo multo o seu proceder, mas eu 
nã1> se! t>m que pude offcndel-os! 

Eu desejo que e:!e.s n;io so(fJ·nm novas 
desgraças, desejo que se dê remeàio aos S<'US 

::nali!s: nws entendo que, comquanto ~u re
conheça que os proprietarios ela· Ba.hia. têm o 
di.reito ·de rt•prcs,•ntar, todavia julgo q·ue cl· 
les não devem dizer-nos que, se uma crise 
sobrt•vier, lnnçarão mito dos l!h•ios que o di. 
'!'eito de salvaçito pulllica lhl·s p.,r.mitt•• em
pregar, reconhecendo a primeira das leis no 
exercido desse direito. 

.Sr. Breside.nte, penso que .,,.m linguagcni 
não ~ digna dos prOJHÍC·tnrios e demais cida· 
dãos da .Bahia, nem ~ dictnda pelo ncatn.m.:n· 
to que nos é devi-do. Não é o juizo c!,., :!00 ou 
400 homens qu<~ dr.ve decit!i.r ·se estamos nu· 
ma crise, e .mt•nos declarar QUL' tomará medi· 
das salvadoras: este juizo eleve s,·r deix;Jclo ú 
Asse.m·bléa Gl.'ral, a qncm foi dck•gado o po· 
der soberano da );fação. 

1Se ·a. Asscmbléa <kral não é prud.,nte ,. 
patrintlca, scjllll <'leitos no1·os Dt'imt::clos no 
tempo compr.tr.ntc; s~ o Sen::!do n~1n curn do 
bt•r,l publi·co, seja reformado pt•!os mcius !c. 
b•~"'S; seja t•'lll'JlOl'nrlo, Se tanto fôr preciso,. 
ma:; r.fio se nmeact! lO S·Pnado, porque seme
lhante m~n,.ira ele .rt•.JUt>rer ~ para m!m alta· 
nwntc repl\,hcnsivcl. Se não .P·assa.r o adia· 
m.,.nto, offerecl'rei uma emenda ao pa.rec,,r. 

O S1:. :II~:r.r.o E ~LITros: - Sr. o nobre Se· 
na·d1>r foss" mais ·rcfl·ectido nos seus desa· 
'bafns, qunndo tr:1.ta d~ uma (Juestiio qualquN·, 

não teria depois de que arrepo!Hil;l'"Si'· l•'oi 
patente a maueh'a· virulenta com que o no· 
brc Senador tmLou os signatariils da l'eprc· 
sentÃçfi.o. :-lunca teni10 arguido a nl.nguem, 
se.mprc .r.cspondo ao QUl' se me diz ... 

O Sn. CosTA F'mtm~mA: -O que disse cu? ... 
O Sn. :1-11"·'·0 1: :\!Anos: - Nilo só profcTiu 

quanto quiz, coulra os l:lignatarios da rt"prr.· 
sentlação, como quando ... 

O Sn. CoSTA Ff:mmm.\: - E' falso, é !ai· 
so, é ralso o 

O Su. !\II·:uo E l\Lirros: -Já acabou'! Pos· 
so fali ar?. . . Bem. . . Como quando se refe.ri u 
a ·dous nossos collcga.s ·disse bem ela ro que 
melhor fõr:, que elles th•ess~m vl·ndo a. trata r 
dos s,•us deve.rcs, o que deu lugar a que eu, 
não só na qu:t!idade de seu cnllcg~t, como para 
patentea.r a. injustiça com <JU>! cmm trata-dos 
( apoirrrlos). deu lugar, digo. a. que eu tomas· 
se a parte que tomei na dt•fesa., não da. h1m· 
radt•z de tã·o dignos Senadar<'s, porque ctla 
u:lo sofrre quebra. e muitl; 'llleuos quando 
a-ta.cada em taes discursos, mas d1> justo mo· 
tlvo porqu~ fJ!ta.I·am A s••ssão; procurei, por· 
tanto, mostrn.r a sem razão com que eram 
atrozmente c!·nsurndofi por havc·rem nsslgna· 
do a repr~sentação. O nobre s.,nad·oJ• não 8<' 

dt•vo maravilha·r de ,.u me :aprc~n-bllr cm 
0:1.mpo, ·tom:md<l :L dt•fesa dos .meus pa rriclo.s, 
po1· isso que o nobre Senador em ontra oe· 
ta:;iüo, co-m grand·e enthm;ia;smo, exclamou 
que tinha votação até pclr,s padrt•s r.lo :1\!a.ra
nhão, nprzar de não ser p,,drn.; " como quer 
quü t•U mio me '"ote pelos homens, sendo ru 
hll'nJc.m! :-/fLo se enfade, pois, tanto o ·nobr,. 
Scn::dor com r.Jqtli!lo mesmo que diz: niio pro
nuncit• ·disparates, se r!"pois l:ls .n:1o quer ver 
escriptos e •l'epetidos; e se qn"r .. vitar Isso, 
pes.• \;·e·m o que diz. Arrt.·p~ndJt·se antes d<' 
accusar injusiam,•nte. ,. não procure de.lwis, 
quando .!mpugnadns ar. :1sser~ões que avnn~ou, 
t•eformal·as pnr est,.l maneira. 

Sr. Presidenr~. tudo quanto t•u disso fo\ 

em rc~spo:;tn. n.o nobre Senador; mas, niio QUt•t'o 
ag•mdec<'.r·lhe as t>xp;·,.ssõ.es obsequiosas quo 
mo dirigia, porque eu não gosto deste .modtl 
de fui!J.r, Que é proprlo da praça do mt•rc.1do 
e não desta Oasa. E:' mister que o nobre St•: 
:wtlor sPja -mn.!s ClllllPdido, tenha mais consi
dcra.çfi.o pa.r:t cnm os seus eollcgn.9, se descjn 
que l:;unl J·cspcito lhe sda tributado. 

Sr. Pr,~sid·entt•, SP!ll]lre que ~r m.,. ofl't>r.,ce 
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oceasião, hei de sustentar os meus principios, 
embora não ag'l'adem ao nobre Senador; por· 
tanto, direi mui froocamcnte que muito con
vêm não delxar-sc que o nobre Senador tome 
um võo tão dc'Srcgrado, que depois, quando 
quei:ra descer da altura a que se elc1·a, nllo 
po,ssa -consegull-o. Tenho .respondido. 

O Sn. VF:naulm:o: - Ainda não vi impu
gnado o meu udlamento, que foi proposto cm 
conseque.ncla dos factos que parecem ter uma 
l!'elação qualq·uer con1 o negocio de que se 
trata: mas, sobre Isto nada se disse. Que a 
rC\presentação contém ?.mcaç:l G um facto que 
ninguem pódc negar, depois de tel-a lido. Eu 
d~clarei que tinha a disposição para não fu
zer caso delia, se -pul'l'é·ntura se não acllassa 
presentemente acompanhada ·de factns qu, pa· 
ll'ecem ter algunm rL•iução com ella: eu não 
sei se a tem ou nã), porque não cstrou ao 
facto do que se passa na Bahia. 

O SR· l\IELI.O t; .\L\'I'To:-;: - Bom era que 
o estivesse. 

O Srt. VImGm:uw: - ~ltLS ·O que dizem as 
folhas e mu:tas pessoas da Bahia? Sabe-se 
CJU·C, pelas folhas publicas, se tem propalado 
uma mudan~a dL· S)'Stt>ma de Gol'lrrno, um 
aiaque directo á Constitu!çãu, a su'J destrui-

isto que nestas circumstanc~ls eu não quea-o 
que o .Senado enunci~sse o seu juizo a res
peito cl·L"Sta re-prescnt~ção, esperando que oo 
fuctos nos esclarcça.m, c que sejam desva
necidas essas a:ppare!lci:Js de relações que ha 
entre a repres(lntação ~ o planQ da subvcrsãD 
da Constituição, porq~e só nest~; caso poder.,
mos forma:r um juizo desprevenido e bem 
fundado .. 

Mas, é quando se dá esta app:Hcnci:l que 
nós queremos pronunciar o nosso ju.Jzo sobre 
.:sta representação, e dizemos que sympathiza
mos com os sentimentos dos signatarios de 
uma repr.E>sema~iio cLil que se nos faz uma 
ame;1ça'i J.i:u não me atrevo a approvar, nem 
a rcprova.r tal rcpresPntação, c digo que p(}r 
ora não posso deixar de suspend-er o meu 
juizo; e parece-me qu'" pcdia a prud~ncia do 
Sc•nado que suspendesse par algum tempo o 
seu juizo até que v .. nham novas noticias que 
achJ-rem este nc•gocio. 

Este -são os fundamentos porque propuz 
o adiamento. 

A natureza do negocio me dá muito cui
da-do, porque é tão pe•rigoso qu<• a Constitui· 
t•ão seja atacada por um par~ido extremo, 
como por outro; mas, qu[Lndo se suspeita ou ção! Estas folh[LS goz;• m de crc·dito ele St!mi-

fr . , - . ,, h • d 1. sabe que pessoas ele gr:1nde consid<·:arrw ,,a-o Ic.aes, nao porque tste)itnl ucvalXo a tlr<•- . _ ' 
~ tram n1sto. entao é n"'aior o mt!U receio por .. cç:w do Governo, mas IJorqu" defendem os • 

d II , "d 1. 11 que as dc•sordens causadas por Raymu-ndo Cu-actos c p; .: D!~StLl bC"ntl o que taes o 1us I 
- . 1 d . 1... . E mes fazem-nos grandes males, mas não r<'Cl'll> suo cons1r era as cu mo s2m1-o ncwes. !.ln 

f ,1 1. bl" -. que estes desordeiros ar!nal triumpbem· po-o. 1:L desta natun·za St..· azem pu Icaçot:s . _ _ . ' 
rém, quando as facço.'s suo gu1a:das por pes

as mais iu:mditns que tem apparecido cm 
folhas publicas contra o systema que feliz
mente nos rege. Um~ dt•sl:ts folhus SL• diz 
pertencl>r a um sigrwturio do•so:1 representa
ção, o qu:tl é empregado publico; c nesta mes
ma folha foi ·publicl1da a rt>presL•nta~ão dt• 
que se trata, r"prcscntação que esteve expos
ta ao publico, sendo cunvid•,ulos os cidadãos a 
assignarcm-ua. O r:<, pa recc que• cst.·s factos 
t8m :Llguma re!uçfw en trc si. 

Um dos sig·na.ttLrios da reprcsc·ntaoiio 6 
·O editor dn follw outic 1.1 m .. sma r"prc•seu-ta 
ção foi publica da, bem como o cnm•ite f<:>ito 
n-os cidadiios p~rn. ussignal-tt: ultimanwilt<•, es
sa folha publica um plano d.-, despotismo. 
Ora, t•odos cst1l's lj.lctos eol.nci-cl'<lln Ll~m as 
amL•aças que vêm na represen-tação: ha flual
lliE•nt<' o testemunho llt~ muHa.s IJ••ssotts d:1 
Dahlu, d<· pessoas mui resp .. ltal'eis. F.' pois Jl<lr 

soas de consideração, <!êl•em causar-nos malo:
susto. 

Tenho expendido as ·l':lzÕ<·s que motivam 
o meu rcqtwrimento de adiamento: se o s,•
nadn as julga infundadas, desvaneçam-se as 
dU\'id:ts que wmus úccrca cln cuh1cich:ncia dos 
factos que citei. 

0 Sn. :\II-:1.1.o E :.\L\l"ros: - Sr. Presi'dtonte, 
se o cuià[LdO que a rep.resenta.Qiio cu-usa ao 
uobre S<:undor é mais dc•vidu á qualidade d::~s 

pessoas QUl• SL' vê nelhl assignadns, por essa 
mesma ·rnzão ella nr1~ dev,• ser desprezada ·c 
esq1wcida, cumo tt•m por fim este :adiamento, 
pc•ln qual se qu,•r que o parecer fique po.r 
discutir. at6 que v,•nham informações; " qn:1es 
sfw as C]UC l~SIWl'a o nobn• Sl•nador: Nenhuma. 

Scnhor ... s, qm•r SP ••ncnr-e uma mudança 
no nossu systcma Pdo lado d'o despotismo, 
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quer s" ob~.,n·c Jl<'lo do r••publ!t;an·ismo, os 
sustos <h!\'l~m SCJ' igune:s; lllílri. :;e olharmos, 

como cun1pre, con1 a.ttt~llf;ào, pa.ra um 1\ outro 
!:t·do, ct·eio que dt•vemos rPcear menos d:I!JUt-1-
1<' parlid., que tend .. para u dCS[Jotismo do qUP 
daquelle que• tende pil.l'a a a~o~rclda, p;tra a 
rP]JUblica. l~u passo a demonstrai-o. 

E' pr,,ciso que os no!Jn·~ ~ .. ·na dures a t
tc•ndam :t uma. cousa.: qual é o homem (]li>' 
existe .no Bra.zil r~1paz de <'St:l·beh•c•·.r o sys·· 
t.rm:i a.bso'lnto, c collocar-se na írent•· d••lie'! 
~Pníiu.m. Para adoptnr-se o a!Jsoluttsmo ou 
despotismo, é nccessa.rio dispor dt· mil rPcur
S0:5; t• eu ni.lo vt~.jo flllt'Ill possa .. a.uxilia.r ~'' 

establ'le•cim"nto de um systemu tal: cnr.rcu:m
to qu•· nu systl'ma. n·pubHcano cada individuo 
es])c•.ra no poder uma pequena part•· e todo~ 

Jll'<•tc·ndem lucrar; p<'iu qu,• r ... m a]l]lan·cit!o 
'lna.is r.e-nde·ncias paa:1.1 estl! systemn. do qtl•.· 
para o ou\rl): níngurm tem lllO:)trado sym .. 
pa·thias para com o dt•spotismo. ;,nu· .. t.amo 
que para o I'Pgimen J'•'PUblicano lt'lll apparl'
ddn lllUTi.as. 

da obriga<;ão do Con:o !.f,gis!atii'O ll.lti'IHI<'r 
(is medidas qtw são reclamadas, 

Quando umu. Provincia intc,ira. !'l'presen
tada pda maior parte dl' seus hwbitantes, pe
las cl: 1 ssc~ mais abustadus '' illustmrlas, re
quer mt•dida qu" a snlt•cm da ana.rchia, o~ 

seus clamol'eS niio se devc•m. Uespl'L·zar. 

Se• 0 nobt•c S•·llath!!' nf1o tc·lll infornw<;iies 
t')Jilctu.s, e~-nou cc .. l'ttJ de C]tll~ ao menos hn d.~ 
conhccc•r gTttnd 1• purt<; das p.,,;soas que assJ
gnam n. re)>ri'S<'ntaçüo, e outras _I~t•lo :lom·e; 
ueve-lb••S, portanto rati.'l' justiça; ellas nao l"'" 
r!Pm n dt·;;potismo, n••m a mais !e1·e idéa disso 
ahi :tppareee: c•llas cnnlwcPm o;; r.,.;;ultad.;s 
que traria nma tal im~ntdencia. :\a actualid:L· 
dl', Senhores. uma mt~danr;a qnalquer no sys
rcma (]llt- no:; l't~gt• ha dt~ trazt•r i'ilcalculan~·ls 

nwlc•s. !la :!c ser repr<>vada. pot·que r.odos re· 
eonhcecm qua.·s "s J'tmrstns n·,;ultados CJUe 

d•·v,•m J)l'lll'ir dl' um,t mudança do systenm 
aer.ual para <>utrn qualqua qu•· di•· s•,ja, E' 
t•Stt• 0 ponto llt• \"ista, debaixo do f]Ual os noR 

h!'I'S SenadoJ'C'S de\"t•!n tomar l'St.t> IWgodo. 

Scnhnrc•s. têm vindo ÍL Casa uma imnwn
siclHrl(~ de J't•Jlrt'Sl'lllac;l)(!S sobrt• di\"t•r::::tiS obj,~

cto~: umt-sc cscripto solm· u. republica, ata
cado as autoridac!es, jlrocuratlo tkiUonstrar a 
eolll'<'lli<·ucia ,. nr.c•·ssitlatl•• d<' se mudar de 
rdrma ele! GoVPI'no; J. pcssna a mais sagr·acla. 
da :\"açü, t<'lll sido mr·nnsca hada. r. julgou-sr. 
que tudo ia bi.~lll, CJUt• ·ruclo foi h•ga I .. -\ppaJ'l'· 

t·eu uma J'<'Prc·~c·JHac;üo da l'rol'int'ia d:t BalJia, 
c· n,•Jln. Sü vê uma t~Iilativn. d.; aggresslio ao 
re~irnt•ll :1doptadr), t·1dos ~~· lt•Ya!ltam contra 
;·Jla! 

Cumpre t::rmbt~m ptllldt•J'ar Cflll\ po1· is::;11 
lncsmn qut• cidadfios :~cnspicuos cst.i1o as~.;;igmL· 

dos na reprc~entncão. de\'t; crt•r~SL' qlit• nftr, 

sfLo capazes rle :ittt•JH.a.r eontra o ~ysl:<·nw •·o· 
tabelL•cido, porque p.ncl<~m pl'fl\'f'."T' os malt·s ,. 

P<'rigos que dahi resultaria.m. J:l,·m "" '"''· 
pois, que a t't•pres~·nt::.r:ftu nasc:P do justo r··

CPio que· se tem rlessl's m .. smos l'••sulr.atlos que 
possam Ylr do triumpho da tloutriua. J't'JlUIJli
cana. ·e não do desejo c),. ''stab,•!ccer o d•·HP·•· 
tismo, ·porque as t<'ntativas que s•· faz,;u, t.en
dem (.1. outr(• fim: muitas vc•zt.'!:i Sü ar)l't•s(,·ntam 
grandes objectos, tmd:cbs IJclla.s. •·xc.•llent••s 
planos, porém sómt·lll•·· com o l'im tl•· concitar 
as paiXÕl•S, sub\"t?l'tPl' n. OJ"d1·m, I' eada um 
conseg-uir o (Jllt' deseja. 

·SNldo (•stu, pois a JH'illlt•ira \"t>Y. lllll' se 
apJ·f~St•Jitn lllUa l'~Jll"l\;:ielltac;iih da.qnr.llp Pro

Yincitt, a primei r a ·;,•z qu,• se falia d t•ste 
modo, não rejo lllotil·~ )Jn.ra fJU<' St'ia tfto cx
rrranharlu se na .repre:::c··nt:l~:üo Vt!m ex.pz·t·ssiit:S 
1Ul·nos l't~Slkito!:ps: ch.•clare·sc• flUe não ~~" devp 
fallat· :~ssim ·.:>m uma petição dirig-ida :10 Cor
po Lgislati.yo, mas :uio SPJam despr.•zadns a;; 
supplie:ts, porque o!lo l'•·itas !ln!' Jll'Ssoas r••s
PPit.av<'is, qtw pedem auxilios at'im de t>l'llar 
novos lll:il~s d" qup c·stão l'<'r.Posas, tt·menc!o 
que se rc•noYenl as scenu.s f}UL' jfl uln·rmn 
lug-ar 11:1 sua Pr•.ll"!n :ia: Jlor cons•·quenda, ,, 

Eu j;i d is~ c IJHt', ~~.· a l'l'Jll"C~Sí!llt:l{:rln con· 
tl~m alg-uma~ palaxras de menos acatamento, 
••·ia isso tlec:lltrado. ,;t'lll dc·~alt••ndrr os cln· 
mores ele tii.O tlignfls cddadfLOs. Yot.o CCinlra n 

adiamcnt<>, ]l~>rqu .. •·nt<"'H!o que elle l'lLi dar 
uma provn de que tlt•spr.·zamos ns roz•·s de 
c:idadãos rt•::;Jwit:n'l'iS, e f}l1('J'emo!:5 prncl'aslinar 
:.1:5 mt•dida::; (Jlll' nu r·,•prescnt:H.;iio St: t·xlg,•m,_ 
c as f]Uarn se· H<.:ham ree,,mmctulatl:ts no pare· 
r.er ela Commissilo d,• Lt•gh;la<;ilo. lllt•clidas tlt• 
que o Srnntlo se· occupn, ,. por issu nat!a de.· 
Pxtraortlinal'io propõt\ :1 Commi~sflo: e adinn
t!u·se este part·c··r ;, · d••sapjJI'Ora nqu!llu do 
fJU•· j(l s•· •·ntenclcn que nos dPviamos occupar. 
O Sr:mulo tem mostraclo qn•• tlc•sajlJll'OVa o 
!ll0do por {Jlh~ St~ (1X}lJ'C'SSHl'ilJll {~SfWs cidaditos; 

alguns lll<!lllbl'<•s dellr! t<•m pro<Jig·ali;:arlo a.s 
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Sessão de ·í de Ouln!Jro :m 

suas Cl'll!:illl'Ut; ao::. t"l'ft•ridos eidiHhio~: nt•SI.t' 

estado Ul'l'<• " parecei' 5<~1' appi'OI'<HJO. 
O S1:. \'I·:I"d'i·:wo: .... l't·úi a Jlll)H\'I'<c para 

dar tJJilil \•xp\lc~H;;ul, Quando Ull fal!o de J)t:!-i·· 

1:was c!l· ('flll~Jtlt-r:H;iit~. :tão Jue l'l·firo aos HS::ii

gnnHtl'ti tlr:::;t~' I't:Pl'f.~entí!.!;ào. DiSS(! que Liuha 
:naís J't•edo d:tqui\Jo (JliC ~t: i.l.'lll propalado na:; 
folha;; da Bai!Íil, pol'<llh' :H' clir. t'!Hl'a:·,·u: ui.':i· 

!:W pe:;;;itas d1.~ :·t·pre::;entaç;1o; t!ll nüo ll'i.tt.c 

uaH pP:;soas qw-· a:-;~igua!'aiil a reprcHt~nt.;.u;riO: 

sUS})I'JH]O po!' ul'a o :tll\1.1 juizo a l'l~SJH:.·ito Ü;t, 

r(·presl•ntac;ât,, L>i::;sc c1 u~ rcct:!aYa do:i plil1lOS 

Jlllhli<:ndos nos pr•rio~li1.·o,;. porque se rli~ <Ph' 
pt~ssua::; I'c~:;pd'.it\',...iS ela Bahia t•lll.l'Hlll Jlf~SS:. 

pl:lílo dr· dr.·rrib:tt' a Cun;;t.ir.uir;iio e prr,cJ:•Illa:· 

o ,tb~nlutism". 
O illust.I"r.~ S:·narlnJ' diz qnt• reeeia. mab 

do irtdo rc:puhlif:a:IO dt, qtF~ cln !íldiJ du nl.>::;r,Jil· 
til":liiil, J~IJ t::illll :'t!Ct'l'J l.k lllll C:Gillo 11~· rlilf.l'i"r, 

{:1 Jl~Út/I}US,: :'-~·'lli!lllll del!P:::i IJlt•J't.•('r'~ iiS rl"JiUJl:t~ 

!;y:upal.!li::::: ~~ ~l' 11 nobr,• Senador acha mais 
ti~ndcnei::. oll suppilP qw· hnja mais i•Jí.•IU!.',JM 

tnfi para o p:tl'i.idP l'Ppnl.Jlh~il.llll, t:~mhr•m t'll 

jWS:::ir• su;.;pf~irar IJ~It· ":-i haj:t p:n·a o ouu·o lado: 
:nu~t.a~ Vt'Zi s (~amin~JaM:-:t.' P"'' •.abt"'!iit. e ri,íd~! 

;s~io h'l' um:: :lfJJ):tl'':ur:ia l~ dirhdr·:k :, otit~··J 

fim: ~:l::s ;-_;,•ja () (}tlf~ r··JI·, Iu.:;o qllt' Sr. a.prt•senM 

i.L· 11111 p!anD contra ~~ il!'dr•m dP enH:-":1:-:i •·st:t· 

!Jvi·.-,:id~i. !H:i <J,. dcd trar·nll· <:t~ntra c-llt•: tc·
mo tatuo quando ,.,.m dt· um I~ulo. como qu:tn· 
do vem do ,,utro: ma:::: <~:;te nwu amur el'L':-iC'"' 

d<· pnnt" quando se "!'firma que bahianos de 
muita c:o·n:ddt?rar,ão SI' :t cham t.•ll\'!dvhlo::; th'!'i"' 

se Ilt'gocio. 
Quanto ao!:i indi\dd11os que se acham a:;;

.signados na rept•escnraçi10, ~orno a cliz,•t~o, 

-cu ntw alludo a t.•!ks. ~~ conlw<;() unkamentP 
a. um, o qual t} noSStJ eoJ1ega, c me !Ul'l'Cce o 
melhor eonceito: wnho o>UI'illo cnuonciar o no
llh• clt• alguns outros, ,. dizcm·mõ que sãn 

granll,•s proprietarios; mas tambcm lL'Ilho ob· 
nl'l'l'lldO que a maior parte dos signa t.arios são 

empregados publleos. :\fto me rcl't•I'i, pois, <Í 

Tt'j>I'••Sí!J\t.a(~ão; !lotr.i :-,ÓnlC'Iltt• l'S~a c:Oillc.:il.kll

eia. qut> lht• da\rn. uma apparencia 1le rPI:u:ã,) 
eum o plano public:ll!o !Hl follw semi-o!'ficial 
daquelln. Prnl'i'nda. ,. é p(IJ' isso qu,.. cu que
ria qur. houvess" ma.!nr eirenmspeeçflo ncssr 

n-e~cJciO. 

O nobrt• Senador disse Qlle S<' l<'lll cse!'i
pt.o multo no seulldo cl:l <lemagogia. r CJU<· 
tudo isso pnssun1 com indlff.:orcnça: mas •'11 
lhe dlrél qlh~ diffcrente cousa é escrever-se 

ou f:IJ:Crt•nt·:-it.' l't'Pl't·st•rnar;ões. Já os republlca
n":; ou alguns outros nos fiz(•ra.m uma. rt~prc

r.i!:ll La(;J.o com õ~llleac;as '? Eu creio que não. 
X<>tc-s<·, p<>rém, que nfto St· di~ qual ~ o 

:i~~nr.idu dt•sr.a amea1;a; os si~nur.nri(•s dizem 
,,·,m,·nl.<' qu,• h;io d" tomnr medida~ de sa!
·:w;fi,,. O Corpo J....,~gislatÍ\'0 nunc:..~. t~\·e antt.! 
s! •:u:s auJ,~aça.s; t.'. qna.lqne:r que sPj:J o sP.n
!.itlo a que ~c l't'l'il':lm, nada. t.Pill com o qut· 

>;• :.st:!'CI'<' por ftjra; :sso G dili'ert:nte: ess;,s 
/ll~godnH estilo t•Ilti't•g-nt'H ft. disposiçüo d:: .Ld, 
I' ox;!U (JUt· ella iossl! mais fort{' a esse res
!VJto. r .l.]Jt;ir/f/.OS.) XiitJ l~L'qUdi'O qut: St.~ pcf;am 

illi'orm~HiÕC:s, porque nfto ha razflo para t!XiM 
gi!-as; são insinun(:õt.·s que Hppa!'L~ccm •:l:ts fr,M 
ihas, (!, no Ult·u enf.t•tHit'I\ ns llh•smas folha:; 
Jliiulieas a~ l'•'fJellir<lo, dcs1·aneccndo assim es
~:;~ mfts impressões. Espero mais algum ti•m
JIU. para qur• a IUI':-Ji11n impJ•t.•nsa cHclar,•f;a a 

nsti~ l'Hij)r"•irn; t~ iStO o qur. l10S CO!lYt!nl. 

O Sr:. Roi>I:IC:L'IéS IJI·: C.II:I'.II.llo: - F'allan
d•• ucstn ma.[t•l'!:,, nüu pt)5SO ser snsrJ:.!to. por
qu,. nc.io sou r·c~prt•sr4ntantl' pela Pro\·incia d:t 
Bahia; ma::; d1·\·o muito respeito aos BahiaP!lns, 
•· :jl)ll amigo l~f~ mui~.h;; pes:;oas d~ B::~!lia: r. 
wuitas das qut• ,•stüo assígn:1das nest:.l. reprl~

Ht·:n.:~e:lw l't'CDilhf•(:o t']Ut• srLO homens multo llCJn
l'ildrtS ,. !ncapaz,·:; d1.~ atr.rntar contra a.. aetua: 
o~·d· .... m tL~ t.:l•llS:l5, • .l.Jguns dt•s:;pg r~~~Jwita\'í"~i::: 

!':dadün:; s"lfreram muito na r·l~YtJitiÇão de 7 
d1• Xove:mbr·o; por excu1plo, o nosso collt.•gn .. 
n \·pi!lc·t•nd,_• 1lo R!o \\~rnwJh,>, J.H-·rdt•u n1ah; ck 
(·incoc:~_nt:t mil (:ruzados; e n:-.o:-;5:t occasElo, ptlll· 

do a sua ramilia ,.m segui"o ns,rio, .:'oi para 
o E:x,•r(·ito h:.IH'r· ns rr.ht'ldt•S, sub!llt·i:l•"iHlo·SP 

1\::; 111aior,:•s J".i'i\'í.lt;t)es. lJ(lpo!s df' t:lllttJS $Of

f!'ill\t~llt0ii, quanr.o w1o hn ele r,u,. l'CC<'ar no
va~ cil'ROI'(ktJs! Eu nfl,> PXtranhariu mesmo 
I]IH' a l'I'Pl'l~St.'nta(;Ün foSSt.' ll1PlltJS Ctllnecl!.d:t, 

St• ,~11 ou ouu·ns do meu pen:;:11· rcdi:~;: ... -
St~m a rr·pr,•st~ntac;c.1o, tnh'PZ l'alla::;:;l•m rú1m t•.j· 

1 yl o ma is cnci'gico e mn.is fra uco. 

Rfnhorc:~. r.u confesso flllt' ~:lÜrl \'t"'jo am,•:t~ 

(:i.l !ta pd.H:i''!o dt~ f!llt' ~~· trata: 1} inutil di:'iiHt· 
~a1·:nos ;1e:'I'L'a d!~tn. Pt~l'dt'JHlo o tPmpo que cl\~ 

\'r•riamos eonsagTar ús me(1idas rrd:1madns. 

O Qtlt~ os l'L•prt>sl~ntuntl•::; dlz~·m ~~ Qlll"' 
qu:tlHlo rh·('!ll :tppt·nxim:tr·:·w nma erisc como 
tl(l\h1lla por CJtll' pas~arnm, procm·a rrw neste 
enso s:tlYar a ronstit.uic;ão, o 'Thi'11I1o do Sr. 
O. Peclro li, as snns pcssons (' ;JI'oprit·da.dt'~. 

t' Jsro por rndos ns nh•i1lS ((ti~" o dh·t~itn (Jf' sa 1-
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v:tçiio publica lhes permittir: sfto ameaçadcrc-<õ Senhfrres, cu não creio cm doutrinas pr~: 
taes protestos? gadas cm .pcriodicos: a experiencla me mos-

I-Ia dous annos que na Bahia teve lugar trou que ellcs escondem as virtudes e apre
uma revolução, e emtretanto os réus ainda ~· sentam ns vicias dos homcons, ou fawm o 
t•stão por castigar; o principal cabeça, con- contrarie,, conforme lhes convém. Desde o tcm
demnado (t pena ultima, está para casar, ou po do dcfunt..) Imperador, o Sr. D. Pedr.o I, 
iá casou! Que tal o receio que elle tem de o jornalismo tem procurado fascinar-nos, dan
mon·cr!! ... Ora, os habitantes dl' uma cidn.- do-nos !d6ns !'alsas dos homens c das cousas. 
d: qul' passaram Jlar tantas calamidad,•s, e 

1 
Seria longo enunwrar as falsldadt·s por clle· 

\'ecm que tem decorrido dons anuas sem ~e : propaladas: basta, porém, lembrar que urn 
eastigarcm os cab~ça5 da revolução. qut• hão ! pt•ríodico a~soalhou que o Sr. D. Pedro em 
de llizer? PerdL'r a paciencia, esperando no· socio de Panaca: quem tal ucreditaria? (~i
\'OS malt•s: o que dizem elles?... !}nnl r/.t: 'inrN,rmaçâr,.) Qu:uado isto li, Senhr,n•s, 

U.\L\ \'llZ: - l\In;; propala-st• o a!Jsolutis· 
mo! 

O SJ<. :RoumGt:Es UI' C.\HVAJ.Ho: - Isso vem 
t'lll um papel :t que se nflo dl've dar credito: 
a \'OZ dessP grande numero de sig•aatarios da 

vinha para o Senado; e dizendo a um Sena
dor que esta imputação odiosa tinha sido fr+ 
ta ao :lfonarcha, <lsse nobre S<.>D~·dor (que 
iíL é morto), me respr..ndeu que não duvidava 
do que diSSL' o jornalista! 

Xii.o lllt• posso conformar com o adinmr·n-
r.;presL·ntar;üo, desses grandes proprktarios da , • . . . . _ .. o. ·porqu,, L'llc nan tem por ftm outra cous·L 
J't:SpPltavels c1dadaos da Bahia, a Yt,z da maio~ I 1 ~ • · ' . .. . . • m:t s qUL' por cm csqueclllli?'llto este negocio· 
r!a d!L Provmc1a e esta (lê); salnll' a Consti· , . • . ·· · 
t 

· - t • é . . / se o pnrecL'r diz paucn. c porque Já em parte 
nJ~;to, e c.: rmo ' permlttJdo dizer isto? Xão. . . . . . 

1 
é · 'i S<' acha sat:sfr•tta a ex1gencla dos representan-

o qUt· aqu1 1a . umn cx·prPSS:lo n1ais ~ol'tl' . . . · · I tcs, por Isso Qllt' o Senado se occupa da r~-
mas 11ao amcaçauora' os signatarios niio di- r· d c di · 

1
- · 1 orma o o go. 

zem que 1uo eh· proclamar o govcL·no abso- • . 
luto, qur• o hüo de procurar como uni{!n rc- I . _o Parecer declara que devemos Sí'l' sen-
medlo :, s•·w; males; uizt•m qu" hão de salvar ,

1

' s:.;·e1s :tos malrs dos nossos conc~dadãos; não 
a Consl:it:ui~f!o e 0 Throno, c que, quando se d1z, .porêm, que appr_ova a mane1ra por que 

•.1üo dêm as providt·ncias CJUe clles julglwm é feita a representaçao. . 

indispensunis para salvar :t Provlnci:t rloH Não ha, portanto, razflo para que fique 
males que a :rmcaçam, cstflo dL•cididos a lan- adiado, e mormente quando já o Senado se 
çnr mflu de todos os meio:; CJ.U<· 0 direito da nccupa de nlguma das medidas de segurança 
Halvaçiio Ines subministrar, reconhect•ndo n<'s· publica que a representação requer. 
se p1·incipio a priml'i~a das leis. Com isto eu Faço t·Stas observações para que se niio 
entendo qm• os signacarios niio off,·ndcm 0 julgue que estilo lncluidas ·as idéas da re
Sr.nado. 'ill'lll a Ass,•mbléa Geral. presentnçfLO nas idéas do periodico: o nego-

Quanto a esse JlP!'io·dico que st• diz que cio tem-se baralhado de maneira que podem 
publicou um projecto rdath·o ao absolutismo, apparecL·r cousas que offcndam aos honra
julgo qu" nada tr•m de commum com n re- dos e probos cidadãos que assignaram a rc-

prest~nta~ão. Esse periodico talvez seja sem~
lhnntc ao l'iiW!Ji'i.~l!l, que sr: publicou no Por· 
to, e ncst<· caso niio st• lhe dL'\'C dar muita 
importancia, lll·lll nintla mesmo quando f<'•SHc. 
rc·d!;;:do por um t•mpregado publico. 

Um signatario tlr•st:c·s <'m nutro tcmp" tal. 
vez if•SSt• absolutista, mas :Jahi nfLo t' :;;,gur 
que ]laje o seja: c ainda qw, SL' achem co•nsl
g-narlns nesse lH•riodico tacs !déas. nfln se llw• 
deve dar tanta eonslch·raçfto; nús temos visto 
cousas sr·melhant•·s cm per!odicos; nfLo pas
sam, JlOrém, :k serem idéas !lt• um homem ou 
.de um circulo. 

prcscntaçüo; porque, no meio da discussflo, 
ta~s r•stmnllc·zas appureccm qw· de certo 
cv!tariamos S<' fallassemos com mais refle
xiio: O qut• se diz na Casa, escreve-se, publi
ca-se, apparccc na Bahla, cm todos os pon· 
tos do Imperio, e a.té fórn dcllc; c se cm al
guns pontos do Imoerln, a discussão dt•ste 
assumpto niio póde offender n algucm, na· 
Bahla p6dr· produzir desagradavcl sensação. 

Voto pelo Parecer da Commissfto, por
qUL' clle é r~:almcnte um adiamento. 

O Sn. SA'l'l'H:O:Ixo: - Eu niio posso votar 
P<'lo a~.!lamcnto porque entendo qul' elle equl· 
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Se,;s:to de·~ de Oul.ubro •) ... •) .... , . .} 
vn.J.· a dizer que por ora não ~~ tome em l Isto é o contrario do que dlz a folha. Em 
con,;iderar;:io a l'<'prcsentação, cuja materla é que consistl• pois n colncldencia? .Mas, diz-se 
imjlortante. Os argumentos do nobre Sena- que o redactor da folha vem nsslgnado na 
dor para sust.,JJ!.:tr o 3dlamento não me pa- representação; e eu vejo que tambem ne!Ja 
r••ccm concludentes: •·lles são fundados na 
coi1:r•iueneia d·· uma folha publica. com a re· 
prescutaçãn, c eu não acho nisso coinciden
cia. alguma. 

\'êm assiguaclos dous nossos col!egas; não é, 
pois, esta coincidencia daqucllas que os no
bres Senadores julgam entrever, e nas quifiis 
funrlaruentam o adiamento. 

Primdramtmte dirt•i, Sr. Presidente, qu~ Xem s•· pôde dizer que a petição ou re-
cu não dou gntnd•~ peso a pcriodicos: essa presentação seja redigida pelo autor do ar
folha é um papd desconnexo que trata de t!go da folha, e o ter o redactor da folha as
met!.t'l' a rid:culo as nossas instituições, e cu signado a representação não apresenta coin. 
não quero que se diga do Senado: contm to· cidencia. 
lium. quorl vento rapitur ostcnrLis pot1mtiam DisSt··s~ mais que o que se publica ncss~ 
tllrun? Vamos ás coincidt•ncias: o Projecto 1 jomal póde produzir terríveis effeitos: pc
publicado nn C~;rrrio .1hTcuntil diz que se derá ser que assim aconteça, mas eu não 
d••vt•m fechar as Camaras e passar-se para o vejo motivo para esses receios, nem estou 
absolutismo: o que diz a representaç:lo? é o ·possuído delles. :\'ão temos nós lembrança do 
contrario: no paiodico se faz um ataque á que se publicava na Gazeta d.o Rio de Ja
Constituiç:io e ao Governo que nos rege; e a 1F'iro: e quf· effeitos produzio isso? nenhum. 
repn•s<•ntar;ão faz o contrario, o que se col- .\'cs~a r'ol!HL "" publicaram artigos em que 
li~; e do que •·u vejo aqui: Os representantes, se instava em que fosse a Assembléa abaixo; 
apres<'nt3ndo ao nosso conhecimento os pon- nüo se dizia claramente, mas era isso quasi 
tos canlra<'S que julgam sen·ir de incre- perc~ptivel, ou era esse o ~eu pensamento. 
mõnto nos males que soffr,·m c perigos a que I "Se, porém, acontecei: (continuam os re
csr>w .. xpostos, ju!gnm ter cumprido seu de- prest•ntantes), o que longe estão os repre
ver, assim como motivos têm para esperarem sentantes de ~sperar,. que este estado de cou-
r:ne da vossa parte emprí'gucis os meios de 
curar uns e prevenir outros." Eu estou em 
que o~ perigos por que temos passado e em 
que nos achamos süo de;·! dos âs causas que 
aqui apontam; opinião esta que em outras 
occasiõt•s tenho expcndldo. Diz mais: "E!les 
não pretendem de vós Leis ele sangue, nem 
cxcepc!onaes ". Quem não quer excepcõcs da 
Constitul~ão quer {}U•' a. Constituição seja ga
;rnntidn: "Querem, sim, Leis que protejam 
c assegurem as vanta;;cns rca.es que a Con
stituição lhes confer•··" 

Qua.l é a coinciclencia que ha entre a rc
prcsentaç:io e a folha publica? Essa folha pu
blica. qu,•r uma cousa c os ·rcpresentnntcs ou
tr:t: n. folha rmbllcn. quer que vá aba.!xo a 
Constituição, c os representantes •pedem a 
sua manutenção, Portanto (dizem os repre
sentantes) um só espirita, uma só vontade 
vos conduza ao grande fim de salvardes, em 
quunto é tempo, a Constituição, o Throno, c, 
com estes sagrados objectos, a segurança. ln
rJI\•idunl e de propriedade dos <:ldaclãos Bra
zileiros, ec que resulta a prosperidade pu

bllca." 

sas permaneça, sem que se app!lquem reme
dios efficazcs, para dentre nós arredar o pe
rigo imminente que ameaça a conflagração 
dos Poderes Politicas, etc." 

O que é que receiam? que appareça 
aquil!o mesmo que diz essa folha. Qual é, 
pnis, a co.incidencia entre as intenções do au
tor rlo periodico e as dos representantes? Eu 
o que vejo são idéas oppostas em um e ou
tro caso; e se este 6 o motivo do adiamento, 
eu entendo que elle não póde ter lugar, e 
que tal coincldencia não apparece. 

''Os representantes (dizem) procuram 
neste caso salvar a Constituição, o Throno, 
e só. suas famílias <' propriedades, por todos 
os meios qtw o dil't'lto de salvaç<io publica 
lhes permitte, reconhecendo nesse principio 
a primeira das Leis. "Este principio é reco
nhecido por todos nós. Se, porventura dls
St'Ss~m: '- No caso de qtJe vós não deis es
sus provid,•nclas que pedimos, nós vos a.ta
car,~mos, convém acabar com a Assembl6a 
Geral, etc. - que tomariam ns nrmas, então, 
sim, dava-se uma ameaça; mas niio vejo mo
tivo para que a representação seja. entre· 

-
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gue "" rlt•sprezo, e o adiamento niw tem por · 
iim outra cousa; e pó de-se uiz"r que a re
pn·sentaçüo 6 da maior lmportancia, porque 
o perigo ainda nos está ameaçando . 

O Si<, \'Enran·:mo: - Tenho agora a sa
t:sruçfto de ver que a Comimss.ão, retirando 
;: cn~o.:uda, concorda com o que eu tinha d·J· 
monstrado; " o nobre relator da Commissão 
pro\'ou qui' era IH!cessarlo, para se dar este 
Cl'ime, concoJTCI' a multidüo .. , 

Nris eotalllos tratando de a!gumus mcd!
rlas que requer a pt·tiçfto " a que se refere 
o Parecer; pnrém, approvanrlo-sc o adiamcn
ill, c•quh·ak is::;o a dizer-se que racs medi~ 

das ,,. <~rlit·lll, se ponham de parte; se ns 
JJI:Ii.L·ria:-: :::iu ul'gcntes, tul adiamento não 

póde lier lu!;al', é mister tratar-se rlellru;, e a. 
uobl'~· Commissão nflo faz ma.is <lo que ind.i· 
ea :· qut~ Hí~ eontinUL· na discuss.ão rh· ta c::; ob .. 
ji::tto~ L}UP. t.endenl a remon·r 11H m;.d~~ de 
;L1!r· . .:!v qJll·ixam os tüo rr~.SPt~ita\'ds cida<liios 
da Hahia; ma~, adiar CJUCr diíwr nfto trate
mo:;, niio tomemos conh.~cimento desses ob
Jectos dl! qn<· a I'<'PI'<'SélltaÇttu se nccupa. 
( :\"cin). Quer-se ~uc flque parado um negocio 
lle tnnt:L gravidade, que ni"to procnremos 
... urar o::; maiP~ flth~ tll'fligt·m a. Pl'oviucia. 

O >.11:. V"Eitlit:J·:uw: - E Sl}m n. r1·pn•5cnta· 

c;Cw nüo no-s podemos occupar di.!:i.:i~t. 

O Sn. C.I~~IA:'io: - Ha multo que a. 
l'~tlllllli~s~w conveio lli~so. 

O S1L S.\'l't'It~J~o: - ~las c.·nt:io di~LP'l·Js 

~:tr: " St:uar!o se occupa lleose ohjt:('to. Quan-
1 

d.:; i.IJl[Hil't'tt•Jt: I't!prcsentaç;ões qut· v•:t':::mm sll
IJ~\~ t)bjec:l.oti de QUL' (I sc~nado t~Std tomando 
L·nniH·dmt:nr.o, ntiO sr• diz qn,· t:iquen1 adia
lia:;, diz-SQ que já St' fL('ham prejurlic:ac1n.'3: 
nrli:\r C: rlPixnr t'icar para outra occlsitt'l. Se 
La: i'ol o mutiro para ~P vot.a.r p:~L~ atll~:

IUC~llttl, eu ve~to contra elle, JlL J·>s mt•snh1R 

:';.in:; a ui c•n to~ 

O Sn. V~:1:ra:1·:nw: - St·, pois, convém 
nisso. r1 .. ,.,. r:oavir tambem "m que é neces· 
sario !nelulr a idéa de multidfto na definição 
dr, l'l'hc•!lioio, porque a definição deve com
pl·,·hntler as qualidad,·s <'S~t·nciacs do defl
n!d<~. :'\em lh•· pólle valer o dizer qur: cada 
11111 rlor; r:l'inws menc:ionados no artigo só po. 
d•:m , .. 1· eonJnwtt.iuos por multidüo, tirando 
r1iLhi a ton~N]Ucncin que nüo é necr.ss:trlo ir 
t:st.a ir](·a na d0riniçfw, porque se conht·ceu 
;:11<· r< ccl'illli.· uo artigo G9 púde ser commettl
dn p111' uin s(, !11div:uuo; (! pouca reílexílo 
hast:L }lara enuht•r:.•r que }l<Íd<· ha1·cr crime de 
\lll1 só por \'iolar,ão de- cada. un1 dos artigos 
iltt'!Jrdlln:Jdo:-:; uo Projrcto, posto que nfto 

pnss" s••r c:onRt::;uirlo o rr.snltado elo crime 
fio·m o c-<•nturso rir muitos. 

í"m genera I, por .. xemp!o, <'Xpedio as 
"aa,; r,t·c!u;, p:tl'õt. ,,. nlJrar contra qualquer 
c1o:-> diros zn·ti.~os, mas nflo se cumpriram': 
rl•·:xn11 rl·· sr:1· "11" eriminoso? ::\ão, porque 
rla p::rl•· rkll" " c·I'Ím<· fni perpetrado; e o 
nrlo :l!:haT' (lllt'lll CXC~CUI:tSSí~ nfi.o O torna in
TlOI't)lH.P, 

E' ('la t'O qur :o elo::; este,; nrt.igos qu~ aqut 
~t· mc•neionam nf1o clt·signam rcbt~lliflo, quan
do n:io arc:rt•SC't' n eoneurso de muitos; e é 
,.,:.c· " 1arlo Jlorqtu: 011 tc•nho ata.r:ado a rlefi
n:c:ão. 

-'•·uunria Parte.· ela Orrlnn do Oir1 

Continúa a. rilscussfto (]) arLigo 1' 
do Projec: ... ele Lei do Sen.~rlt>-A K 
- dl•str: ~·nno, qur · t·stab2l-:.~r:~ me~li

das l.>ara o rr:staUt~!l·<:lmc!lrn la. IJI· 

rl"m c• d•t ITan~uillitlo<cle public.,, eon· 
jHnL·UlllH:Jilt~ cont as enlf.~lHl:ts dn. 
Commissiio Especial, " do~ Sr;;. Au
g-ust.o :\·lo!lt.l•!ro, F(•:jó, C~t.l':lt'iro t1e 
Campos l' l..~opt.•s Gama, apoii-ulas ns 
unt.r.rinres sessôe~. 

() Rt:. l'.\~i:-.1.\:"\l• 1·1!: !ln:t11· d:t ('o~nl!li~, . ..;fi;) 

g::;pc('!nl pedt· rc~tlrnt· as dnas nlt~n,,,~ c·mt•r,

rla~ qm~ por t>lla l'nrnm u:H't•::;l•ltrrda:.;, t') r1uc 
\hl' (• (•(11J('I'ditlll, 

-"'" <·nwta!a~ qu,~ H<' têm apresentado, con
fonne :t minha iclt'a, n:io satisfazem complc
:.:lllit'!1:.t"'. Pma paJ·peP·tn:~ muito nwsqninha, c 
t'· a qn1• 1•Xil-!;1' fiO pesRo~u; :-:;6mt•Iltt). Cnm ~~r

f~·ito, 1-; muito ponta gr•Htt• para l1P1Tlhnr a. 

Cnn~t•!rnl~f,r, Pr>lit!en F:t: mü lncl~narla 

,·r>~·:"· por nnrra. ~11r• [(11<'1' CJ!It~ haja rt•belliào 
:r"Hiin; :1::-; YI'Zt•s IIIIP lt011YI·r um numero que 
11:LO po~~a sr>r lo~o rlissolv!rlo, H•' r>l!a pro
Yii!~:-:P aqni. mas clln. a(·erro!;eenta mais a rln.n .. 
,:11l:t rll' n:tn podl'l'"lll srr p:'I'Sils os autores 
''t::np!it·rs. t;:Rt:t nit:ma r.irr,t:mst.anr!a é St•m 
rllll'!t!a c•xag-Pr:ula, porqur pfldc sc·r o ajunta· 
Hl<·nto mniln !nsi~n!fir.antr. ,. rac·ilm"nt« diR
sn!l·irlo, r. ao m•·RJilO \f'lllpo ser da~sificado 
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de rebellião, sõ pela circumstancia do poder 
escapa,T-Sli algum dos autores ou e'U.ID.pll-1 
ces. 

A emenda que qualifica rebe11lão a eons
piração reduzida a acto teria a minha appro
vação, se não descobrisse nella um defeito 
muito grave em suas consequenclas p~:atieas, 

porque póde dar-se o caso de verdadeira re
bellião, sem se poder provar a conspiração 
de 20 pessoas, e por isso não se podet: qua
lifiear judicialmente a. rebellião; e este re
ceio não é vão, porque as conspirações são 
rc:tas em segredo. 

A' vista disto, parece que a definlcão do 
Codigo é preferível á do Projecto e ás das 
emendas que se têm apresentado. A defini
ção do Codigo tem parecido má, pela razão 
de exigir 20.000 pessoas e entende-se, como 
alguns nobres Sl·nadores têm expressado, 
20.000 homens cm armas. Não é assim; basta 
a. reunifto de uma população ou mais, que 
contenha esse numero. Talvez essa definição 
fosse mais clara designando, nãó a massa de 
população, mas as dos conspiradores em ar
mas: .pelo m~nos, remover.ia aquelle .equi
voco. Uma população de 20.000 pessoas .o 
que poderá apresentar em ·armas? A decima 
parte? ainda acho muito, porque nãD resta 
qu"m cuide nos misteres o~:dinarios da vi
da, e apenas por um momento se poderiam 
ajuntar. 

Disse-se que em uma povoação pequena 
basta uma porção pequena. E' certo que basta 
um pequeno numero para atemorisar essa po
pulaç;io, mas não se trata desse e~:ime. Se se 
tratasse de sedueção·, sim, porque pod·ia-se 
dar o caso de seducção com um pequeno nu
m~ro de pessoas; mas, de rebellião, em que 
ataca o todo da :s"ação, não póde uma povoa
ção pequena assustar n Nação inteira. Dese
jando eu melhor definição, apresentare! tam
bem uma eml•ndn, c, ~m lugar de designar o 
numero das pessoas das povoações ou luga
res rebellados, designarei o numero dos ag
grossores. Porei o numero de 500 pessoas. 
Parece-me que mesmo este numero n(io pó
de assustar a Nação, nem mesmo ·m!J ou duas 
m!l; mas é necessario tomar numero mais 
baixo, e o de 500 me parece rasoavel. 

Queria tazer reflexões sobre a gravida.
de das penas, mas reseno-me para o outro 

Lê-se e é apoiada a seguinte emen
da do Sr. Verguelro: 

"Julgar-se-ha commett!do o crime de re
be!liii.o concorrendo 500 pessoas armadas pam 
se perpetrar algum dos crimes dos artigos 
68, etc., do Codigo Criminal.- Veraueioro." 

O Sn. l\LulQtrEz DE PAnANAGu.\.: - Qual é 
o numero, Sr. Presidente? 500 pessoas? En
tão, se forem 499, não estão no mesmo caso! ... 

O Sn. VERGUEmo: - Marcando a mesma 
emenda 500 pessoas, disse-se que então 499 
não estão no mesmo caso, e reputou-se esse 
argumento valioso e decisivo; porém, com
parando-o com outras definições que a Com
mlssa.o faz a respeito, perde toda a sua 
valia. Parece-me que não é pequena reducção 
de 20 mil a 500. Mns, diz o nobre Senador, 
se houver só 499 não ha rebellião. E que ad
mira? Se não h a rebellião ha outro crime 
punível pelo Codigo. E como o nobre Sena
dor membro da Commissão nota isto aqui 
como defeito, e não o notou nas definições 
de conspiração e de sedição? Tambem nestes 
crimes se exige numero determinado de pes
soas, e faltando um não ha esse crime; e ha 
mais uma circumstancia particular na. cons
piração, que é existir este crime conecrren
do 20 pessoas, e não haver crime algum con
correndo 19. lias a Commissão não reputou 
isso defeito: será só defeito na rebellião? 
Não posso conciliar ineoherencia. 

Dando-se por discutido o artigo 11 
c posto a votos é approvado, com a 
emenda da Commissão Especial, não 
passando as outras emendas. 

Segue-:;e a discussão do artigo 2•. 

"Art. 2.• Penas: Aos autores, morte, no 
gráo maximo; prisão perpetua com trabalho, 
no médio, e por 20 annos no mini mo.- Aos 
cumplices, prisão perpetua com trabalho no 
gráo maximo, 20 annos no médio, e 10 an
nos no mini mo. • 

O Sn. AI.E:'iCAR: - Sr. Presidente, qull.n
do se tratou deste ·Projecto na 1• discussãà; 
já pronunciei-me contra a pena de mor.te, que 
l·lle estabelece neste artigo 2'. Eu sei que a 
nobt:e Commissão, desejosa de remediar os 
males que affllgem o Paiz, provenientes das 
dcsodens publlca.s, foi levada. ao excesso de 

artigo. • marcar tão grave pena para os crimes pu-

- -
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blicos. :r.ras cu cuido que, se a nobre Com- da remediando as desordens que nos affli
missfto pesar bem nossas clrcumstanclas, re- gero, por:quc uma tal pena sõ seria appllca
conhecerá que nflo é pela brandura das p~- da quando a força de um partido a occasio
nas, mas sim por não serem e!las impostas m1sse, traria ao mesmo tempo sobre o Le
aos criminosos que as desordens continuam. E . gislador Brazileiro a pecha de pouco humano 
se as penas mais brandas que estão no Co- ' e d~cconhecedor dos principias de justiça e 
digo não se impõem, como se deve esperar · equidade, sobre que se deve basca~: um Co
que seja imposta a rigorosa pena de morte? digo Penal, segundo recommenda a nossa. 

Quer-se attcnuar a gravidade desta pena 
dizendo-se que só será applicada no caso de 
c!rcumstancias aggravantes. Mas, quaes silo 
essas circumstancias aggravantes? Nilo ha re
m~dio senão fal!ar sobre o artigo 3•, onde 
ellas v&m. Aqui se diz que são circumstan
cias aggravantes a morte, o roubo, o incen
dio, os ferimentos, os ataques contra a hon
ra, e a resistencia ás intimações das autori
dades e oís forças empregadas contra a rebél
lifto, de. Logo, tudo quanto se póde dar em 
umn. revolução vem aqui como circumstun
cias aggravantes, e por conseguinte, pôde ter 
sempre lugar a pena de morte. Eu cuido, Sr. 
President.·, que, quando os rcvolucionar!os 
commettem assassinatos, devem ser olhados 
como assassinos, e em tal caso, lá tem a 
pena de morte, marcada no Codigo. Quanto 
au roubo, será clle de mil réis ou de con1os 
de ré is? O incendio será de uma chouJailá: 
ou de um palacio? Os ferimentos serão lc
\'cs ou mortaes? Nfto se vê, Senhores, o '~ago 
destas palavras? Haverá caso em qu•!. que
r~ndo o julgador não tenha motivo para 
achar circumstanclas aggravantcs, c impôr a 
pc•na de morte:? 

Não !al!arei sobre a honra, porque Isto 
ü cousa sagrada, c por isso, deixarei de par
te e~sa circumslancia aggravantc, sem con
tra ella me pronunciar. 

E' sim t·videntc que as circumstancias 
que o Projecto reputa aggravantcs abran
gem todos o~ casos em que a pena de morte 
pód" ser app!icada. Não trarei os grandes 
nrgumentos e razões que autores bem con
ceituados têm produzido contra a pena de 
morte, em crimes de opinião; parece-me i~ 
dcsncccssario, c até injurioso ao Senado; 
basta reflect:r quando tal pena seria peri
gosa •·m um tempo cm que tudo se avalia 
:wlo prisma tios partidos. Bastará conside
rarmos que estamos na Amerlca, e no se
r:ulo XIX, para nflo adoptarmos semelhante 
rigorismo cm casos politfcos. Este rigor, na-

Constltuição. Voto, pois, contra este artigo, e 
mandarei uma emenda á Mesa, para que a 
pena de morte que elle estabelece aos cabe
:;~s seja substituida pela marcada pelo ar
tigo 110 do Codlgo. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emen
da: 

"Supprimam-se as palavras - Aos auto
res, pt•na de morte- c em lugar desta pena 
ponha-se a marcada no artigo 110 do Codigo 
C;·i:uinal.- ,uencar." 

0 SI~. Aut: CWl'O l\!oxmmo: - ·Pedi a pâ
lavra s<i para fazer uma pequena observa
çilo a respeito da emenda. O seu nobre autor 
cr<'io que teve cm vista substituir a pena de 
morte pela pena que está no artigo 110 do 
Codigo Criminal; mas pelo modo que está. 
cscripta a c·menda, envolve duas idéas, por
que diz c! la- Supprimam-se as palavras -
aos autores, morte - e em lugar desta pena 
ponha-se a marcada no artigo 110 do Codlgo 
Criminal. Ha nisto duas idéas: a primeira 
é a snppressfLo da palavra - autores - que 
são os principar•s perpetradores do dellcto; e 
a segunda é a suppressfto da pena de morte, 
substituindo esta por outra pena; mas !1!-lta 
ncl!a a substituiçüo da idéa que represent:> 
a palavra - autores. - Se a emenda sup
primisse só a palavra - morte - então ella 
era exacta; mas, supprimindo as duas pala
vras, ~ preciso apresentar outra idéa que sub
stitua a palavra - autores. 

O Sn. CAssuxo: - Sr. Presidente, as 
pt•nas em todos os Codigos Criminaes sempre 
são proporcionadas e graduadas conforme a 
naturrza dos dclictos; esta propor~ão e gra· 
duação está tambcm na razfLo directa dos 
malo·s que esses delicctos acarretnm sobre a 
sor:ied:tde, e da necessidade de se remcdia
rt'm estes males. Quando a expcrlencia mos
tra que penas mais brandas não podem pro
duzir o cf!clto tlesdado, que é procurar afas
tar da sociedade os mn les que lhe causam os 
delinquentes de certa natureza, é preciso que 
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se appliquem outras penas. :IIuitos são os 
adversarias da pena de morte, e para a com
batt'r não trazem senão á conservação da sua 
vida, o bem mais precioso que a natureza 
lhe deu: estas theorias, sendo magnifica
mente desenvolvidas, produzem bello eff-:oito 
quando não passam de theses e proposições 
absolutas; porém, nós temos observado que 
aquelles Paizes que professam sentimento> 
desta ordem têm reconhecido a necessidade 
absoluta de empregar a pena de morte, por 
isso que, sendo a grande maioridade dos ho
IDl·ns cm !5'Jtiedade cnnstuntetn~rHc n.ff!i;i
dos por um pequeno numero de indivíduos 
perpetradores dt' crimes atrozes, preciso é es
tirpar ou limpar a terra desse pequeno nu
mero de homens, para o maior numero gozar 
dos bens que os levou a ajuntarem-se em so
ciedade: G isto justamente o que tem feito 
todos os Paizes civi!isados, como a Ingla
terra, os ·Estados Unidos, a França, etc. Esses 
Paizes não têm supprimido a pena de morte; 
pelo contrario, el!a se acha estabdecida para 

::e poder modificar muito esta pena, e até. 
mesmo póde havei: perdão de amnistia conce
dida pelo Poder 1\foderador; mas, quando o 
homem é pertinaz, no delicto, qunndo já pela 
prl:neira, segunda e terceira vez que appare
cem sedições elle se apresenta á testa dellas, 
"stc homem não quer que os seus semelhan
tes gozem de socego e tranquillidade; e por
ventura, não deve ser elle eliminado da so
cledade que por tantas vezes tem perturba
do? Ninguem, Sr. Presidente, -deseja ver e!
fusrro de sangue: mesmo antigamente, quan
do St~ impunha esta pena, quantas vezes não 
:J.ppareceram uns c outros emba~gos para se 
salvar a vida de um desgraçado? Mas, quan
do se attende que é preciso salvar o socego 
~ a vida do maior numero dos membros da 
sociedade, que pt'riguem qualquer destes ca
sos, é preciso lançar f6ra da sociedade estes 
poucos membros que não servem senão para 
destruir o corpo todo. Nüo se de\"e olhar uni
camente para a perda quP. se póde dar no 
cnso que lembrou o nobre Senador; porque 

cenos crimes. nfto hawmos de olhar tambem para a segu-
Em França vemos todos os dias os sedi- rnnça de outros cidadãos, que tantas vezes 

cio5os serem punidos com esta pena, e ella I s:io mandados por estes para melhor vida? 
é app!icadn por um Tribunal de primeira o r-I :-<ão vejo razão alguma para isto: e até de
d~m. como é a Camarn dos Pares. ve·sc app!icar neste caso o antigo principio 

Xa Inglaterra, alguns dos sediciosos de de justiça, que é a pena de Talião: primeiro. 
Birmingham, como nos informa o jornal da que se puna a um semelhante homem, que na 
Casa, foram condemnados á pena ultima; e sociedade tem causado immensos horrores, 
sendo um Ministro da Corôa interpel!ado no quantas victimas não tem cabido de baixo 
Parlamento sobre os perigos que ameaçavam de seus pés? Jesus Christo disse: - Quem 
a ordem publica, clle respondeu que as medi- com ferro fere, com ferro será ferido; -e 
das ultimamente decretadas eram bastantes em outras paginas de lettras sagradas se diz 
para r~primlr qualquer tentativa da parte que a pena de Talião é aquella que deve ser 
dos agitadores; e pôde-se ver no mesmo jor- app!icada para segurança de todos. 
na! q unes são essas medidas. 

E porventura, Senhores, o artigo em dis
cussão applica indistincta a pena de morte 
em todos os casos de rebellião? Não: é s6 
quando concorrem circumstancias aggravan
tes. :\las, disse o nobre Senador que po~ ef
feitos desta pena muitas vezes se priva a 
sociedade de homens uteis e nccessarios: t'i 
verdade, porém, note-se que, quando o ho
mem desvairado tem a desgraça de commet-

. ter crimes desta natureza, e todavia o seu 
coração não é malfazcjo, tendo mesmo ante
rio.rmentc prestado serviços ao Paiz, quem 
impõe esta pena nunca deixa de ter !ncons!
dcraçflD, todas estas circumstanclas, e por 
isso o Projecto deixa salva a fiLCuldade de 

Senhores, quantas vlctlmas desgraçadas 
têm perecido debaixo do punhal dos rebeldes 
do Rio Grande? Nós sabemos que ellcs nem 
com seus proprios companheiros tem tido con
templação alguma, porque aquelles que fo
ram em deputação, não sei para onde, tive· 
ram seus bens sequestrados; o se elles se 
atrevessem a reclamar seus direitos, ainda 
ter!am outra paga, que é serem mandados 
para o outro mundo . 

Sr. Presidente, não é só no Rio Grande 
que Isto acontece: na Provlncia do ltara· 
nhi1o, mesmo o nobre Senador por nquelln 
Provinc!a tem visto quantas pessoas têm si· 
do victimns do punhal dos assassinos: o ho-
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ruem que não tem em si os meios necessa- ! zida a cinzas, c o fumo clamando punição e 
rios para respeitar os bens e a vida dos seus ,.llingança, certamente não poderia :ol:har o 
semelhantes, d~:ve ser .estipulado da socle- incendio como pequena cousa: eu posso {!i
dade. Tudo quanto se tem dito contra a pena 1 zer o que 6 um lncendio, porque vi os seus 
de morte em certos C[Lsos não passa de bel- I effeitos: ao principio, quando se entrou a es
ln.s theorias que têm sido mal achadas em palhar que os sediciosos de 7 de Setembro 
alguns escr!ptores, principalmente em um que tentavam Incendiar a cidade, eu vi as suas 
muito se tem occupado com a Legislação Pe- folhas clamarem contra Isto; mas, quando 
na!; o nosso C o digo Criminal abraçou a o exercito libertador chegou á cidade, appa
m:dor 'parte das suas ldéas; elle offereceu i receram baldes cheios de gaz, brochas besun
uma Constituição aos Estados Unidos que a 1 !adoras (direi assim) desses pdncipios de 
nfto quizeram acccitn.r, c porque? Porque as 1 agu:~ raz, archotes incendiarios; os sed!cio
suas idéas não passam de bellas theorias que sos estavam munidos de tudo isto; e apenas 
na pratica nüo produzem effeito algum saiu- ava.nçou o exercito da legalidade, o incendio 
tar. executou-se em differentes pontos, de manei· 

Portanto, olhando para o resultado das 
cousas, digo cu que 6 preciso procurar meios 
de salvação parn. aquclles que, vivendo tran
(!Uillnmente na sociedade, só esperam auxilio 
da Legislação; e cu me persuado que, no 
caso cm que o Projecto app!ica n. pena de 
mnrte, Pl!n. nfi.o póde deixar de pas.qar. 

Quanto á emenda do nobre Senador, en
tendo que clla pecca no principio e na !ór
ma: pelo que observou um outro nobre Se
nador que fallou a seu respeito; e no prin
cipio, porque nüo estabelece pena média. 

Disse o seu nobre autor que o incendio, 
que se acha no Projecto, como uma circunis

ra que, se a tropa da legalidade se demo
rasse alguma cousa, a cidade toda seria re
duzida a cinzas, porque naqullcs pontos on
de nüo lavrou o incendlo havia depositas de 
munições incendiarias. 

Portanto, esta clrcumstancin, que o no· 
bre Senador acha de pouca importancia, pa-
recc que é uma das mais essenclaes, porque 
Senhores, o assassinlo, n. morte, o hom!c!dio, 
o roubo c os ferimentos, revertem s6 sobre 
um ou outro individuo, mas o incendio as
sola tudo, nada respeita: ·e serão tambem ob· 
jecto de pouca monta para serem considera
dos como clrcumstancln. aggravante, os cri-

tancia aggravn.nte, póde ser feito em uma mes que se commcttem contra a segurança 
choupana ou cm um palacio, em uma peque- da honra? De nada valerão estas o!fensas? 

O Sn. Ar.E:'i'CAR:-Eu passei por alto esta 
nn. povoaçf10, em uma grande cidade, etc. Ora, 
eu nf10 csperav:.• J]ue o nobre Senador, que 

circumstanch tanto tem pugnado pelos principias de Igual-
dade, fizcss•~ semelhante diffcrenço. entre O Sn. CAssr.uo: - Pois eu nüo passo, 
uma choupana c um palacio, entre uma pe- porque reputo Isto de multa importancia. 
qucna povoação e uma gmnde cidade! Creio Portanto, Senhores, se os que perpetrarem 
que tantas regalias deve ter o pobre que vive crimes desta natureza qulzercm ter ainda a 
na choupana como o rico que vive em seu complacencla de respeitar a vida, propr!cda· 
pa.laclo, tflo protegido deve ser o que habita de e honra dos cidadftos pac!1lcos, entüo a 
em uma pequena povoaçüo, como o que h a- pena que o Projecto impõe não é tão grave; 
bita em uma grande cidade: o fim da Lei o fim da Commlssão é equiparar a pena do 
deve ser proteger tanto um como outro; e dc!lcto: o homem que .com seu braço e pu
portanto, o !ncendio, que para mim é uma nhal tira a vida a tantos membros da sacie
das cousas mais desastrosas do mundo ln- dade deve tambem entregar a sua vida ao 
t<•iro, porque nüo respeita nem o sexo, nem braço da Justiça. Silo estes os meus prlnci
a idade, nem aR condições, c só depende do pios, e os pr!nclp!os que levaram a Commls·. 
vento que sopra, deve ser considerado como são a designar esta .pena. 
nma. circumstancia aggravante. Se o nobre O Sn. .ALI'::'i'CAR (pr:la ordem): - Reco
Senador entragse na minha Prov!nc!a., nas nheço que na :minha primeira ·emenda não 
mesmas circumstanc!as cm que eu entre! me expliquei bem; por Isso, peço licença para 
nPlla, c visse uma boa parte da eidade redu- a retirar, r: substltull-a por esta outra: 

.. 

·""-
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''Em lugar das penas marcadas no ar· 
tigo 2• para os cabecas, ponha-se: - No 
gráo maxlmo, prisão perpetua; no m!!dlo, 20 
annos; e no minlmo, 10. - Salva a redaccii.o." 

O Sr. Presidente consulta ao Sena
do se convém cm que seja retirada 
a primeira emenda, e decide-se pela 
af!lrmativa. 

E' a.poiada e en.tra em dlscussfio 
a nova emenda do SJ:. Alencar. 

O Sn. A. Ar.nuQuJmQuE: - Sr. Presidente, 
oste Projecto foi 1decla:rado urgente, e cu 
nfw d~spjava estorvar a sua adopçiio. Appro
vou·se já. o 1• artigo, bom é que se vão ap
provando todos os outros; mas, como um no
bre Senador apresentou a idéa dessa legisla· 
ção santa, ele olho por olho, dente por dente, 
qut• cousa ha mais facil do que reduzirmos 
a nossa. legislação penal a essa fianta legis
lação?! Diga-se - Os crimes no Brazll são 
punidos com a pena de Talião! ! Assim ~i

ra-se-nos grande trabalho, -em duas palavras 
um Codigo Penal! O que eu noto, Senhores, 
é que por este Projecto são punidos com as 
penas que elle marca, e que podi:L ser de Ta
lião, os cabeças, os cur.1pllces, etc., e só para 
os rebeldes não se marca pena alguma! 

O Sn. CAssu:;-o: - Pois emende! 
O Sn. A. ALnUQUEI:QuE: - Não quero 

emendar essa peca ... 
0 Sn. CAs~u:;-o: - Soberba. 
0 Sn. A. ALDUQUERQ'GE: - Sim, 6 uma 

sobPrba peça original, porque não marca pe
na alguma para os rebeldes, de maneira que 
é um exce!lentc modo de legislar, mas, torno 
a dizei-o, se nõs temos essa legislação san:ta 
que o nobre Senador inculca, e na qual se 
apoia, en-tfto tire-se-nos do trabalho de dls
cutlr este Projecto, !açamos o nosso Codlgo 
por esse modelo. 

O Sn. CARSIAso: - Quem dera que fosse 
a obra de Jesus Chrlsto. 

0 Su. A. ALDUQUERQUE: -Deus queira 
que isto passe quanto antes. 

O Su. Ar.ENcAn: - Sr. Presidente, o no
bre Senado~ que combateu a mlnhn. emenda 
!uglo ln te iram ente do argumento que eu ti· 
nha apresentado, e só tratou de horribilida
des, como o incendio da Bahla e outros ob· 
jectos horrorosos, que nem eu nem ningucm 

pódc desculpar, nem desejar que fiquem !m-
punes. 

Senhores, o argumento é este. - As pt>
nas do Codigo tem sido impostas a quem 
·tem commcttldo ·estes crimes? Não; lo~:o. 
como saber que ellas não são bastantes? 

Sr. Presidente, cada um lê pela sua car 
tilha .. G segundo ella pensa. O que eu vejo é 
que as penas rigorosas cm crimes polltlc011 
trazem comslgo a reacção. Não Irei buscar 
exemplos fõra, fallarei do que se tem vasS'd.· 
do mesmo cn tre nõs. 

Em 1817 houve uma revolução em PQr
nambuco, 13 pessoas foram levadas ao cana 
falso; e ao mesmo tempo houve uma tenta· 
tiva de revolução em Lisboa, que custou tam· 
bem 13 vidas; e o que appareceu cm 1820 
para 1821? O triumpho dessas ldléas qu~ 
tanta.s pessoas illustres levaram ao P.ada.. 
falso. 

Em 1824 houve uma revolução no norte 
do Brazil; em Pernambuco houve cxccuçll~ 
na mesma Provincin 5 victi:nas foram Im 
moludas, no Rio tambem o cadafalso traba 
lhou e o que succ,•deu em 1831? Um mov:. 
menta politico quasi no sentido daqucna' '!".!· 

voluçfLO; e as penas de morte Impostas nes. 
sas occasiões porque não obstaram as revo· 
luções seguintes? 

Demais, que necessidade ha de se esta· 
bclccer penn de morte em crime de rebelllllo, 
para com ella serem punidos assassinos? Não 
têm estes essa pena marcada no Codlgo? Por
ventura, para se impôr a pena de morte n 
esses 40 assassinos que no Pará. romperam 
a revolução em 7 de Janeiro de 1835, matan· 
do bnrbaramcnte ao Presidente, ao Comman
dante das Armas e outras autoridades, é ne· 
cessaria que haja essa pena marcada para n 
crime de rebel!lão? Ningucm o dirá.; logo, 
pnra que vem e lia aqui? Se se quer ou liiC 

pôde punir essas horribilidades que pintou 
o nobre Senador, lá. estão as penas marcadas 
no Codlgo para ellas serem punidas: aquelle 
que assassina ao seu semelhante, ou seja no 
tempo de rebellião, ou em outro qualquer, li 
sempre um assassino, e como tal deve ser 
julgado. 

O nobre Senador tambcm achou que eu 
tinha dito um desproposito, quando ·fiz d!Ue· 
renc;a do inccndio do uma choupana ao d·e 
um palaclo: ao mesmo tempo, sem o querer, 
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concordou no meu pensa·mento, po:s disse 
que, se eu tivesse visto o que se t~raticou ua 
Bu.hia, onde ruas inteiras foram reduzidas a 
cinzas, etc., não havia de ter o incendlo em 
pouca consldcraçfw: eis, pois, como o nobre 
Senador reconheceu que não era qualquer 
incendio que devia servir para se considerar 
circumstancia aggravante, e sim aquellc que 
prejudicasse mais ás riquezas publicas, mas 
isto é, o que ofto faz o Projecto, pois, segun
do c!le, qualquer incendio ~ bastante para 
aggravar a pena, c é por isso que me disse 
que as circumstancias qu~ o Projecto apre
senta como aggravantes são muito vagas e 
abrangem todos os casos. 

Portanto, Sr. Presidente, ficou sempre em 
pé o meu argumento: em primeiro lugar, por
qu,•, se as penas estabelecidas no Codigo não 
têm sido impostas aos que têm perpetrado 
taes crimes, c por conseguinte não se sabe 
se ellas são sufficientes, como se quer aggra
''al-as? Em segundo lugar, porque, para se 
dar a pena de morte a aqucl!es que forem 
consià,•rados como criminosos, á Imitação 
d,,sses que no ·Pará assassinaram ao Presi
dPnte e Commandante de Armas, não 6 pre
ciso este Projecto, poJ: isso que o Codigo es
r.abeleec a pena de morte a quem mata. Tu
rio, pois, quanto o nobre Senador disse re
duz-sP ao que observou um outro nobre Se
nador, que fa!lou antes de mim, isto ~. a 
pena de Talião; mas quando se qu.:r estabe
lecer um Codigo fundado sobJ:Q as solidas ba
ses da justiça e equidade, não se deve mar
char como quer o nobre Senador. Depois eu 
só v0jo tratar-s.:! de meios para conter a mul
tidf<o, mas não vejo estabelecer-se meios para 
conter aqul'llcs que dirigem a multidão. Se
nhores, não é posslvel suppôr que a popula
ção do Bmzil 6 tfto immoral e perversa que 
só que:ra commetter attentados e revoltas, sem 
nt•nhuma provocação. 

Eu não desculpo as revoltas, desejo vel-as 
punidas; mas tambem quizera que se averl
guass<·m as verdadeiras causas que as motl
vo;m, c quando ellas partissem de provocações 
dos que dirigem os povos, fossem esses pro
vocadores castigados. Tem-se visto as vezes 
Prl'sidentes que acintosamente provocam os 
Ilovos (ts desordens c a anarchla por actos 
parclaes, Injustos e vexatorlos; vêm as quei
xas legalmente dirigidas á Côrte, responde-se: 

é intriga; a nada se attendc; c depois, quan
do rebenta uma desordem, nã.o se trata mais 
de nada senão mandar ferro c fogo contra a 
Província rebellada. 

Eu, Senhores, tenho multo medo de re
voluções, tenho sido victima deiias, tenho sof
fr1do muito, e o nobre St:nador absoluta
mente nada tem soffrido, mas as revoluções 
<h·vcm se obstar, punindo-se tamoom os mãos 
administradores. Eu não me refiro a nin
guem, fallo em geral, nem mesmo quero at
tribuir a culpa ao Governo, que multas ve
zes fica em duvida á vista das differcntes 
opiniões que sobre um mesmo Presidente ap
pareccm a um tempo, o .. ,p!rito de partido 
hoje cm dia atrapalha tudo; mas é certo que 
im alguns factos muito racels de se conhece
r~::n. o ponto está em que se (jucira olhar 
para elles com a mais pequena somb1·a de 
imparcialidade. Quando um Presidente segue 
só um partido, e ataca, afflige c persegue as 
pessoas do outro, os clamores dos persegui
dos conhecem-se logo c podem ser r,,med!a
dns antes que a desesperação conduza a des
ordt,us. Eu tenho ouvido dizer que a revolta 
do Rio Grande podia ter sido obstada, a do 
:l!a.ranhão tambam, e queira Deus que daqui 
a pouco não se diga o mesmo de alguma ou
tra Província. 

Eu nfto sei mesmo como um Senador 
possa deixar de ter interesse pela segurança 
publica c integridade do Imperio. Quem po
dt•r[l deixar de querer ser Senador -do Impe
rio para se~ Senador de Raymundo Gomes? 
~inguem, de certo: a difrerença está ·em que 
nris diversificamos nos meios; o nobre Sena
dor cuida que o meio de obstar os males que 
pesam sobre o Brazil ~ aggravar as penas 
que o Codigo marca, e é tambcm chamar á 
responsabilidade aqueilas autoridades que 
attendem ás necessidades do ·Paiz c vexan:t 
os povos. 

Cingindo-me ao ponto da questão, digo, 
Sr. Presidente, que as penas estabelecidas no 
Codigo não têm sido impostas aos perpetra
dores deste crime, e por conseguinte não se 
póde dizer que e!las não bastam e que é ne
Ct•ssn.rio a.ggraval .. as: procure o nc~~brt• SPlUt· 

dor com o talento que lhe é proprio melho
rar o processo, e fazer com que cffectlva
mcnte seja:m Impostas as penas marcadas no 
Codlgo, e verá que ellas serão bastantes. Im-
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pôr, porém, pena de morte a crimes pollti-,· tambem se apod.,rou dns illustrcs n::embros da 
cos é o que eu não julgo em harmonia com Commlssão, o qu 0 fc.~ appareccr esta manta 
as luzes do seculo, nem com as idéas que te·J de retalhos que, a passar, ha de ser cnsan
mos adquirido de justiça c equidade, sobre gucntnda com o sangue dos Brasileiros; e por 
o que deve basear-se a nossa legislação pe·/tsso. \'oto contra o artigo 2•. 

nal. .1 O Sr:. lVI. IJE P.\I:A;>;.Ir.uA: - Pcrmitta o no-
Voto ainda contra o artigo em discussão. I bre Senador que me precedeu, e a quem res· 
O l::lrt. Fmmrm:A llli: :MELLO: -. Sr. Presl· I peito por muitas razões, que lhe dig:J. que não 

dente, eu pedi a paJa·;ra para motivar 0 mea I foi o medo .nem o terror que levou a Com-
v.oto contra este artigo 2", que, como todos i missão a aggravar rpor este projecto as penas 
os outros do projecto. r.ão respira :enão_ ~m ·do ·Codigo; foi o adio e o horror do crime, 
desejo de destruição ·: de sangu_e; d.Isposiço~s bem como <J desejo de reprimir tanta dcsor· 
ha cm alguns dos artigos que ~ao am~~ m~.~~ dem. que a isso a moveram; e deste odlo, 
barbaras que as ~c lhas o:denaçoes do livro 0 • / deste horror c deste d< sejo a Commlssão mui· 
naquclla ordenaçao, prod!ga da pena de morte,\ to se h(J(lra. Tambem ainda nin~ucm criminou 
5,, m:mdava impor a mesma u aquellc que n b c:: ,, 

11 ao o re .... enauor, corno c e suppoz, nt:m a 
furtasse ., quantia d~ um marco de pratu; . . ..• 

:" . : algum outro, por em!ttlr a sua opm1ao contra 
!!leste proJecto porém se manda Impor a mes- ·, . • 

' ' 
1 

1 as medidas a.prest'ntadas: esta tanto no seu 
ma n.:na. indistinctanwnte pelo roubo de qun - . . 

· . . 'j dlrt•Jto qu1•m vota. contr::. ellas, porque Gllt8ndt: 
quer quantia, de sorte que podera ser conde· que n· 

8
- ho t 

11 ao t:.o as. como quem vc a. por e as, 
mnado :1 morte quem furtai', por exemplo, P rqu l .. 1 . . ,

1 
S p -.. . _ o c as u ga conYC!!Ientes. _,as. r. n•sl· 

d~z réis; e é desta torma que se dispoe d:t 
den tl', qtlt- estranheza, que cspwato é este, de 

vida rios Brazildros no scculo XIX, e por 
que a Commissão imi;cnha a ·pena de morte 

opiniõ<•s po1iticas. .Se d!sposiçüt•s. s~nhores. 
cm crimes desta qua:idade? Nfto a impõe o 

S<."mclhantcs ús que se contém neste projecto, 
nosso Codigo Criminal no caso de homicidio? 

ha mais tempo existissem, alguns membros 
Pois, se alli se impõe ao homicídio esta pena, .dcsüt Casa nfto <·stariam hoje aqui sentados, 

. como se não quer oue seja imposta. ao crime porque alguns em remota.s epocas foram pro· 
1 

.,. 11 .. : 
. . • . . ( o reve .!ao, qur, e o complexo de todos os 

cessados por opltliiOes P"!nicas, e como rebe!· 1 • ? "'" . 

1 - · d · d · · 1 é I cnmes · :'ao a adm!ttem tambem as naçõe-s 
{·l~; e o que e 3In a :·4lals a n:nrnve. l que . . .. 
h · b b d C · - t as mais CIVIlizadas'! Já um nobre .Senador o]e um no re mcm rn :t omm1ssao rou- 1 
xe a autoridade do Di·;ino Redcmptor para ! acabou ha pouco de ler um artigo do Despcrtn-

. t • dor, de hontcm, em que vem a noticia de ha-apoiar a pena de morte. ,. citou o tcx o: -~ . 
Quem com ferro fere, com ferro é ferido. - ver~'m ~off_ri~o em lnglat~rra a. pena ultima 
O nobre :Senador sabe muito bem o S<~ntldo I varws mdivHlUos pelo crime de sedição: e 
destas palavras, as quaes tinham por fim, nio ) accrcscconta ? m·esmo artigo que esta punição 
impor a mesma pena a quem ferisse. mas l provoc~u •~111 u~a impressão salutar. Diz ain· 

aconselhar para que tal acto se não praticas- • •· "'' · ·. · " 0 · I 
dtt mais (pe"l"ltt" me Y Ex qtP o t rne a 

se, poiE, que o Divino Redemptor prégou cons- ler),, que Loru M·clbournc, ~endo interpella.do 
tant .. mente a humilda.de e a mansidão, pro-, no p.trlamento sobre os perigos que ameaçam 
curando desviar os crimes pelos meios da per- a ~rd•·m publica, n•spondcu que as medidas 

- d • ultimamente decretadas bastavam ,para repri· St!".çao, c sempre com mo erat::ao. . 
m1r qualquer tentativa da parte dos agitado-

Sr. Presidente, este artigo 2" prodigaliza 
de mais a. pena de morte, que eu não dese-java 
que fosse imposta cm caso algum: outras mui· 

res. Ora, se a lnglalara, que tem immensa 
força para re-primir e conter os perturbadores 
da ordem pull!J.ca, que tem prisões seguissi-

tas penas ha que podem ser Impostas com mas em que os metta, e dt• que não podem 
muiio mais vantagem da sociedade. Finalm.•n- t•vadlr·se; que tem co;onlas para o•ade os des· 
te, est0 artigo, Sr. Presidc·ntc, c todo o pro- tcrrc e .por onde os espalhe, limpando assim 
jecto. deveriam ser rejeitados, porque tiveram o paiz de semclhant~ flage1!o, recorre toda.· 
uma origem m(t, que foi a do .terror que se I via a tacs medidas, juiga necessaria a imposl· 
apoderou de um illustre membro desta Casa. çüo da pena capital, .') não se dcshonra de a 
como ellc mesmo reconheceu; e esse terror lm·por, como se censura que no Bra.zll, que 
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não está naqucllas clrcumstanci·as. se procure, 
por melo de·· medidas semelhantes, •por meio 
do rigor das penas, livrar o Paiz de re-beldes 
c ·malfeitores, que tral>alham por despedaçai-o 
e dcstruil-o de todo? 

.Disse um nobre Senador que taes penas 
onií.o produziam o effeito desejado, e trouxe 
.para exemplo a rebellião de Portugal, e a de 
Pernambuco em 1817, ás quaes se seguiram 
novas rebelliões. npczar de terem sido então 
just'içados ·com a pena ultima varias cidadãos 
por aquel!e crime: c daqui quiz concluir a 
inutilidade da pena de morte para obstar a 
continuação de taes crimes . .Se um tal argu
mento .procede, então não haja mais pena al
guma, e ainda muito mconos aJ nue ·forem 
brandas, porque, se as fortes não reprimem o 
crime, m"nos o reprimirão as que o nii.o fo
rem: acabe-se tambcm com todos os codigos 
pcnaes, pois que os mrsmos crimes continuam l 
e continuarão cmquanto houver homens. ape
zar das .penas iropo3tas nos ditos codigos, e 
de serem punidos por ellas os delinquentes. 
Será, porém, isto admissivel? .Creio que nin
guem o dirá. 

Dis:e ainda~ mcsmo_·no_bre Senador qu~. I 
se os cr1mes eontmuam, nao e por ser"m bran
das as penas do Cr;digo, mas sim porque se 
nfw .punem os réus ... l~ntão. porque tanto se 
~tssusta o nobre Senador com a dureza das 
penas do projecto? Se aqueilas se não app1i
cam, muito menos se applicarão cst:Ls; e, por 
cooseguinte, póde afoutamente rota!' pelo ar
tigo. 

Notou tarobcm o nobre Senador. entre as 
ci.r.eumstancins aggravantes de que trata. o 
pmjecto; que se refira coroo uma dellas o 
inccndio, que pódc ser de um palaeio, de uma 
choupana. de uma gr~nde cida·de, ou d·e uma 
pequena ,povoação, vindo por conseguinte a 
S<lr isto multo vago. Om, o nobre Senador bem 
sabe que niLo é facll nss!gnalar tndas essas 
.clrcumstwnclas em uma Lei. tornando-a, por 
assim dizer, .toda casuística; que não é mes
mo passive! marcar cm toda a esc1tla todos 
os diffcrentes grcus de um crime: em taes I 
casos é pr~ciso deixar alguma cousa ao disc~r· / 
nlmento do juiz; c é por Isso que se estabele
cem .penas no grau maximo. no médio e no 
mlnlmo. Demais, veja o nobre Senador o nos
so Codigo Criminal, qoe tanto elogia; lá. acha
rá o seguinte: - Artigo 16 - ·São circumsta.n- I 

cias aggravantes: ~ 2." Ter o dell'frquente com
mettldo o crime com ''eneno, lncendlo, etc. -
Não seria Isto tambem vago? Emfim, Sr. Pre
sidente. nada .mais direi, decida o Senado, em 
sua sabedoria, eomo entender que é melhor: 
eu voto pelo artigo. 

O Sr. ?llello e :VIattos, por parte da 
Commissão especial, pede retirar as 
emendas ultimamente apresentadas. 
o que lhe é concedido. 

E' apoiada a seguinte emenda: 
"Julgar-se-ha commettido o crime 

de rebeHifLo, concorre'!ldo 500 pessoas 
armadas para ·perprct.ar alguns dos 
crimes dos artigos G8. etc .. do Codigo 
Criminal. - Vergw;-irn. · 

Discutida a mat.cria, é apprnmdo o 
artigo 1". com a !'D!énda da Commis
são esp!'cial. r ãn passando as outrll>l 
CID<!ndas. 

Segue-se a discussão do artigo 2." 
E' ofrerectda c apniada ,•sta emen

da: 

"Supprimam·se a.s palavras - Aos 

autores, morte - c cm lugar desta 
pena ponlm·s"! a marcada no artigo 
110 -do Codigo Criminal. - ,ucncnr. ~ 

Scnclo retlrac!a .por con~c-ntimento 

do Seonado. é offerccida em substitui
ção esta outra e'lllenda: 

"Em lugar .::as penas marcadas no 
artigo 2" para os cabeças. ponha-se: 
no grau ma.:xi:no, .prisão pcrpctu:t; no 
médio, 20 annos; e no rolnimo, 10. -
Salva a rcdar.ção. - Alencar." 

E' apoi::da r. fica a discussão apoia
da rpelll. hora. 

O Sr. Presidente dá a ordem do dia: 
1' c 2• discussão da RcsoluçfLo sobre 
os paquetes d~ vll.por; cont!nuaçiLo da 
ultima discuS3ão do parecer da Com
missão de Legislação sobre a represen
tação dos cl'iiadií.os da Bahia, a respei
to do estado da dita Provlncia; con
tí'!luação da 2" discussão da Resolu
ção sobre a em·prcza do ·caminho en
tre a rua d:L União c a do Impt•rador. 
c depois de meio dia a mat.crla adiada. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas dn 
tarde. 

- -
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Rxprrr•:t,nte - Pan·ct,rcs - D'i!u:u.l8iio ll.a rt:-<''-
7u(:li·.r1 da "utra Gcww.rn qur au.t11riza. 11 Go
vernr' rmra a.lu:rar o contracto com. a G•nn
Jlll1111io Jlra::il<"ira. rlo.1 J'aquf"!r·• a Vapor 
- .-1 ·rr:prvs•mtar.:ü" ttos ei.r/.a.rlât,s r/.u Hahia. 

PWCSIDI·::\"<.'1.\ IJO HJ:. CO:\'IH-: UE \'AI.I~."\f.'.A 

Reunido numero sufficit•nte de Srs. 
Senadores. abre-s•· a sessão; e, lida a 
acta dn anterior, é npprovada. 

São lidos os oeguint<~s •parect·res: 

.. A Com missão <],, T•'aZ<,nd:.. :t quem fui 
presente o projecto dr• resoluçiw \'i'!ldo da Ca
mara -dos Srs. Dt']lut••dns, e pelo qual S<! con
ced~ á Cnsa da .. i\!ist•ricordia desta cidude um:t 
lott•J•ia ann ual. com priva ti\• a appli c:u:fto para 
as despezas rln hospita-l, que exig-<' reformn 
consideravt'l d<' enfeJ·marias. <' assim mais se 
concedem d na H t•xtraordinarias, para o seu pro
·rlucto S<'r applicado its obras do recolhimento 
das orph:"ts; pt•rsistinàro no pri·ncipiro -dt· que 
íl.s lotc·ri.as. 1;->or snas ~r.nnsequcncias c nature
za, .nfto srw ~IWio ado.ptaNt.'} para OCCOl~rt.\r {LS 

d·espl'Za5 pn!J!icns. t'. ai-nda a prl'tCXtO dr• pie· 
dadc e culto divino; considerando, porém. que, 
st· a r<•gra prohibitiva d<' loterias .pódt· tt•r 
excepção. C,, S<'lll dnl'ida. a mais forte aquel1a 
r.ujo producto SP 3Jlplica para soccorrer no 
estado de rnoh-stia. o:; pobrt~ e mist~ruvt.>is. ,. 
maiorment.~ quando " tlwsouro publico nfto 
põdt·, peht csc:•ssc?. dr· ~nda 'Para outros ob· 
it,c!os. proporcionar c·stab"l"cimentos de tal 
muureza; por <"'Stus razõrs, ,. porqth' esta au-. 
gusta Camara tem algum:ts vezt·s attcndido 
scm••lhantPs ré•quaimentos ,. a.ppwvad" t:•<•S 
propostas, 1; u Commiss;1" dp parect•r que o 
prokcto entre ••m discussf111, ,. que t•lll \'ista 
desta. o .St•nado l'I'So!vn o mais justo." 

"Pa~o do ·Senmlo, em ;~ dt• Outubro d•' 
1839. - Jf. I. d., .. 111'/10 ,. Srm::a. -.II. tl<' Bwr
lw.<·t'J/11." 

1"0 bnnet'icio qth\ St• t•spera. cl:t l!onces:.;ão 
tias .Jott•rhts propostas niio compeusu tiS ma
]f'll qnt• resultam du.s mt•smas lor.erias, ,. espe
!'i:llmt•ntt• no momt•ntr• cm <Jilc tnJtto sobre· 

sahe a desmoraliz:l.l)~.o na soc!eda•dc. - II. 
G'ILVUlWULti." 

TI 

"A Commissfto de Fazenda. a. quem ~oi 

r·nv.iado o projecto de resolução, vindo da c..-.
illa·ra dos Srs. Dllputados, ,. pelo qual se con
cedem varias loterias em beneficio de <Ybras 
J:ias. vio c ·exa.miuou o mesmo proje•cto, com 
os documento qui.' o acompa'llharam. c ,persis
tindo firme cm seus principias, de que as lo
~erias 'por sua immoralidad<· e conscquencias. 
niLo são meio adoptavd para satisfazer as 
despezas de obras, ·dt•ixa de os {!Xpendcr par .. 
evitar .repetiÇÜ<•s do f!U<' muitas vezes &• tem 
<lito, e se poderão expor na discussão. Com
~udo, t:nmo por esta augusta Camara <llgumaa 
vczt·'-S se tem attcndido iguaes nu scmclhan
tüs requerimentos, não deixnrú a Cnmmissão 
d" t·xpor as circumstancias d1• cada um dos 
prc•tendentes contemplados no projecto. 

"A casa de Caridadt· ou da ;-,risericol'dia. 
tl:t cidad .. dt• S. João d'El-Rey se propõe con
('"dcr uma só Joteri:1 para "xtrahir-se na Côr
te; ,. & constante st•.r um estabelecimento no
v" ,. ·d•· poucos anno9. com diminuto fundo 
para soccorrer os muitos .pobres que concor
rr•m ·á casa par;t curar-se, não só daquella. 
t:11ma rca. mas aindu. ;1as limitophes. 

"A Irmandade do Santissimo Sacra111ento 
d:t antiga Sé desta Capital se .propót' conc.,dt·r 
dnas loterias :mnuaes, por espaGo de seis an
nos, " de 120 contos cada uma. Juntou a lr
mandadt• documentos, pe•los quat•s se nJostra 
qn" iü lltt· foram concedidas seis, das quaes 
!'nram extralüdas quatro. e n inda rt•stam d ua.s 
a extraltir-se; consta da conta da r"ceita " 
dt:spe?.a ainda existir um pequeno saldo, mas 
St•r muito diminuto, com o producto ·das duas 
que T~st.tm :1 t•xtrahir·se .para conclusüo da 

·obra, St'gl!'lldo o orçumento apresentado " as
:EJI gnado pelo que diz ser mestre da ohra; 
comtudo, esse saldo e producto dns duas ln
t.,rias cono ... didns talvt•z possa concluir a ub1·a. 
da. Cupt•lla mór com dt•c,nc!u. " cconumi!t; 
nflo sendo verosimll QUe os parochianos de 
uma ·populosa freguezill sdam tão mistmLvcis, 
qur• não possn.m concluir o corpo da Jgrt·ja, a 
lJIIr' s:io "brigado~ por r.lirt•ito. 

"A lrmandnde de N. S1·a. d'Aiuda e S. S. 
S:tcramouto da Ilha do Governador st• propõe 
t•onced<'l' uma lotl'riu par:• cnru " producto ~~e 

3ti 
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l'L'i'ormu.r ;.~ lg-r,:ja .\IaLriz; e nfw Sl~ aprc.5dlt~ "Xo :J.linisL.erio Llil li"az~nda pcd·e-se 
documento algum do•nde conste a qualidade e I 50:0005000 rs. para dcspezas cventuaes. sem o. 
or~ameuto da pretendida reforma: igual ou J menor l'X.plicação; e desejando a Comm!ssão 
semclh[Lnte faJt[L se observa nos requcrinH:n- algum csclarccimconto, foi consultar o ba.l!mro 
tos da Irmandade do S. S. Sacramento da de 3G para 37. Lá achou que o mesmo :VI!nistc
Freguezia de lnhaúma. e só um documento d" rio dn Fazenda. debaixo da mesma rubricn -
·exame fl'ito na Igrein e pttrte da Capclla mór, Eventuacs -- haYia ·J,·spcndido 1.181::~~8$779 

q~c an'1~açam rui na. ?utro tanto ~ Juaio,~L· 1 ~·s.! Xão é passive!,. com tal confusfto e cng!o
·pode alflrmar da IgreJa da Freguezw de :;ao 1 •oam1·nto. achar mc:o s1•guro ou plausivcl de 
João Baptista da Lagôa de Rodrigo d" Fn·!- J <tvaliar o orçamento rl!t ·r!espr,za. Cont,·nta-se a 
tas. pois, tendo a Irmandade do S. S. Sa.cru-j Commissiio co~ c:tcs <'Xemplos, para nfto fa
mento obtido do Governo algu'fls edificio:;, :;e I ~e:· nm :-~!atemo tao longo como o mesmo or
diz no requerimento que ainda não priue;pi"u 1 <;:rm.·nlo. pois ~ue em ~uasi todas as reparti· 
a obra, sem declara~ão de qual st•.in a C]UC se I ç;õl's ::;e encontra falta de clareza. ou precísü.o. 
pretendt.~ l'azcr, e co.m <JUC meios. donde pO!:t;a ""Elll tacs circum~tancia~. n. Cummissão. 
eonduir-s1: o aproveit.:nnento dos tlinheiros oh- ac:haudo-se impos::;ibilirnda tlt~ 1'azcr () t·xmne 
tidos pelas loterias pro.pooLas: é por isso a do orr;nm,•Jllu rl:L d"speza, ocr:upon·se unica
Commissãr, de parcc~r CJUC 0 proj 1 ·c~to dltl'fl mcn~(~ de confl'dnta.r as cmczH.lU:; lia. Ca.mara 
em -discussão. eh'::; Srs. Deputados eom os artigos rt·spectivos, 

".Paço elo S1•LULdo, ;: de Outubro do 1~39. - da proposta do Gov.,rllo, considerando wtioo 
Jf . • T. Ú.C Jldlr, e Sut!Zf/, - .llarqtu:.~ f},i; Bar· us tJilcl'I)S, qU<• nüu roru.m êllll!nr!:ulos. como 
],oet·na.'~ d:~?;nos d:t :!pprova<'ãu. A Comn1i~são concnr(]~ 

"Do rela torin da Com missão eu concluo lHl n:~ior ]larte rl~.s emendas, mas em :t'l!~umas 
~ue seja. rcjeita<hL a ·proJJO;;içüo. - Jlot,w 1Jo (·Jwontr:• duYir!a:; qur. so po~lem s,·r desfeitas 
Ca1:olc·ftilli.'' pc·la r.•3pnst:1. ou infr)rmaçii.o dos Exmo. ~li-

Lll '!ljstros; e, eon1o a. exposição d~stas duvidas 
ô mai, util e mais l'acil na occasiüo da dis-

"A Commissão rlc Fa~enda, obell1·t•'IHio ;·,s CUSdÜO, e na presenr;:1 do respccti\'u :llinistro, 
detcrrninncões do SL'lH!.do, vem oHereetr {L su:t do flU•· por t•sc:ripto. t.omnn a Commissiin o 
conside.rar;ào as poucas obsena~lies l)lll' pôd•' exp~úienl!· d" not:1r <'lll !)Jpel oepar:1do cada 
fa4er !flo curto i~spaco c~e ·1-S horas, e nii.o du- ]nm l1os art:gos ~ p:tragr~~phos Cph~ I'Xigr. •·x
vida afirmar que. enlc11.ianto os orç:.amL\ntos não I .pllcac:::to. para. sPr Jkfl:c1~1 pelo !'Plar.(l:- ela Com
Ior<•m feitos com sufficiente intlividunlida.cho. e I nd.ss:·~o, ?.u J>t""los. m~l.l'••s. nh?~hl'o:-;, ~---:~lllJtl(t ~l 
clareza, qualquer que seja 0 re:npo cnncNli<lo opi!ll:lf• 1ur unan!!l!l' tllt tndindu:t!. 
J.Jara, L~Ste exume, nnnc;:;. Sl' po<.lerú bem c:nnh~·-j . ·::·: Co_mn!i:-;süo n~~t.-J faro ;nPnc:iio t~~~ tr.·:; in· 

cer a,. exacticlfw ou o excesso das diffí:rentt·s I sz_g-ninc:n.nr.:.s \'rl'r;~ dL·, ~omma-, P•d'fltl··· ·~~tn 
quanuus pedidas para. cada :'lfiuistl.'rio. pode St'l' a1nda mnno :; ,t,•rarla. :;•· :r~ o'lll<"ndns 

Em vcrdach·. Sen!lot'CS, como conht.'Cer e de- nüo t'orPm toda;-; :!jlJH''J\":~d:!::.; 111.1" .St"·n·:~.c! 11 , 
cidir (por exemplo). da quantia qué é u~~ces- "Sobt'i.' deS·!Jí.'Zas, nil() ::>t· pófi,. dizer qlh1 a 
sn.rio desp(•r..der com ns Guardu:; ~aciooaes. Camara dos Srs. D~·jlllt:.tdt1S úd !liP~q 11 inhn. 
quando no cjrl';:unento dr.l Exm. :?\linistro :ipC- !)O is conc(~fl"u mais G:!: :i:!-1::;:!:.::: l'B .. t.lo flllt"\ o 
nas se encontrmn as s~.•guintcs pala.Yrn.s: _ Governo Jkclirn l!Ili :-:1w. pruplJSI;!, o c·.\c·":-:;:; 11 

Grati rica çfio aos instn!etorL>s, soldados c cor- n.bsolnto ud (I c· 1. :t!7: ::2·t~;:t~:~; m~1n. tomn nr.s
netas, clarin~ c tamlwre~. compra de armamen- ta qnmttia 1:ntr:rram . (i6!l:OoO~OiliJ de snppr!
to e equipamento, 20'): 000$01Hi rs. - sem (],.. !lll!nto [l.s Pro1·incias para as qn:~<·s " Gül'<•ruo 
signa.r n numero dos instructores, dos C(ll~r~~ nacla necliu, fica. a i'a':nr do Govt"l·nn justalnt·n
t.a.s. clarins (1 tamhol'l'S, nem tüo ponco 0 nu- te a íJllitntia dt~ t~3:-:::!~·1$!l2!-~. C!{J!HO di!-1:-it.! a Cnm-

Illt~.rn das armas, que prct(·nclc c01nprar. mh~~üo. 
''Co:nn docidir da quantia de 100:000$01)1) , "Trataremos agora da l't·r·Pita. 

rs., 1pPd ida pa m o Arsenal de Guerra. ú yist:n.l1 ":'\1:sta parte a C o mm issiw r1 ;,~r:r1·]Hl i~11 ri-
dcsms unicas pa.l:wras·. - Generos por grosso ramcn u·. rla opinião ria outra Cnm:r rn, I' rr-k!ta 
~ miudo, I' m;ttcrins primas para as oflieinas. a quantla orçada por <•xcr:~sint. P:rrr·c<• d(' I'Vi-

100:000$000 rs. ! deuci;t UJnthrmatica qur•, no ,.,st;u!.o nctu:d do 
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BraziJ. uin·da que nm·a;; d•·sordens n:i.o apparc- rlucw<:nte irít cm ::ugmcr:to, e " deficit rl:> 
çum. antes diminuam as oxistenles; ainda que n,nno seguinte será muito maior. 
se acab,• neste unno o flagéllo da guerra ci- "Qua•ato mais tn.de o Cnt·p" Legislativo se 

vil, nu'!lca a r.,e .. ita seg-uinte de ·10 a -11 pode- uceupar deste objecto (igualar a !'<!Ceita ordi
rá exceder a do~ annos de 3B }.:í\1'3. 37, de 37 nar1a (t dcspeza ordinariaj, tanto p':..'or para o 
nn.rn. :~F., (•m flUe as de~ordcns nflo al>!·angiam ' ·:.~razil. 

tantas Pro\·incins, nem tantos .r,omos do Im- "Resta íallar sobré as disposições ;;crucs. 
perio. No balanço de 31; parJ. 37, vê-st.· qtw n "-Entende a Commissfto que todos os arti-
Ncdtu ordinuria arreca!la.dn foi de :;os das disposições g"rac•s merecem a n,pprovu-
1~.966:209$922. c no de 37 pum 38. nãn ex- r;iiCI do Senado, ú excepção dos ns. 11 e 12. O 
cedeu a 12.500:000$, segundo referiu o nobr•.• :1nigo_ 11 limita a 10 annos o pagamento da 
1li<n!stro da Camara dos Srs. Deputados. siza qu,·, segundo a Lt•i existente, dl!\'e ser 

"A' vista destes factos, como elevar a i cito nos mesmos prazos do pagamento csti
rcceit.u de 40 pum 41, ú grande somma d•., pulado pura o predio vendido. O tributo da 
18.965:i27S755, que d:'t o art. 8• das enH·ndas, "bt st•ndu um daqudles que a sciencia mais 
"u admittir a outra de 16.500:000~. qu,· da 0 vo:nd,·mnu, porque assc:uta sobre os capitaes, c 
:trt. 10 das mesmas "mcnrlas? cuja conservaçftn só G desculpave! pelos apu-

l'IIS do Tlwsouro. não deve tornar-se aind:J. ·'A Commissfw. não podendo l!llll!Jll':·!Jen-
c]er es-ta contradicçfto da lei. qll<' nn a:·t. 8 .. dú :••ais pesado, encurtando o praw do seu paga
uma qnantiu e no 19 outra para receita do Im- m:··mn, muito aqucm do que tiver sido con
Jlerio, suppõc quP algum a.rtigo ou palarra::; cedido para pagamento da propriPrladt•. O ar-
1.~cnparanl na cópia, tanr.o mais que St•ndo ti~o part~Cc que dCVL~ St~r suppriiniào, c igual
o art. 10 das emendas substituti\·" do 10 ela I;;,·nte o 12. O direito de :lO por cento sobre o 
proposta .,m fJIW 0 Governo pedia qu,, a Ca- ch(t estrangdro {: m~is que suff!cicntc para 
mara indicassi• 0 nH·io c modo d<' supr~ir 0 o:nimur o lanador Brazilclro, que quizer oc
llt•ficit. quando a receita arrecadada 'lliLo i;;ua- ,·upar-sc desta cultura. 

A vanta.t;em para o lavrador Brazi!t·iro, lasse a or<;ada. ·nem p:Lln.vra s" diz. 

.. A Co:mniôs~n rejeita i:;u:~lmentc a f)nan
t ia de 1 i, 700: OOOSOOO qu<' n~m na proposta, por 
quallto. :'t rista dos il::lanços. e razões exp"n
flidas. niin e pcrmittido suppor qu,• a receit~ 
ordinaria de 40 para 41 exceda a 13. 000:000$, 
c~ neste Sdltido ol'fe~·c~c~r(L uma (•menda, quan
do os rlitns arts. S" " 10 forem eliscutielos. 

":\fln pód.:: harte.z· erro mais funesto, nn 
or:;unizaçiio dns leis d·· orr,amooto. do que cor
tal' a t•smo n quantum da despeza, e aug;mcn
tar elo mt·smo mnd" o quantum da receita, 
P<lr<Jll•' o re:mltado infa!lh·e! serú h:1ver um 
dtoficit eonstJ.ntr·. QUI.:! Cl'l'SCPtlfln de .anno t'lll 

annn, chegar:l a pon.to qu2 ••xija sacrifícios 
mu.i grandl's, c tall•cz impossiwis, como ago
ra ncont••ce com o ddici t dt• n. roo: 000$000. E' 
princi·p!n incootcstnn•l qtH' a receita nrdinu
rin dc.w pelo menos igual a ll<'speza nrd!na

-ria. mas isr.•1 ü um orçam.·utn provaYel, c b<'m 
r:ombinado. c niio por um ci!!lcnlu illusorio, co-
mo incontestavr.lJn,·nte é o que d:í para ri•cei-

:JÕLO 0 só elt: 30 por cento, uccresce ainda a 
irt•te. seguro e coinmlssões que n1onta.rrw tal
n·z a 10 por cento, e se 40 por cento mio 

ua~tam, signal é que nfto convém semelhante 
cultura. 

•·o resultado mais certo rk tüo alto direi
to (50 por cento), será promonr o contra

,bando, ,. cons('g;uintemente maior concorroncia. 
contra o lavrador Bmzilciro. 

.. Pa<;o do Senado, 4 de Outubro d<• 1839. 
- Jfárqu.<·:: r/.,_, flarurwr:n.a. - IloHa.url<t Crzvnl
r·tuzti., com rcstricções ncercn. do que ~ dito das 
rlisposir,õt.·s gcracs. - Jf. J. rlt: Jfcllo c Souza.'' 

Prinwi'~'a. Parir' â{t Onlr•m di) Di.a. 

Entra em 1' eliscussflo a rcsolnr;ão 
da Camarn dos Senhores Deputados, 
que autorlzn o Govt.•rno .pam alterar 
o contracto c.·lebrado com a Comtm
nhia Brazl"lt•ira dos Paquetes a Vapot·. 

ta dt) Tmp"rlo 18.965:727$755. St•m dtn·ida. te· O S1:. )L n1·: IJ.InHACI~XA: - Até sabbado 
mos !'lll algn.rismos uma receita lgu:tl á despe- da semana passada tinha cu nlguma dnvid:t 
za J'ixndn na Lei. mas ,.zn rcalidn.dl' n 'l'ht•S•>U- cm n,ppro\':Jr a rüsoluçflo vinda da outra. Ca
ro nüo satisfa.rít suas ubri-:;Mõt•s, " divida I maru !:11 qunl, porqut: me pur ... •ci:t um .. xct':>-
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so muito grande, de :passar-se a doze contos 
<le quatro que o Governo pagava por viagem, 
Jl<Jrque, supposto que na resolução se dccla.re 
que são dez. em rea~idade são dozt•, porque 
tem mais em seu favo~ a abolição do imposto 
qoo paga o carvão, .porque, se me não engano, 
segundo os calculos da Companhia, esse im
posto subia a dous contos de réis por viagem. 

:\fas, torno a dizei-o, estando em duvida 
sobre este objecto, sabbado de manhã tive no
tic.ta de que em entrada a barca a vapor que 
tinha sido expedi-da pelo Governo, hnvia 13 
dias, e que ~este breve tempo tinha o Govern-o 
conseguido engnjar a.Jguns marinheiros que lhe 
eram necessarios em Santa Cathnrina. e que 
essa mesma embarcação dous dias dt·.pois alli 
os conduziu. Esta vantagem é tamanha, que 
me obrigou a fechar os olhos ·a todas as crm
siderações, e a approvar a. resolução tal qual 
veiu da outra Camara. 

Se a Companhia tirar, CL>mo é pi'Ova.wl 
Qll<' tire. proveito e grande proveito deste 
ajuste, o tempo que elle tem de durar apenas 
é de cinco annos, fi'!ldos os quaes está o Go
verno autorizado a examinar as van ta;ens q Ut• 
obtiverem tanto el!e ~orno a Companhia. a "n
trar cm novos ajustes: se a -Companhia lu
erar muito (como desejo), a concurrencia di' 
outras companhias ha de :proporcionar-nos 
communicações de vapor para todos os poutos 
do Impcrio, como tf<n to nos convém: e .praza 
a Deus que até a no~sa marinha de guer.ra 
chegue a sc·r movida .por vapor. idéa. esta que 
para a Europa. se ju1ga realizavcl e proficu:t; 
e se ella é util {ts nações adiantadas, deve 
sel-o muito mais a um paiz como o nosso, 
cuja posição, extt•nsa costa e outras muitas 
circumstancias exigem communicaçõrs m:Lis 
promptas e seguras. 

Observarei que. eu achava um pouco 1m
politico, que na mesma occaslfto Plll qu" n. Ca
mara ·dos Srs. Dt•.putados, elevava o direito so
bre o ch{t ,~a.ra animar a cultura deHe no .paiz, 
se :LiJOlisse o dirt•ito sobre o carvão de pedra, 
ao mesmo tempo que se procura promover a 
sun •·-xtT:Lcção, por quanto, em um artigo que 
eu li n·as disposiçõL•s geracs ·da ll'i do orça
mento, se cancc-dt• ao Governo a quantia dt• 
quatro contos de réis par:L ma.ndar exp1omr 
as minas -áe cal'vão dt· pedra, que consta ha
ver na Província de Alagóa.s. Ora. se achar
mos o carvfLo, dizia eu, devemos pôr termo a 
uma concurrencla i!limitada e [r:mca do car-

vão estrangeiro, mas esta minha observação 
6e desvaneceu, porque nos é permlttldo, logo 
que tivermos noticia de que estas minns pro
duzem carvão em abundancia. impor o Im
posto que bem nos .parecer sobre o carvão es
trangeiro. Não vej~ pois motivo para se dei
xar dc approvar a resoluçfto tal qua:l vciu <la 
outra Camara. 

O Sn. OLll'lllRA: - Nada tenho que dizer 
contra a reconhecida utilidade da navegação 
por vapor, mas o que <..'Stranho, como .Turís
consulto, é ver que se •queira alterar um con
tracto celebrado por homens do commercio, 
versados no calculo c nos princípios economi
cos; contracto em que se exigia tfto sómentc 
que o Gov.emo lhes pagasse quatro contos de 
réis por viagem, cntrrtanto que agom dizem 
que se enganaram e pedem o triplo. 

Eu. porém, não mudei de opinião, e quc:ro 
encarar n negocio pelo S<.·n lado o])posto. Se 
fosse n Gm·emo ·quem se offerecesse a um 
particular, ou a uma sociedade, para emprc
hender essa n:w-egaç[Lo por um .preço qualquer, 
e depois quizcsse rescin-dir o contracto, o que 
não S<.' diria! Clamaria-s" que n Governo nfto 
tinh11 fé, que era estouvado, que calculava mal, 
que niin cumpria com o quc• prnmettia, e etc.: 
tem o feito muitas pessoas; mas, como não é 
o Gov;;rno. deixa-se passar tudo, visto que 
tantas cousas se tem ddxado passar. 

No que eu, porém, não ·posso convir ê 
em se conceder a isenção dos direitos do 
carvfLo de pedra, porque é objecto que .p6de 
causar muitos prejuízos â Nação. 

Sr. Pres-idente•, !lembro-me de um De
creto pelo qual se conce<leu a Lody, director 
do theatro de S. Carlos, em Lisboa, o po
d·er introduzir, livre de di:r<.,itos, tudo quanto 
fosse necr.ssario para as decorações desse 
theatro: c quanto não rendeu este Decreto?! 
Aqnelle estabelecimento fazia um emprego 
enorm·e de sedas, v.eludos, rendas de Fran
r;a, pipas de azeite, etc., etc., objectos .em 
quü LodY g-anhou bastante d·inhdTo: tudo 
quanto havia e em cxtraordlnarias propor
GÕc,g era necessario para o theauo. 

gu por fôrma nenhuma, salvo se fôr 
1·encido, convirei cm que s<.•. faç:t essa lscn
r,;io. Se agorn se CO'!lccder ft Companhia tu
do quant.o elht qulzer, talvez que :Linda isso 
se nrw julgue sufflclente, -o que da;qui a 
dous annos se nos venham pedir mais fa
vor.·s, q tw é provavel que scjn m concedidos, 
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porque nós somos pobres mas predigas. Con
v.enho, pois, em que o Governo restitua á 
Compamhia esses ·dous contos, -mas quero que 
ellu. continue a pagar o imposto do carvão; 
este é o meu voto, e n-est-e sentido manda.. 
rei uma emenda á Mesa. 

0 SR. MAIIQUr:z DE BARDACESA: - Póde 
ser que não !a~a a emenda se ouvir a res
posta. 

O Sn. OLivEmA: - Póde ser. 
O Sn. SAnmxrxo: - Não falia como Ju

l'isconsulto, porque o .não sou; porém, sei 
que toda a vez que um contracto se acha 
estipulado nenhuma das partes contractan
tes tem o diroito de obrigar a outra a res
cindir o contracto; mas, pod.em, porém, ta... 
zel-o de commum accõrdo e renovai-o, quan
do queiram convir nisso. 

Os emprczarlos não se podem julgar com 
dir<!:to a exigir.•m mais favores da partr. do 
G<lverno do que aquel!es que até a;:ora ti
nham? Podem sem duvida nenhuma. 

.E', poi-s, ,;;m virtude .d-es.c;c direito ·que 
esses emprezar.ios propõem a aUeração do 
contracto. 

O Sn. OuvKmA: - Se tosse na ra.zão 
inversa 0 Governo ·havia de paga.r. 

O Sn. SATl'I!Nem: -O ~vcrno não tem 
obr!;;ação de acceitar as novas condições 
que propõe a Companhia, mas, pôde ver se 
lhe convém ou não alterar o cm1tracto que 
está feito. 

O nobre Semtdor já mostrou a conve
niencia. das alterações proposta;;, e eu .estou 
bem certo de que, se estas alterações não 
rorem concedidas, os paquetes a vapor aca
barão. Talvez que a Companhia commettcsse 
algumn. falta; mas isto provém de não ter 
feito bem os seus calculas, nos quaes bem 
podiam enganar-s-e os emprezarios. 

Trata-se. do ver se os paquetes a vapor 
sii.o uteis ao G<lvcrno, c se elle pôde conse
guiJ-os por um pre~.o menor elo que esse que 
a Companhi:t exige. Quando, porém, isto niio 
seja possível, convenha-se embora nas alh•

ra~ões propostas. 
O Sn. 0!.1\'IWtA: - Mas nfto c.m pagar 

a pena. 
O 811. SATURSINO: - Mas, se a Compa-

nhia pagar a pena, !lcam existindo os pa
quetes, nfto havendo alterações? Nilo: o ·Go
verno pôde insistir ,,m que paguem a pena; 

mas, pergunto, ha do lucra~ nisso mnis de 
que alterando o contracto <!Stlpulado• "T~ • . ,:'(ao, 

certamente. 

O Sn. OuvmnA: - Talvez 
Companhia. 

apparecesse 

O S11. SA'!'UJI~'>i'INo: - ·E' im:possitve1, é 
um imposivel mathematlco: os calculas mais 
exactos mostram que esta Companhia não 
póde existir, uma vez que se lhe não conce
dam mais favores; .e, sendo necessarlo, para. 
que este util estabelecimento de navegação 
continue, concederem-se-lhe alguns favores, 
voto pela Resolução. 

0 Si!. :VL\I:QUf:Z DE BAIIBACESA: - Nii.o 
sel como ·me esqueceu, no meu primeiro dis
curso, fazer menção da idéa apresentada 
pelo nobrt· Senador que se oppõe á Resolu
çful, porque esse foi o primeiro objecto de 
que me oecupci. O contracto dev(' sei: abri
gataria para ambas as partes: se a Com
panhia, dizia eu, alcançar o que pretende, 
ganhará muito, e o Governo não tem meios 
de subtrahir-sc ao pagamento qu" a Com
panhia exige; portanto, e! la d·eve ser abri-
gada a cumpri!' o seu contracto. 

Examinando, porém, o contra~to. achei 
que algum embaraço havia tneSite negocio. 
s .. u :-.!inistro lia Fazenda, quando fez o con
tracto; se 9 Corpo Legisla.tivo, quando o ap
provou, tivessem prevenido este obstaculo, o 
negocio seria multo claro; porque lá está a 
pena de dez contos de réis que a Companhia. 
depositou em apol'i.ces no Thesouro, como 
fiança do st.•u contracto: 0 Governo obrigou• 
se a dar quatro contos de ~éis por cada via-· 
gem que fiz;essem os vapores, e a Companhia 
:1 fazer tantas yiagens; e logo qu,, a. Com
panhia nüo satisfaz a esta. condição, pe~dc 
os dez eontos ue ré is: mas, o que llerá me
lhor para o Governo, pergunt<l eu, receber 
ess,•s de~. contos c ficar sem communicação 
com as Provincias do norte, tão precisa cm 
todo " tempo, ,. muito mais agora, ou refor
mar o contracto? Sem duvida, é melhor este 
segundo arl>itrlo. Antigamente, quando se 
faziam contractos (e mesmo é permittido), 
podia o Ministro exigir que s<> Msse uma 
fiança proporcional ao cumprim<:nto do con
tracto; e quando se f:tltasse ás condições do 
contracto, pe~dcr-se a !ianr,u ... 

O S11. OLL\'EI!lA: - Isso havia eu <le 
exit;ir, se iosse !lfinlstro. 
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não foi feita; se o tivesse sido, poclla-se 
agora obrigar a Companhia a cumprir o con
tracto, e do r.ontrario perder os dez contos. 

Demais, se o Go\'crno disser á Compa
nhia que cumpra o contracto, a Companhia 
não puder, o que l!a de fazer? Vender os seus 
paquetes, e por mc·nos do que lhe custaram; 
e dcsm maneira sossobra de todo este melo 
ti-,, nmtajoso de communlcac;ões, pois temos 
e:(i•mplos do que aconteceu -com embarcações 
magnificas, rlas quac~ uma indo para o Rio 
Gra nele levou trinta dias, arribou á Ilha 
Gr;.ud~ e lft ficou um mez. O nobre s~nador 
se bem reflectir nisto, ha de convir em que 
ainda que se gasta muito, é vantajoso que 
isto não seja por conta do Governo, e ']uc 
um tüo util meio de commun:cação conti· 
nue, ·u/aJ:hoe ~e CfJUsider:Jr que este contra
cto é só por cinco anuas, findos os quaes 
ellt> pôde ser modificado. 

Quanto á duvida que tem acerca dos di· 
rcitos que o carvão paga, o nobre Senador 
não roflcctio no artigo relativo a este ne
gocio: esta disposição é uma das que vêm 
ao Senado de quando em quando; é uma 
cl'isposição geral ··nglobada com outros nc· 
gocios particulares. A aboli~iio dos direitos 
~ue o ca-rvão paga niio é só em favor da 
Companhia: é mil il )ii'ação inteira, de sorte 
que nella niio se dá essa especulaçii.o que o 
nobre Sena,dor attribuio ao !Lody, dirct-tor 
do theatro de S. Carlos cm Lisboa. E o de· 
sPjaria supprimir estes artigos, porque jul· 
;;o que a aboliçiin d~ direitos deve ser obje. 
cto tlc uma Lei especial, e nfLo de uma Rc
soluçfto partidll1ar; send·o, pOt'ém, tantos 
exemplos que apparecem, tnmbcm pôde pas· 
sar ma is <'ste. Parece-me que tenho satls· 
J'rit.o ao nobre Senador. 

O S1:. C. FIWILEm.\: -Feliz a Naçfto que 
encontra indl·viduos que <lffcctem emprezas 
tacs, embora dellns tirem grandes lucros, 
por~ue <'lles re,·ertem em proveito da )ii'a. 
c;iio, ~nando provenientes ela geral ntilida.<le. 

Do andamento desta cmpreza niio só re
sulta. o beneficio lembrado pelo nobre Sena· 
dor, como r.ambt•m outros que é ·mui -fac!! 
antever: c é por isso que eu tenho de vo· 
t:ar por esta Resolução. 

Senhores, a -minha. Província experimcn· 
ton j[t os bcnr.ficios que esta empreza traY. 

comslgo: logo que ahi se manifestaram as 
desordens, chego11 ur,1 reforço de tropas do 
Ccarft; c, além dl~to, um outro e muito vau· 
tajoso benefie!o nós recebemos, qua 1 o de 
termos :tqui notieias do Pará, entre Ida e 
volta em meno~ tempo daquc!le que é ne
e~!isn.rio pa:ra que .o Presidente daquella 
Provlncia possa obter noticias elos confins 
da mesma Provincia: ora, á vista de tantos 
beneficias, se a~ alterações exigidas não fo· 
I'"m feitas no contracto, quacs serão as con· 
seqUt·nci::s? Pic:mnuos pri,iados das vantu· 
;;cns ~ue já tcnH•s experimentado. Senhores, 
cnll\·encido, como estou, da necessidade de 
animar a Companhia, não posso deixar de 
votar t•m favor della. 

O SI,, HoLr.ANn.\ C.~I'At.cA;o;·rr: - Sr. Pre
sidente, a Companhia nàn tem direito algum 
a taes indemnisaçõcs, como se acha declara· 
elo na terceira condição do seu contracto; 
mas, n:1o sei SI' a Companhia, reconhecendo 
qut· niio t<·m esse d!re:ac,, deixa ao mesmo 
tempo de reconhecer o estado das nossas 
precisões, ,. se, conhecendo as nossas prcci· 
sõcs, não dt•\'C deixar de contar com os nos· 
sos favores. Se este negocio fosse conside· 
rado como ordinariamente se consideram os 
contractos entre Individuo e individuo, niu
guem poderia dizer que se deviam fazer 
eRscs favores: mas, no estado prese[). te, 
creio que é necessario, ou nfto conhecer a 
nossa posic;ão, ou entüo tran~igir eom es:ms 
prcr.~lnr,ões. 

Eu digo, Sr. Presidente, que esta colli· 
srtn fll'(>Yém de um grande desmaze!lo, não 
se! se na;eional ou admlnistrati\"O, porque 
sei qtw o Governo tem tido barcas a vapor, 
as quaes nfto pndcrão ser custeadas da mes· 
ma maneirn que as da Companhia. Observo 
~ue o Gnvcrno tem necessldnd<! de commu· 
nieaçõcs faceis c frequentes; e, entretanto, 
v~·se compe!lldo a eommerclal.as. Collocan
do·se em uma posição pouco vantajosa para 
rc•ttlisar um conr.racto !avoravel, de outro ln· 
do apparecc uma Companhia que promo\'e o 
mais possível os seus Interesses; c a outra 
parte contractante, o Governo, não tem ou
tro remedia senno ceder as vantagens qut~ 

lhe forem pela outra parte exigidas. Em tal 
ensejo, o Governo põde agradecer {t Campa. 
nhla o contentnr·se com tão pouco. 

Apezar do que ouvt na. Casa, nno con-
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sicJ.,J'o dt· grande vantagem as commnnica- ; <.<.'!TU, nws até julgo que prtvio que este ne
çõe::; maritimas por vapor: se podessernos I gocio teria a mesma sorte que tem tido a 
cstorvnl-as, creio qull seria. isso muito con- i maio~: parte dos negocios na Assembléa; 
Yenicntc, porrtue as communi-cações :por ella sabia que nós, em cousas desta natu
terra, por meio de vapor, seriam muito mais reza, não entramos no devido exame e pon-
uteis para o Paiz. derar,iio das suas circumstanclas. 

As mesmas communicações. maritimas A Compa.nhia, para fazer suas exigen-
•'11 quereria que tivessem lugar, mas niio cias, dirigio-sc ao Governo, o qual, com to
por meio cle vapor e slm por meio de braços da n circumspccção, con-sultou uma commis
humanos. o que é mais economico e vanta- süo de recommendaveis cidadfLOs, dons dei· 
jo;;o do que n emprego do vapor. motor ex· ; lcs mui dignos empregados publlcos, e ou
eellentc, mas muito dispendioso. Xós ainda i lro um re;;pdtavel ne;;ociante; e comquan
li.'illOs hrar,:os disnoniv<"ls que podiam ser em- ' t.o •'11 faça muito bom conceito delles, to
Pl'c.~·tddR nns nn::::·m:.; ~·mha.rc:tGõe:s; mas nfu> ! dad:1. o(:oni'l~sso que não sympatbiso muito 
cli~o que i;;~o "" pos;;a executar hoje. Se, com " seu exame, penso que não deram to
pc.r0m, esr:t ir16a ros;;e aproveitada para as tl<L " attcnção a um tnl objecto. Eu reco
cornmun!ear;õt:s P<•r terra, seria isso o pri- ; nheço a boa fé e i·ntcnções dos accionistas, e 
melro ··lr.mrnt.o ela paz c da união do Im- · s.~us agentes, !113.5 estou persuadido, scgun-
~lt•rlo. · í11' ~.·:-: ;n<:~ripio:i d~t arte, que G i:npossivel 

Siin as eommnnic:at~Ól':-> que~ f~t'iiitam :~ rpte :!s b:trl:as n ,-apor gnstem JS toneladas 
produr:f::io e a circul[lf;:lo Ua. riqueza ru1.civ· ílc· can·üo de ~wdra por dia, eomo assevera 
n:li, r~ pnclenl ao mc::rmo tt~mpo aperlur os a. Companhia: conforme os c::llenli'~s mais 
v!nenlo;; da nacionalidade Braz!Jcira. porqu~ r,v •• ranis, niio se pôde gastar tnnto. 

tk;!(:·açadamente nós nem somos Brnzileiros; A Commis."'io, pois, não ;1e occupou 
n:n di:~: en ;;on Pernambucano; outro <'\1 dcssl! exume. Senhores, permitta-se-me men
sou :l!indro; outro eu sou Bal!iano; e es· clonar os dignos membros que a compuze
tamos tün remotos uns dos outros, que quas! . ram: !oram os Srs. Francisco Cordeiro da 
fnzPmos Xaçõcs diversas. Os meios de com- · 3ilv~. Torres, ,\ntonlo Joaquim tio Couto, in
municar;ãn, de certo, hüo de enlaçar-nos c t•~ndente da marinl~r<, e Domingos Car,·alho 
contribuir para consolidar a nossa unir<o. tk Sú. O segunde senhor devi:! ter conheei-

Attendcndo a estes graves interes3·-~s :1t! 1nen~o de rtun! o consumo do combus~ivel 
estreitar n. unifLo Ua familia 13rn.zi!ei!":l, :1~0 . f'llk l!t~Ye fazer umn. barca. ele vapor: mas, 
devemo~ perder (h~ vista a gertncln dJ.;;; :lrl· · :3e~undo os nwus calculas, en:enc1o que s~ 
1nini-str~u~ões publicas: nrw deixemos 1111! as I n:io porh~~n gnstar mais qnc doze toneladas 
barcas dt• ,-apor do Governo do Paiz SPi:tm I )1<>1' ,J!a. Pod. eria fazer al;::umns observações 
diri~idns mais nnti·cconomicamentc do que n. r~:~pei~o d~! Is:~nt;ão elos Jirl!;tos do carvrw, 
as tios particulares. Em verdade, o e;.;<•mnlo ma;: n:"<o no,; occupr~mo5 agor~t de,;~c par:J.

rl<' uma barca dr vr~por, lembrado pelo no- I ~r:tphn. 
brc Senador; o exco1plo digno, digo, dessa Bn i.~:nlH, mais umn consideraç.tw a. fa. .. 
brtrr.n rtue ia pnra n Snl, ü uma calamidade ~rr, c & que nós podemos diminuir ns nos
nuc muito dt:sanima aos ami~os de n10lho1':t-! s:h dt•!;pt'Z~!s, r..\ r:nl occa.siíio oppo:·~una fa11a
ment .• s nh·is. ! n·i a C>'tc respeito. Com a cxlstcnci:t da9 

():=; m1~smos antigos pn.qnl'tr~. CJUe ;ks-J barens :1. nlJ>O!" nú.s JlO(h:illO!:i fn.zt!r !Unita 
prz:t niio fninm? l\Iu'lta ~ente que ncllcs ' ,,,.,niomin. na;; dcspezns d:t marin~ut, porQU(' 

cmbarr.:1va, lembrada do que então pa;;sara, :w menos, totla a quantida-de ti;, embarca
não se anima a. cmbarcnr nos novos trans- çül•s :-• rripulac:~o nue era applicada ús com
portPs, porqUC' teme que lhe aconteça. o me~- 1 mmlic::c:õL"'!"i, h~. (k clispPnRar-Sl\ 0 t•s.sa. dc~s
mo qur nessas nutras embarcn~ões. _ . IJH'Zll, _compar;Lda. com. os favores .. ~uc se ~a-

Não ha nin~uem no Braz!l que nao snt· zem :1. Companhia, " com 0tte1t.o mmto 
1m qtw esta CompanhifL lucra. multo; <'ll:t 1 mJior: c fazcntln nós rssa cnnr.,ssilo hoje, 
pois não só conhece a nossa posi~iio peln dlf- 1 potJ,,mos j[t contnr com :1. suh,~qu,,nt" ecu
flcnldadc q\W temos nas commnnicações <le! nomin.. ,\ehnindo-no;;, •poi~. na nrces~idn.de 

-
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dn termos esses meios de communlcaçiw, que 
remedio temos s.,não annuir a essas preten
ções'! 

A ·Companhia. tambem tev;c a 1sençiio 
dos direitos do can·ão do pedra, mns esta 
isenr,ito não foi t:cita a esta Companhia, po. 
rém, sim a todas ns Companhias que o co!l· 
somen), tanto nesta navcgaçito . de paquetes, 
eon1o nas {Jutras navegações; mas, como 
,,:n.a Companhia. não pôde competir com as 
outras qu<· têm privilPgios consideraVt'is, 
como os portes das malas que conduzem 
consignações do Governo, .r.r.c.; c desejando 
a.s outras Companhias tambem terem um fa
l'or, c julgando-se rwcessario rlar·lhcs apoio 
para se melhnran·m as communicações, fa
eil foi, n:1 ocasiit.o de se fazer esta concctf. 
sfto, ampliai-a í1s Hutras. c assim se veio 

. contribuir com um p:: r d" contos de ré is 
para anuellas que nfto tinham ta"s privilc· 
gios. 

AJ,jm disto, outras considerações se ti· 
v eram cm vistn, porque o r.arl'ito não (, só 
neccssario para. as barcas a vapor; a pro
porção que a indusn·ia progr,·dir, ha d<· ha· 
,·cr maior consumo dl'lle; pois quem quer 
proteger a industria deve facilitar a acqui· 
siGHo da matcria prima, e se1n algum pre ... 
juizo ufLn St· pôde isso conseguir, mas, ellc 
nfw ha dt• ser muito ~ra.ndc, tanto mals, 
c:omo disse um nobre Senador, que, logo 
que se reconheç:L que t~mns ess<' product.o 
·no Palz. ·POtl:•mos hnpôr d'!rel'qos sol}T<) <>" 
can•ito estrangeiro. 

Ten·ho a obst>rvar tambem qur:, sendo a 
isenção do imposto mettida nesta Lei, r: 
vindo a s<'r isso considerado como um pri· 
vilegio, pelo <'spa~o d~ 5 annos, não pôde 
tal privilegio ser abolido, salvo se indem
nisarmns a Companhia. ela qunntin cquivu
lcnte ao consumo do carvão. 

NilO sei se m<' resta fazt·r mais alguma 
obs!'rl'ar~ão; mas o tempo urge, e ha outra 
dreumstancia ,:Jesfavoravel a respeito desta 
J>l'Nf'nçf10, que é Sf.'l' apresenta.da em ot'Ca
sifw que niio ha ccmpo suffici<'nte para que 
olla se ventile: mas, como a causa princi· 
pai qur. nos leva f1 sua approl'açfto ü a. nossa 
nt.'cessid~.ck, ·nfto lm rcmed ia senão approvar· 
mns a Rcsoluçfto tal qual veio da outra Ca-

mara. 
O Sr:. MEr.w r·: MII'I'Tos: - Pouoo mais 

tenho a dizer, it vista das razões apresenta· 

das pelos nobres Senadores que tamaralll 
par·t•· na questfto. Creio que t>lla niio inte· 
rcssa. me~:amcnt" P<'l<t necessidade que n011 
temos de facilitar os meios de communica.
ção por vapor; nfto é só esta. necessidade 
que justifica. a alteraçiio do contracto; fi 
tambcm a utiliclade que ha de infa!livel· 
mente resulta~:.nos desta communicaçü.o. 

Cumpre, pois, .r ... conlwc'cr que ~rlin,gucm 

se propõe a uma. empreza desta ordem -Só
mente com o fim th- obsequiar o Governo; 
<'Sta t•mpreza é uma daquellas cm que é ne
ccssarlo empregai' um fundo extraordlna.rio 
de capitaes, o que nfw é forçado em nenhu· 
mtt outra; ·eu não conheço emprczu que, dea· 
de o seu principio, exija maior emprego de 
capli.aes. E S<"ndo assim, não se p6dc con
t..,st:u· f!U<' uma tal cmpreza tenha direito 
para exigir altcraçõe,; no contmcto: se nlis 
mal cuntraetamos ao principio, nfto é culpa 
da Companhia; ,;,. e!la hoj•· .entende que, 
conforme eslit o contracto, niio Illc pôde dar 
proveito, póde rescindir esse contracto, por
:tne ahi ·Cstfr a pena cnnvenclonada, que ~ 
tle P•~rdt•r os dez contos de réis que estão 
depositados. 

A verducldra questão é: conl'ém ou não 
a. "xistcnciu de communicac.,iio por meio d~ 
bareas de vapor? Temos ou não ncces~ldade 
dcss:. communicaçfw, e resulta utilidade da 
sua continuação? E' isso o que se verlrica. 
e rla nossa partt• está mdhorarmos o con
tracto. s., quizcrmos olhar para o futuro, 
olhemos, mas não se r>ntenda que ficamos 
inhibidos d8 tomar qualquer pro1·idcncia. a 
respeito do carvão, augmcntando·lhe ·O di
reito de importação, porque o priv!legi<J de 
iscn~ão niio foi privativamente concedido 1 
Companhia, é uma isençi1o geral, c sendo, 
niio rucamns ()brigados por ·cinco annos a 
t•star por essa isençiio a favor ela Companhia.; 
a meu ver. quando se julgue conveniente 
lmpôr direitos sobre o <:arvito, põdc isto fo.
zr!r·sl•, sPm qu<> a Companhia possa recla· 
mar contra essa imposiçiLo. 

Um nobre Senador entende que se de· 
via nppôr á communicação por meio d~ ba-r
cas a vapor, unicamente com o fim do a 
conseguir por terra; mM eu niio julgo que 
isso seja rar.ão sutridcnto para combater & 

pret.,nçüo du Companhia: para fazcJ.o culll.. 
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justiça, força era que cllc comparasse as dif·j com mais sisudeza; mas, como nos acham 
fir.uldadcs de uma e outra empreza. com a corda na garga.nta, tudo de nós se 

)iós vemos e conhecemos como o nobre exige, e a tudo nos sujeitamos. 
Senador que a cn1prcza de estabelecer com- 0 que eu não posso levar cm paciencia 
municaçilo por vapor, cm terra, é mais diffl· (e foi pelo que préviamente fallcl) é que, 
cil c mais dispendiosa desde o seu princi- estando nós a braços com necessidades tão 
pio, o que nfto succede com a navegaçfw por urgentes, cm tão triste conjuncturu, sejamos 
meio do vnpor, por ·!10so que nin:;ucm se generosoo na d:spcnsa do pagamento dos 
pl'Opêc npplicar o vapor aos \'·Clüculos de direitos de uma materla estrangeira; e por 
communicuçücs por terra; cumpre, portanto, Isso, apczar das reflexões do nobre Senador 

r 
IJ.U·e ·primeiro faii:ou, eu ma'lldo á .l'fes·.1 .a 

a1·oreccrmos a nave:;açfto por \'apor, c de- L 

pois auxlliarcmo;;; as communicações por minha emenda: talvez não pasEc, mas desta 
terra. Os privilegias que esta Companhia ob- arte satisfaço a minha conEc:enc!a. 

O nobre Senador manda á :.\Iesa 
a sc:;uinte emenda, que é lida e 
apoiada: 

teve, se acaso podem ser jul:;ados superio· 
rcs aos d<· nutras Companhias, são comtudo 
justamente concetl!dos: essas Companhias ti· 
r~m mais \'r.nta:;Cl!s do que esta, que sem 
duvida ctihir{t, se llw nüo forem concedidas 
as vanta:;cns que espera da alteração que 
prop•je no ocu contracto. A sua quéda, pois, 
Ecria mui prejudicial aos interesses do Palz 
e o Gol'crno a sentiria, porque desta nave· 
gação cullle as maiores vantagens; c se por
\'entura tal emprcza cah!sse, o serviço pu
blico com :ssJ muito soffreria: é para evi· 
tarmos c;uc csõ·c ntomcnto chegue quo de· 
vemos approrar a Rcsoluçfto. 

O Sr. Prcsith>ntc convida o Sr. 1" 
Secretario a tomar a Prcsidenc!a. 

O Sr:. Or.Tn:m.1: - O nobre Senador de· 
onstron optimmentc a necessidade e utilida
de do Projecto, snbre as qu~rs cu não tinha 
duvida nenhuma: sú htmentc!, como Juris· 
consulw, qu,, o cn:nracto bil:ttcral, obri:;a· 
torlo para as partes que contractam, a:;ora 
sú:ncnrc s,•ja para com o pobre Governo. 

Ainda ha pouco ouvi dizet: que o Go· 
vcrno puderia durante os G anuas rescindir 
o c<~ntr:~cto, se quizcssc; praza a Deus que 
tr.l niío acontcr;a, pois, cm tal ·caso, o pobre 
Gm·crno, a:ndt\ que se mostrasse lesado e 
l'l1g~nado teri::t de pn.gm: as quotns respt!cti; 
vas; mas, os particulares que contam coiJl 
o Governo nfto süo obrigados a cousa algu. 
ma, lli~o de ~,,r cm tudo nttcndidos. Scnl!o· 
rcs, l'U me queixo de ver que se nito t'xi:;cm 
os dez contos d" rú!o de pena cm que incor .. 
rPram os contract:mtcs, porque isso sc•rviria 
de 1:ção a qualquer outra Companl!!a, para 
sPr mais acautelada, fazendo seus cm1tractoR 

''Requeiro quo não se a!livio de direi· 
tos o ·carvü:o cstran:;ci,r,o, pagando todavia 
os dous contos que prefazcm os doze que 
ora pedt• a Companhia, se assim passar o 
artigo." 

l<'ica reservada para se d~scutir 

no lu:;ar competente. 

O SIC. A. Ar.nliQt.:EIIQliE jul;:;a que o con· 
Lracto entre o Governo c a Companhia de 
paquetes a vapor póde ser alterado, uma 
rcz que nisso convenham as partes contra. 
ct:mtes. Responde aos argumentos de alguns 
!Wbres Senadores; expcnde muitas razões cm 
favor da Rcsoluçfto, pela qual vota, s~m o 
menor escrupulo de offt•ndcr as rc:;ras de 
direito, nem o intercsEe da :-laçfto. 

Dando-se pr discutid 
*' 

1" do ar· 

tigo 1", é posto a votos e appro· 

vado. 
Entra cm discussfto o §· 2l). 

o SI:. A. ALnliQt:rmQn:: -Este negocio 

um dos ma~s urgentes, e que nos cumpre 

terminar. 

O SIC. Vm:ummw: - Votarei 

nrtl:;o. 

por este 

Qua:uo {t questão de direito, basta se 
aprt·~cntar c justificar a lesão enorme, para 

se alterar ... 
O Sn. Ouvrmu: - Xüo houve. 
O Srt. \'Imour-:mo: - Houve, c por Isso 

pódc·se alterar o contracto. Nfto me resta 
uuvidtt nenhuma n:1 questfto de -din•ito; c 
quanto ao mais, fizeram-se os exames no· 
ct•s:arios, ü assentou-sé que era ncccssarlo 
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clc1·ar essa quantia. Eu ·voto tt favor do ar· 
tigc. 

ü Sn. HOLLAXJJA: - :-<ego que ·houvesse 
lcsfto enorme, como um nobre Senador (o 
Sr. Vergueiro) o asseverara; e por isso en· 
tendo que o contracto devera continuar a 
subsistir, e ser isso muito conveniente á 
Companhia, sendo as acções da Companhia 
de 700$000; e tendo clla principiado ha dou3 
annos, .ter·sc-ha entrado com menos de um 
terço do capitaL 

Sempre dei e d:trei meu voto para em· 
prezas taes como ·esta, porque dellas, e s6 
dellas, espera o melhoramento material do 
Paiz; e crê que a Companhia está bem per· 
suadid:t de que não se nrrisca a perder, 
mormente ,porque cllt\ salbe que no Brazil 
qualquer pcqu·~no abalo faz um transtorno 
consideravcl. 

Não ha ninguem com quem melhor s·~ 

contncte do que ·com a Fazend:t Publica, 
porr,ne o Governo é pai, c nfto p6de ser da 
su:1 uaturcza vexar e perseguir a um des· 

_gracado. 
Dm•o dizer ao uobre Senador que a 

Comp::nhia nrw é estrangeira, c sim nacio
nal; o privilegio foi concedido a estrangei· 
ros, mas a Co:npanhia foi organisada no 
Rio de Janeiro; tem grande numero de Bra
zi!eiros e mrsmo alguns entraram nella 8Cm 

.in teressc, por mero patriotismo, procurando 
tflo sómentP- animnr a Companhia. Xão se 
deve, pois, suppôr que :1 Companhia. foi !c· 
s::.da.. tendo feito um contracto favoravel; c, 
finalmente, q\UlêS[!Uer IC!UC flos-scm OS i5eus 
·c~leuJos, nilo se póde dizer que clla. fosse 
lesada no contmcto. Se, por6m, se disser 
qne PL' prcttmdc alterar esse contracto, por· 
·que 6 conveniente auxiliar a dita emprcza, 
~u scrr! de-ssa oplniito, continuando a. sus
tentar que, se a ·Compnnhia deve obter mais 
alguns favores, nfto 6 decerto porqu·e tenha 
soffrido esm lesão de que se queixa. 

O Src. HoLI •. \:o-1>A: - Não hu um mcz 
que por uma prc.curação comprei uma acção 
que dizia - 700~000 - e cu paguei 230$000. 

Dando-se por discutido o 
posto a votos, é approvado. 

Entra em discussão o ~ 3". 

O Sn. Ar.I~XCAII entende que muito con· 
viria que os pnquetes tocassem na Parahy· 
ba, por isso que a facilidade das communl. 
caçõcs é o fim dos emprezarios, sendo justo 
que as estabeleçam em uma Provincia que 
tem feito inunensos serviços [L causa do lm· 
perio, e principalmente agora, que, pelos es
forços do seu digno Presidente, tão cffica.z· 
mente ha soccorrido o l\1:Lranhão. O nobre 
Senador julga que os .rebeldes não teriam 
recuado, c talvez estariam nos sertões aa 
Bahia., a niio icr lugar este prestante auxi· 
lio. A Parahyba, con-tinúa o nobre Senador, 
está distante dt· Pernambuco 30 leguas, tem 
correios duas vezes por semana., e a Para. 
hyba., que cstít na distancia de mais de 100 
lcguas da Capital, é que nfto ha de ter um 
paquete parn fazer as suas communlcaçõesT 
X a Cam~ ra se mostrou essa necessidade, e 
não sei porque não passou uma med:da que 
a satisfizesse: talvez fosse porque o Depu· 
tndo dessa Província adoeceu, e não pôde 
advogar cstn emenda. O Senado, pois, deve 
reconhec,•r que a corre>pondcncia das Pro
vincias com a Côrte, e cm especial dn Pu· 
rahyba, cumpre ser mais frequente e mais 
activa. 

L<~·sc e approva.se :\ seguinte 
emenda do Sr. Alencar: 

")<a condir;üo 3• accrescente·se- E tam
bem tocariio uo portr• da Pnrahyba.-::lalva 
n redacção.- Alcn car." 

O Sn. Or.tmmA expende algumas razões 
cm abono drt opinifto do Sr. Alencar, c vota. 
p~Ja emenda, em caso de que o Projecto 
passe. 

O Srt. !IIAHQt.:r~z DI~ BAnn,\CI~xA: - Como . O Slt. ~T.IHQt:l-:7. m~ BAnnAcE:o;A: - Ha 
ouvi ao nobre Senador (o Sr. Ho!landa) di· grandes incnnYCn.ien.tcs nestn,s dis(\ussõcs, 
zrr que as acr,õcs sfto de 700$000, quero ncl· porque não se púdem examinar bem as clr· 
wrtir·lhe que se engana, e que o valor des· eumstanc!ns sem um plano conhecido. Eu 
sas apolie<>s 6 de lGO~OOO cada umn, e qu2 vl'jo que o nobre autor dn (~m~nua nos in
os accionistas já pagamm 260$000. Esta in- forma que na r.utr:t Gamara nppnreceu uma 
J'ormar,fto fo! dnda fL Commissfto, c o mesmo rmrnda. igual ~ esta, o que fr,l ro?icitadn: 
dlz n agcntr- da Companh!a, de cujii. veraei· ~orno pois, sem ter informações, h<'l de ap· 
<!~de nfto posso duvidar. l provar cst:t emenda. ou rejeitai-a.! O que o 

• • • • • - -
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nobre Senador pretende li justo c convenien
te: bom seri:L que os pa~uctcs tocassem mes
mo em muitos outros pontos, mas nisto ha 

Inconvenientes. 
O S11. OLIYEU:A admira-se de que esta 

emenda nüo passasse na outra Camaru, 
mostra quanto convém :.tdoptai-a. 

O SH. AJ.E:>CAII a!nda falla pela sua emcn· 
da, p julga que, se ellu nfLO passou na Ca
mm:a temperaria nüo foi por descuido. 

O SI:. VImGI:ElltO julga evidentes razões 
que abonam a emenda e por isso se propõe 

a votar por cl!a. 
O SI:. CosTA FF:IIltEll:,\ deseja votar pela 

emenda em discussuo; porém teme que a ero·· 
cassPz do tempo transtorne este negocio. 

o Sn. l\LIHQUE7. DI~ P.IHA:>.IGl'.Í. vota igual

mente a favor da emenda. 
o Su. F. m·: !\!Icr.r.o diz que as razões cx

pt:ntl!das cm d~sütvar da emenda não o i_n
clinam a votar conu:t eiJa. Julga que a tl1s· 
tancia qu,~ se allcga como difficuldade op
post['. ás communicações, é uma clrcu~stan
cia que as dcYc tornar mais desejave!s.. • 

A segunda razão qu,• se deu (contmua 
o nobre orador) foi :.t brevidade com que 
este n1·gocio d~vc terminar-se. Eu, Senhores, 
estou muito prav .. nido contra semelhantes 
pressas, c desejo que por esse mod:l nüo sr. 
tome em cons!dcr:lcüo nenhum obJecto de 

i-mportancia. . .. 
O nobré orador diz que muno mtcres-

. · das Provln-santcs lhe p:trcccm as notiCiaS , . 
ci2IS, especialm-ente' n.gora que acerca das 
mais tranqu!llas conrém saber, par_a ~ellas 
consavar a paz. Referindo-se {L opmlao de 
um nobrt~ Senaelnr, que tem conh~cimentos 
praticas do local de que se trata, !ulg~ que 
-, deYia inmõr aos paqu .. tes a obngaçao ele 

';St.. l ~ . ·,..., ,, 1n. en1endn., o 
tocar nos pontos dc'SI,nauos pe' . 
que nfw seria cx:gh· de nlais,-vtsto. ~ue a 

. b \""1'1l'l'"en• tao ~ allosns. companlua o ter" · · 'o • 1 o a.rgu .. );ão quer que na Cn3a preva cça ' 
1 •n'o ele qll<' ê nt·c,.ssarlo npprorar o que 

: 'C~uuar:t tias Dcpntatlos desailprova, p-or
que, a dever úlz,+o ar.õllll, mellJar é que tu· 

c1 11 se nsslgnc de r.ru 2• .,.. da 
O Sn. S.\Tl'lt~J~n: - :\ao duvido 

•ant·l .. Clll ele,ta rnJcnda, mas cum~rc com-
'' ' ·' prCJUiZO que 
para a utllidath' dello. com o A Com· 
pMe haver se it mcdid:t nfto po.ssar. "1 c 

Jl
·mh'·t nfto foi onvida p;tra esta cmend., 
. _, I . c "U"Io .. a num ar· cu yrjo umn. dct.t~rm ll:~~lto •l u. b' 

tigo. (Lê o artigo). Quer dizer que Isto fica 
dependendo da declaração da Companhia. 
Elia não se Iem]}rou disto, e pôde dizer: 
peço 100 p::ontos parn. subscrever, fL condi· 
ç;üo. 

Seria. de sua utilidade tocar naquelle 
porto para levar passageiros, mas sabe-se 
que lá não os ha. Passe o artigo tal qual. 

O Sn. F. m: l'<IELr.o: - Senhores, ainda 
que não passe este contracto, o outro já niio 
está feito? Estít: então como receia o ilõ~ 

bre Senador que a medida não passe? Xem 
por i;oso se dá o caso de f:clta de commun!
cação. Se o argumento da pressa prevalece, 
então, desde j(L approvemos o credito que 
vem, e o orçamento, como o anno passado 
já se fez; vamo-nos preparando para Isso, e 
approvcmos tudo quanto vier. Devemos cxa
m!nrtr se é util c conveniente a emenda: se 
é approvcmos, e se nüo, rejeite-se. No 1• 
caso, é de esperar que a Camaru dos Depu" 
tados approve, a niio ser caprichosa cm rc· 
provar o que é de reconhecida utilldade. 

O Sn. Hor.r.A:>DA lembra que a Compa
nhia. póde ter muitas vantagens tocando 
nesses lugares, porque pou" economisnr 
carvfw, cmpref!:ando lenha. Póde multipllcar 
o numero dL' passageiros, de cncommcndas 
c de c11rtas. Vejo todas as vantagens cm que 
passe a cmcntla, e nüo lhe vejo inconveni
ente nenhum; e oxal(l que os paquetes po· 
cll-sst.•m tocar cm todas n.s capitacs das Pro
\'incias. Quizcra que desapparecesse esse es
pirita de provincialismo que tanto mal nos 
faz, <l que olhassemos o Brazil Inteiro como 
é, como o nossn Palz. 

Estran11ou-s~ a pre~sa com que se trato. 
deste assumpto. Mas o nobro orador ad· 
verte que: em 1" lugar, o Senado tem mos
trado que nüJ quer demorar a dlscussüo, c 
por isso já Pstalnos na 2a; cm 2'1 lugar, o 
orador sabe que a Camara dos Deputados 
s<• interessa no objecto, o que, appareccndo 
Já, ni"to como objecto novo, pede-se urgenc!~. 
c vota-se 

o Sn. Or.IVEIIt.\ (para. 1!11W· cxplicaçiio) 
declara que nf1o h:t demora no rio Can!nd6. 

0 qual desagua. na Parnahyba cm dlstanc!n. 
ele mc'nos de ll',::ua da villa do mesmo nomn. 

o Sn. Cos'!'A FI·:I:IU·:m.l:- Sr. Prcsltlcnte, 
,; nccessario attcndl'rmos a isto: ou as no ti· 
rias s:"tn tlc importancia, ou ~fto ortlinari:ts. 
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Se sfw ord!nar!as, todos os dias vão embar- scrft ncccssario esta~: um pequeno correio a. 
cações para o Maranhão; e se são impor- espera deli c por alguns dias; sabe-se, sim, 
tantcs, como não ha dia certo da chegada Senhor, porque snbc-se o tcmpn que o vapor 
do vapor, é mais commodo mandar-se uma se d-&mom nesta ou naque!la •Pmvinci::., e 
embarcação de cabotagem da cidade do Piau- o tempo que gasta na viagem; com pouca 
hy ao :'.Iaranhão, para leva~: estas noticias, diffcren~a sabe-se o dl:J. cm que o vapor de
do que estar uma embarcaçfto estacionaaa. ve chegar, e as cartas serão cscriptas com 
esperando que passe este paqu-ete cm o que alguma ~ntccedencia, para aproveitarem a 
se poderão gastar 5, 6 ou 8 dias: e este sahida do vapor. Ora, o vapor não 6 um:t 
meio' que cu proponho é tanto mais facil, embarcttc;ão de guerra; e o Presidente do 
que ha constantemente embarcações de ca- Piauhr. tendo a certeza c!" quo o vapor 
botagem que partem para o Maranhão. Lcm- passa na.quclle ponto, sabendo pouco mais 
br-em-sc os Senhores, que se passar a emen- ou menos o tempo d"sta passagem, ir:1 prc
·da, ha de dar-se uma quantia qualquer, para parando a sua cor:.:spondcnc!a, c a man
sc tripular uma lancha que sirva sempre cl~ dar:1 para s;,h:r no vapor. 
correio, c que esteja :1 espera até que passe Disse u;n nobre Senador que talvez a 
o >apor; c, quanto custará isto ao Governo? Companhia não se queira sujeitar a tocar na
Nós sabc•mos como estas cousas se fazem: auellc porto; e porque não se ha de querer 
uma ln.nchn custa tanto, a tripulação tanto. ~ujeitar a isto? Nós j[t nfto nos sujeitamos a 
etc.; a somma não andar:1 cm pouco di. alterar as condír;õ;,s d11 contracto? Depois. Se
nhciro. nhorcs, já se mostrou a conven:cncia que a 

O .Sn. ~fAHQt.:Ez m' PARAXAGU.i. sustenta Comp:mhia tira dc·sta m<'dida: a passagem dos 
ainda o nrt!go e Impugna a emenda que ~e vapores, toc:!ndn nos portos das Provinc!as do 
acha na l\!r..sa. norte, é muitn vant:dnsa ás relações commer-

0 Sn. ALE:'I'CAJ:: - O argumento que se cia~s e fará com qm· as pc,Jucnas praças da
produzia de que tendo cahido esta emenda qucllas costas augmt•nt"m o seu commercio. 
na Camara dos Deputados, não deve ser Fallou um nobre Sena-dor na dcspcza da 
aqui approvada, 6 para mim multo vago: cnnôa que deve r·spcrar pdo vapor: eu sup
parcce que por esstl Jlrine!pio nada reprn- ponho que <.·ssa rkspeza nfw será grande; c 
>ariamos daquillo que lá tivesse sido nppro- ainda me-smo que o s('ja, bom é que c!la se 
vado; nem approvariamos o que lá tivesse faça. afim de t'aci!itnr as communicações, por
sido reprovado: este argumento para m!w que dahi resultará muita convL•!licncia. 
nüo tem forGtl. Senhores, o que s-e deve Yer O outro argumento é es':t>: - Porque nilo 
é Sll é ut!1 o 'JUe dispõe a emenda. Tem-se tocnrfL tambrm t'm totlos os portes? Este ar
fallado muito aqui de qu-e nfto é muito rn- gumcnto nüo dc\'c prevalecer, c não é razão 
p:da a communicação do Piauhy, porque a o dizer-se qUt! não dc•ve ir {t Parahyba, por
capital está no centro; mas, Senhores, ~ a cjue nfw vai cutra Provlncia: é prl'Ciso que o 
eapita.l do Piauhy que constitue toda a Pro- nobre SPnadnr reflicta nos pontos onde se 
v!nci:t rio P!auhY? A 'Parnahybtt nã'o per- acham essttS Pro1•ineias. O npgoc!ante da Par
tcnct: (L Provlnda. do Piauhy, l' não é a prln- r,uhybn qnt• quer ir tlO ~!aranhão, vai com mui
c!pal villn. d~ssa Provincia? :::-.1ingucm o ne- ta f:tcilidadc; poré·m, acontece o contrario no 
gar{t; c entfto, porque nüo deve hn.ver cst:t voltar do )!arnnhün para cCt; c se houvess~ 

commuu!cação, que é neccssarin.? Eu vf'!Jo, vapor do :V!arDnhüo para a Parahyba. já o ue
por ex-emplo, que a villa do Crato cstrt " gocian!e rl,.sta ril!a com mais facilidade iria 
110 leguas do centro da Prov!ncta do Ccarll: tw :IIaranhãn. contando voltar no vapor: o 
c, por esta barca de vapor que entrou ul· mesmo acmJtcCl' dt.• Pc•rnnmbuco para o Cearft, 
timamcntc, eu tive noticias do Crato, ~ata- e do Cear[t p:!r:t Pernambuco: a companhia ha 
elas de 1n de Agosto; c porque sueccrle !st.n' rll' tirnr muiw:; vantar;t'ns disto, porque ha 
l'orque do Crato para a capital do Ceará h?. de• ter muitos pss::::wiros, que com as facili
um corrc:o duas vezes por mcz, c então a~ dadt•s dos vaport>s far:in t•sta viagem. Porta'l1to, 
commmricnr,ões chegam muita-s vc:r;cs ·rm cu nilo acho ra2iio al;~um:t parn que a emen
occasiõcs de partidas de vapor. Disse-se Que I da srjll r,·jt>itatla. ante~ a julgo multo convc-
1\ilo se sabe quando o vapor chega, e que nientc. 
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J UJ;;a·ôe a ruu.terJa suiticienterucntc 
d!scmida: a,pprova-~·3 o s o" do arti:;o 
1", nao p:LSsando a emcmla. 

ao i:SLe o~ac,iciu idto unicamente ú. Com· 
panhia do Rio de Janeiro, todas esta> 
embarcaçõEs de vapor da Prcvincia da Bahia, 
c todas as que se foram buscar para Santos, 
niio podendo competir com a do Rio de Ja
neiro, vinham a nü.o gozar do mesmo b<mcfi
cio. Ora, eu creio qu0 tacs foram as razões 
porque: cnti:"to se aboliram os direitos sobre o 
carvão cm todo o Imperio; c se estas razões 
foram admittidas pelo Senado, parece que niio 
pôde ser approvada. a <:mcnda do .nobre Se-

Sem dcb:lle é approvado o § ·!" do 
artigo 1". 
·~ntra em discussão o s 5", concebido 

nr:stces termos: - Os paquetes de v a· 
por serão tripulados pela. mesma ma· 
neira ·por que o süo as embarcações 
nacionacs. . 

O Sn. Or.m::u:A diz que •niio sabe se as nos· 
sas embarcações jít andam tripuladas com dous 
terços de marinheiros nacionaes; e se ainda 
niio andam tripuladas assim, julga que me .. 
Ihor seria di7.''r, na condição que se discute, 
qae os paqm'tcs de vapor seriio tripulados pela 
mesma man~ira por qu<· o devc:u ser as cm· 
barcaçõcs nacicnacs. ,. nfto pG!tL mesma ma· 
neira por que o sfto. 

O S1t. H. CA\'.\LCAXTr nota que esta condi· 
çiio é um C<•rrc<:tivo do contmcto w;tlerior. 
Observa qut: pelo contracto anterior a cum· 
.panhia podia tripular os paquêtCs como ben. 
lhe parecesse; c à!z que, Indo a bordo de um 
desses paf!UCt.-s, obS<!rvou que ningueru sabi;; 
fa!lar o pol'tugucz, e que a tripulação era toda 
estrangeira: a nova cond içfu1 que so d!scut•. 
.tira este pri vi1··gio que a campa nhla tinha, c 
obrig<L·a a tr!p11lar com nacionars tambcm. 

Julga·se a materia sufficientêruente 
clisculicla, e posto a votos. é approvada 

o * 5" do artigo 111
• 

Enr.ra cm discussão e St·m debate 6 
appr .. vado o rtrt. 2". 

Seguc-SL' a discuss[LO <ln n.rtigo 3". 
com a st•gul•nte emend:t do Sr. Oli· 
Ycira: 

"lle:quclro que não S<' allivic de di· 
rt)itc:1 o ca.1"\'iln estrangeiro, pagando 
toda yi:l. os drJ\ls contos qliC prcfazem 
os dow que ot·a pccle a companhia, St: 
.:1ssfm passar o artigo." 

"' Si!. )!, n1·: D.lltnACEX.\: - Sr. Prcsid,•tltc 
eu <•stou !l'mbradtJ. ou que foi dito na Camarn 
dos S.rs. ucput1clos, ou em algum parecer se· 
parado, ·d:L pane uo cont:ulor S'l!ral do Thcsou· 
ro, que sPri•t !llt.'lhor restituir {t companhia os 
dirt'itos do c:1.rvün ·d<' seu consumo, do qun 
abolir ess< s direitos: t~nho lembrança disto: 
mas, depois, na discu"siio, rcflecl!u·sc que, sen-

nadar. 
O S1:. OtrvElll.l: - Creio qut• ess::ts razões, 

posto ·que fortes, não devem mllitar, porque 
o motivo em que eu n1e fundo consiste tnns 
nossas necéssidades, e eu creio que o consu
mo do carvfto com estas comp:mhias e paque
tes que se vfto introduzindo ha de ser gra.n-dc; 
scndr> grande o consumo, ha de avultar algu
:ua cous:t n n•mda 'los seus direitos, <! nós 
ni:"co podemos t•sperdiçar (necessitarei uma ex
;l!'t•asfw antig-a) pingos de cera. Ora, a. com· 
panhi::t ds qth~ se trata, a quem se pagam os 
dous contos de réis, fica sendo uma compa
nhia que rai tambem servir ao Governo. em
quanto que as outras fÓ servem a particulares, 
os quaes davam contribuir para as despczas do 
Estado. Emfim, com a minha emenda far,o tod:t 
n diligencia para aproveitar esses pingos de 
cera; se nfw passar. pacirnci::. 

O Stt. VI·:nGUEIB~: - Eu, Sr. Presidcrate, 
deixo de querer aproveitar agora esses pingos 
de cera, porque entendo que se d0vc proteg-er 
a nn.vegaçào por vupor; elln. é muito Interes
s:mte. t:tnco para o serviço ·publico, como para 
o pa.:-ticular, c este 6 o modo de protegei-a: 
assim como cu sou opposto a. privilegias espe
ciaes, sou sempre inclinado a. aquellos favo
l'l'S que S<•rveru ge:-almente de .proteger qual
quor ramo de industr1.a. O qtll' não me parece 
bom é que esta proposiçiio, que tom um objecto 
geral, seja l'Ucaixada em uma Lei particu'lar: 
julgo que devia ir cm Resolução separada, e 
parece que nós tomos o c::emplo de um:L Re
so!uçiio que veio da Camara dos ·Depmados, 
<' aqui se scpnrou em duas; o m,·smo se devia 
fazer agora. para se dC'sliga r o neg-ocio geral 
do particular: o •:Jcgocio geral podia-se depois 
alt•·rar qnnndo convies::e. ~Iandou-sc que se 
abrissem as minas do carvfto ue pedra do Bra
z!J, c o mPio de proteger esta producção na· 
clona:! é augmentar os direitos na producçfto 
estrangeira; poréru, .indo este artigo como fa-
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Z<:nuo par~o das Vantagens concedidas a esta 
companhia, não podemos alterar o que se fizer 
a este respeito: se é poss!vel, cu proponho a 
separação. 

Eu •não reflecti -bem no prazo de cinco an
nos, que :passou; porém, na 3' discussão farcl 
sobre Isto algumas obser\•ações: parece-me sut· 
fie! ente o prazo de tres annos. 

O Sn. A. Ar.nt:QUERQUE: - Ainda ba pou· 
:!O dcchrou-se urgente a .materia desta Reso-
1 ução, e se se vai fazer agora esta separação, 
isto le1·a 111u·ito tempo; no emtanto, ficando 
esta disposição incluida na Resolução que se 
discute, em tres ou quatro ·dias p6de ·este ne
gocio esta.r crn movimento. Sem duvida era 
melhor que se fizesse uma Lei separada; 
mas, Senhores, nós jíL estamos ·na posse d" 
faze.rmos estes cuxertoil, continuemos assim, 
J.té que Dr;us sch servido tomarmos outro 
~xpedi<'IHC. O que me parecia é que c:sta ra
zôto dada, ·il<L protecção aos paquetes de vapor, 
talvez não se estenda só a estas Companhias: 
porventura, o car1·ão de pedra não tem ou
tro uso s.?niio aquelle dn.s barcas de vapor? 
T~m muito;; usos; por exemplo, serve aos 
fi·rreiros; e todo i•ste carvão del'erá ficar 
isento c1PSt{' dirc-~ito?! 

Emfim, isto "stil feito, aproveitem-se 
d<>stc hencfieio, nito só as Companhias . de 
barcas uc vapor, como outros .particulares, e 
bom é que isto s<• verifique quanto antes, 
para que c•stas barcas naveguem o mais bre
v~ po,:;~·in,J. Eu, portanto, ·niio me inclino por 
or:t. a sepa.racft.o alguma. 

,-· 
:. '. 

Julga-se: n. matcria suff.ici8IItemt•Ilte 
discutida., approva.se o artigo, ·e é 
r<!jcitada a ·eme-nda. 

:mntram cn1 di·scussão, e pa!:isanl sen1 
tlcbate, os n.rtigos 4u e 511

, e ú appro~ 
vada a Resoluçrw, ·pn.ra. passar (L 3n 
discussão. 

Sc!Juncla Pa.rtc da. Orclcm elo Din 

Continuação ·di\ discussüo do Pare· 
ccr da CommissfLo sobre a rcpresen
taçilo dos cidadãos da Bahla, com o 
.r~~urrimento do Sr. Vergueiro, pro
ponuo o adiamento. 

O 81:. Co:>T.\ li'EICHEIIIA (p:!!llr. ordem) :-Sr. 

Ordem do Dia que este Parecer devia ser dis
cutido até o meio diu, e que, do melo dia em 
diante o Senado discutisse o Projecto de me
:lidas salvndoras. 

O Sn. Pm;s:uEs·m: - Sim, Senhor, foi 
esta a Ordem do Dia que c:u C.ci, mas o Se
nado alterou-a hoje, pnra se tratar deste Pro
kcto de barcos de vapor, por ser mais ur
gente; ngora n que se segue é a discussão 
deste Parecer; !' como mesmo está para dar 
a hora, ·Creio que S!' não podt•ria tratar do 
Projecto de medidas para o restabelecimento 
da ordem. 'IIinh:L ficado com a .palavra o Sr. 
Oliveira para fallar sobre :1 matc:r!a. 

O SI:. OI.I\'EIUA: - Sr. Presid<'nte, quas! 
qut• dc:ria ceder da p:tlana; mas, sempre di
rei qnc cu nilO vt'jo nessa reprcsentac;ão cousa 
algun:a que ofrt•nd:J. o melindr.l da Assc:mbléa 
Gc.ra.I: nclln St' falia com multo rpspcito, 13 

::ué isso a ~uc se tem chamado amc:aças, creio 
cu q1w é quando os signatarios dcsm rcpre
scntar,ão dizem que cspcra.m quP. o Corpo Le
gislatiYo dê providencias para que cessem as 
nl'flicções c sustos em que estilo aquc:llcs po
vos; e qllt,, St' o Corpo Legislativo não as der, 
elles usarün do seu dir>'ito natural, para de
ft:nder a Constituição " o Throno. ora, 
como hão dP rlt•fcndcr a Constituição c o 
Throno? Ser>t ú turca? Creio que não, creio 
que ha de ser Jll'l•>s meios lcgaes. Sendo isto 
ass:m, entendo qiH', 10m nz de merecerem al
guma censura, antes se dr·vcm votar louvores 
a quem fez S•'mclhnntc representação. 

O S11. A. ~Ios·n:u:o: - Sr. Presidente, 
scntlo cu um dos f!IW nssignara.m o Parecer 
da Commissfio, nrw estando presente: nenhum 
dos meus illustrcs companheiros, e de certo 
mndo parecendo m<·noscabar-se os sentimen
tos daquellcs que assignarnn1 o Pn.rccer, era. 
d" meu dever pedir a palavra para dizer al
guma cousa sobre o obkcto. Eu devo obst:l'
\'ar qtw, quando a Commissão deu o scn Pa
recer, não tinhn ainda appnrecido sr.não uma 
cm·ta do Dnvradnr r/r, l?er·onr.a·vr,. Diz~>m agor:J. 
que por outro periodlco se propagavam lc16ns 
subvrrsivns da Mdcm; <•u não li ~ssc: pcr!o
dico, c o que Si:i a cstl• .respeito ú por om·il-o 
dizei· aqui por nlguns .dos nobres Senadons. 

Disse-se que, como nm dessc:s s!gnatar!os 
da representação 11 dono da typograph!a onde 
fomm publicndn.s c:ssns !Mas nnnrchicas, da
h! se pod!n. tirar ainda nma presumpção eon-

P~rsitJ.;ntc, cu crdo que hontcm se deu para trn essa rcprcsentnr,ün. Ora, ·Senhores, S<' Rrl 
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forem tirando i!laçõês desta naLUreza, segue 
se tam!Jcm que os que assignaram o Parecer 
da Commissilo, c que dizem que sympathisam 
-com os sentimentos dos signatarios da repre· 
scntação, por algum modo têm parte nessas 
idéas propaladas por esses artigos da Bahia; 
mas eu, em meu nome c em nome dos meus 
illustrcs companheiros, repil!o de nós seme· 
lhanté' imputação. 

Ora, quaes silo os to·picos da representa. 
ção, com os quacs a Commissão sympathisa? 
Ella não srmpathlsa com expressões donde 
se podem iniair alguns aberramentos, só 
s,rmpathisa com os sentimentos dos signata· 
rios. T:uubcm tem a Commissão sentimentos 
de pezar pelas causas que occasionara.m esta 
representaçfw. E quem não ser1i pezaroso pe· 
}:.ts desgraças que soffrcu a P.rovincia da Ba· 
h ia? Creio que ninguem. 

Senhores, attenda·se a que a Commissilo 
como Já disse, nfto sympathisa com as ex. 
pressões de que a rcpresentaçfw se servia. 
Dissc·se que a Commissão devia servir-se de 
urna linguagem ruais cncrgica para dcsappro· 
var estas expressões. Ora, Senhores, quem re· 
<ligc um Parecer usa de uma :phrase mais 
forte ou menos forte, confo.rme lhe parecer 
.mai:; propri:t: o rehttor da Commissão, re. 
digiudo o seu, usou desta f:tculdade, e de ma· 
neira alguma pareceu aos outros illustres 
membro;; da Commissão que a. phrase do Pa· 
recer fosse approvadora. de todas as ·expres· 
sões do que S<' serviram os representantes. 

Ora, vejamos qu:ws são essas expressões 
da represcntaçfto que têm sido censuradas: 
consistem e!las c•m dizerem os representantes 
que, cm c~1so de ur,;encia, lançariam mão de 
todos os meios a SéU alcance pa.ra sustenta· 
rem a Constituiçfto '' o Throno. Pretendeu· 
se deduzir daqui eonscquencias mui remotas 
e pouco pro\'a.veis, isto é, que os signntarlos 
fariam o que qulzesscm, como se tivessem 
dito que o Snlus Pop1tli era a. Lei suprema: 
eu creio que ellcs nfLO disseram lsto; dado 
mesmo que estas fossem as suas vistas, nós 
nfto devemos julgul·os senão pelo que est1i 
cscripto, c por conseguinte niio podemos con· 
clulr que cllt•s aborreçam o systema represcn· 
tativo, nem que que:ram o Governo despotlco. 
Eu dcsej:crcl, em todas as clrcumstancias, que 
todas as pessoas dêm exemplo de nfto attrl· 
bu'irem m:Ls intençõPs aos outros, o cu cst!. 
marel sempre ser chamado â ordem, tod:ts as 

vezes que niio tratar, como dovo, não só ás 
Camaras c ao Governo, mas ainda mesmo a 
um outro individuo. 

Muitas vezes o amor d:t Patria faz que 
o homem se esqueça. daqueila gr:widade e 
respeito que deve ter para com as povoações, 
para com o Governo, e mesmo para com to
dos os Individuas: eu não sustento que oo 
signatarios fossem mui polidos na escolha 
das ex.pressõcs; mas acho que isto se pó de 
de algum modo desculpar, até certo ponto, 
attentas as circumstancins. Emfim, Senhores, 
" Comruissão censurou algumas expressões 
exageradas, mas sympathisou com os senti· 
mentos quo os levaram a assignar aquella re
prcscn tação. 

0 Sit. COSTA FERitlciUA: - Sr. Pres!dente, 
nfLo se trata atJUi de criminar os que assl· 
guaram esta rep.resentar,fto, como homens :pro
pagadores do absolutismo, nem do saber se 
elles coadju \·am, ou nüo, e!' se plano ou ldéas 
que têm apparecido nos prriurlir.o~ da Dahia, 
idéas que menoscabam as Camaras Leg!sla· 
tivas: o estado da questr:.o tl outro. Estes ci· 
dadftos que assignaram a r<·presentaçfto disse· 
ram que era necessario que. o Poder Legisla
tivo tomassP certas pro\"itkncias, e aponta. 
ram a Lei de eleições e a rêforma do Cod.igo, 
concluindo desta maneira: Se, porém, acon
tecer o que longe estfto o' representantes de 
esperar, CJne este estado de cousas pcrma· 
neça. . . Qual é este Pstado '! E' se o Corpo 
Legislativo nfto tratar da Lei de <llelções, e 
da reforma do C o digo; nnte·se bem isto. 

Um nobre Senador pt•l:t Provlncia d:t Ba· 
hla apresentou aqui um Projecto a respeito 
de eleições; todo o .Sen:tdo cnncordou e:n que 
esse Projecto atacava dt• ~rente a Constitul
çfto; foi ·dl'pois remrttldo ii. Comnlissfto, o 
ainda lCt est.Ct: tratou-se ar!ni lambem da re· 
forma do Cndigo do Processo, foi e,te ne
gocio á Comruiss<1o, e dntl::. ella nfto a,;lre· 
sentou o resultado dos st•us traballJos· não 
temos, pois, dado por ora providcnc!a a!.t;nma 
:tct•rca destes objectos, c c·u crl'io ~uc se nrt.o 
poder{t dar <'ste anno. Diz~·m agora. es~es ci
d:td:1os: - Se, porém, acont~c;;r (o qu,~ ion· 
.r;c estiln os rcprcsent·l:·ttês r],, cspernrl ~uc• 

este estado rlt• cousas pcri!l~!Je~~. et.c. (LO). 

Sinto b<•m, Sr. Presideutt• (ol!Jan<lo NU rn<h 
ele si), que nfto esteja,u nn s:tla os membrC>S 
da Comrolssüo, cujo Pareeêl' se acha c:n :lis· 
eussão; a retirada é urna maneira novf.1. de 
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l'esponder aos a~gumen tos .quo se apres~n · 
tam; assim ... nüo sQi como se poderá fazer 
cou~a alguma. 

a sc.r de 400 proprlctar .os; sobre isto 6 qu~ 
eu erimino; as mais questões, de se nucrer 
ou nüo estabelecer o systcma do dL•spot!smo, 
não vem para o caso; trata-se só de s.J saber 
se a linguagem em que é concebida a reprc· 
sentação é digna dos cidadãos qu~ a assigna. 
rum, c se G digna desta Camaru. para a ou· 
v1r. 

(Continuando a ler). Dizem os si~;nnta· 

rios, que, se pt•.rmanccer est<! estado de cou. 
sas (cu j{L fiz ver qual era esse estado), e 
se approximarem os receios d:L crise ... (é só 
por meros receios), lançarão mão de todos JS 

meios para salvar.om o Throno e a Constictd· 
~~o. 

Se o Senado julga que estas expressões 
são dignas destes cidadãos c desta Casa, cu 
não me poderei oppür a que passe semelhante 
rlelibcraçüo; exprimo só os meus scntimcn· 
tos: não .posso sympmilisar de maneira ai· 
guma com semelhante modo de requerer, não 
digo de 400 homens, 1~1~!3 ~indu mesmo que 
fosse da Bahia toda. l~ ·nêm ao menos sobro 
:sto n. Cnmmissão diz cousa alguma!! 

Pergunto eu: podem ·100 h(}mcns uizer 
(ainda m,•smo que fossem 4.000) que, se o 
Corpo Legislatil'o não llcu pr:ovidencias so· 
brc este ou a.quellc ponto, c se se approxi· 
murem o:; receios, clles providenciarão por si, 
como bem t~ntenUerem? Ninguem o affirmará; 
ha <le se dizer que ;;e sympathisa com este 
modo de requerer? Eu nfto o direi. Reflicta·st•, Senhores, que, se estes ho

mens db::;e~scm !JUe 110 lllomcnlo da crise, 
lançariam müo dos nwis no seu alcance, bem; 
porque na crise sabemos nós r1ue ú obriga· 
çiio de todos os cid:~düns salvar u Tilruno, a 
Réiigiüo, a Conslitu:çi\o, etc.; mas, clles di· 
ZL·m: - approximando·w a crisP. - O que 
eu muito desejo é qu~ estes muprc:gados PU:-t 
blicos que estão aqui assignados, e todos os 
outros, na occasião da. crise, pugucm cm ar
ma~. e se apn·sentem ao Prcs:dente, dizendo: 
- Senhor, um dos preceitos da Constiluirfto 
é o liireito de propric,dade; nós estamos pro.m· 
.Jltos para o defender, ass!m como o 'l'hrono e 
a Constituiçfto. - Este d!rcito de pr:opr!cda· 
de é tüo sagrado que o mesmo Xapoleão, a 
quem se ehamnYa dL'spota, querendo edificar 
um palacio para s0u filho, Rei d1• Roma, cm 
um lugar em que h<wia uma pcquc~na casa, 
quiz comprai-a, e o seu proprleturio pedia 
uma boa quantia por clla. ?\apoldio achou 
c;ssa quanti:L exorbitante; c tentando de novo 

Diz·s,• que eStL'S l!il!lwns perderam muito 
com as de;;ordcns que occorreram. Estou certo 
disso, c me compadcçJ da sua sorte; mas, é 
requen•Ilfio dt•sw :marwira que se salva o Bra. 
s:1 ?! Senhores, observe· se que, se o Senauo 
diss~r quJ sympathisa com este modo de re· 
quc•r,~r. dlr:"w os siQ"lliltarios: - ::'>ús expuzc
mos o nosso estado, dissemos que, se se ap· 
proximas;;c a crls,•, obrariamos por nós, como 
t•nt,~ndcsscmos e o S8nndo disse que symp,,. 
thisava co:n os nossos scnt:mcntos; o estad."J 
de cousas p<:-rmanece, a crise se approxlma, 
vamos lrrn~:1r mão das medidas que Julg:nno:; 
neccsoarias para sal\'"-!' a Constituição c o 
Throno, j:l que o Senado não quiz tratar das 
Lc•is qu~ apontamos. Assim é que se deixa>~~. 
log!canwntc, npprovanào·so os sentimentos 
destes cidarlãos, poderiam dles fazer o que 
quizerc1n: t' será isto justo c conven1catc'! 
PodcrfLo ·100 homens serem os juizes d:-t As· 
sembl6:l G0ral'? De certo que nfto. ~''1 nfLO 
trato (torno a repetir) do despotismo ou nftr. 
dcspotisn1o, .Jwtn digo c.;ue estc•s c!da~lüo.:; tra.
balha.m nn. Bahin. pn.ra. o cstn.~~clCí;;mento do 
despotismo; digo, sim, r,Je c:;,:.a n::lllr.ira de 
·requerer é muito fun'·"ta, r• qtw n. Somm!s· 
são devla dizer a este respeito algnll!:t cousa, 
mas, dizer que snnpathisa com tacs senti
mentos, pan•ci•·me nno é um pr:ncipio ,]e 
:marcltin: porque 400 homens diw•n nfto, a 
crise está proxima, vamos lançar :mi.o destas 
mt•dichs. O mesmo podcrfto dizer as i'all:nos~ 
desta mesma Ji.nguagcm podem usar 400 f:tr· 
rou!Jilhas, ou 400 houll'ns pro!Jr!cto.rios, o eu 
receio muito mais quando esta linguag.m! vem 

comprar a casa, o proprietario C'!eYou o seu 
valor a um preço cxtraoruina~io. Xapoleão 
podia lançar mrw della, porém, nfto fez assim, 
e disse cntfLO: - ·Fiqu" ,•sta pcquPna thou. 
p:tna para exemplo de qu,~ Kapolcüo soube 
r1•speit:nr o dir<.dto de proprit.•dallc. 

Outros casos destes cu poderia aponta.r, 
para mostrar .qual é o respeito qnc clc1·emo~ 
ter (L propriedade alhPia. Senhores, a crise 
exist!o na Bahh~. certo numero r!e ltoll!L•ns cs· 
tavan1 com as armas na. nulo, ern. I!csta occn· 
sifto que f'StL'S eidadftos c outros del'lam dlzer: 
- Nós estamos ·promptos, quer-se quebr~nt!ll" 
a Constituição e as LL'is, vamos dcfcndel·ns; 
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---: e não dizerem agora no Corpo Legislativo: 1 

- Quando se approx!marem os receios da ( 
crise, se não tiverdes feito cousa alguma, nós · 
l:wçaremos mão das medidas que julgarmos I 
convenientes. - E ha de se louvar esta lin

do Parecer da Comimssão de Leg!s· 
laçiio sobre a rcpresentacilo de va
rios cidadãos da Bahia, acerca do 
estado actual da mesmu. P~ovincia, 

guagem? Louve-a quem quizer, eu não: se O S~t. 1\[.\ltQUEZ DE BAitllACENA: - Queria 
toda a Bahia estivesse assignada nesta re- responder, rruando pedi a palavra na sessão 
prt:Sentação, cu diria: - Esta vossa lingua· nnterlor ás censuras que ouvi fazer â Com· 
gsm não é digna de vós, nem do Senado. - m!ssao rrue deu este Parecer; mas, o Sena
Com isto não diffamo aos meus collegas que dor que fez essa censura não está presente, 
estilo fõra da Casa, e que ~e acham asslgna· a ·CU uàCJ gosto de responder na ausencia doa 
dos na representação. oradores cujas opiniões desejo combater; mas, 

Dada a hora, fica adiada a dls- como no j01;nal da Casa li as discussões que 
cussilo. o sr. •P.residcnle dá para Or· tireram lugar, não estando eu prcsrmte, e 
dem do Dia: a continuação da dls· nellas vejo que alguns outros nobres Senado
cussão adiada;, continuação da 2• dis- res tambem fizeram censuras ao Parecer da 
cussão da Resolução sobre a eropreza Commissi"Lo, c forçoso é dizer alguma cousa 
do caminho enuc a rua da União e I pois estou persuadido que o Parec~r é mui 
a do Iwp.::1·ador;. ~· discussão do Pro· íudi~loso, mui con~enie:lte, e merece ser ap
jccto de Lei que crêa uma nova Pro- pro>.1do em tudo c po! tudo. 
viucia com o nome de Cariri !\ovo; I Attribuir á Commissão que ella sympa
~" discussão elo Pal'cct:r du. Cummis- I thisa com as c:,)J.ressõcs contidas na represen
são de Commercio sobre o melhora· taçilo, a que os nobres ·Senadores chamam 
mento do porto da capital do Ceara; ameaçadoras, é sem duvida fazer-lhe uma 
1" discussfw da Resolução que manda imputação summariamente injusta; póde-se 
lndcmnisar o :;1arCJ,uez de Recife; e dizer, um falso testemunho. A Commissilo (eu 
sobrando tempo, a continuação· da dis· peço licença ao Senado para ler uma parte 
cussão do Projecto -A K- sobre o do mesmo Parecer) a este J:espeito, expri· 
rcsr.abdecimento da ordem publica. mio-se da maneira seguinte: ·'Não póde a 

Levanta-se a sessão {ls 2 Mras e Commissão deixar de sympathisar cardeal-
dez minutos. mente com os grandes soffrimcntos dos nos. 

sos concidadão;;: da Provincia da Bahia." 

109' SESS,i.O, E~! 7 DE OUTUBRO DE 1839 

A rq1r,•.1entaçcio rJ,,, varias ci.dadãos da Bal~ia. 
- l'l•ojcc-to âc communicaçúo da rua da 

Ora, nesta Casa, ou fóru. della, a não se
rem os Vinagres e Raymundos, haverá quem 
deixe de sympnthisar com os grandes soffrl· 
mentos dos nossos concidadãos da Bahia, de 
Caxias e de outras partes do Imperio, que 
se vejam expostos a serem vlctlmas dos la

L'Hião er,m a â.o Impcraaor. - A nova drões e assassinos? Haverr1 quem não deseje 
1'1'01Ji1!ciO. 

Plt!·::-ilUI·:='CL.\ DO ::;H. !)lOGO .:\:\'1'0:\"10 .Ft::l.TÓ 

Reunido numero sufficitmtc de Srs. 

manifestar estes sentimentos de sympathla e 
compaixão pelos que soffrem? Eu creio que 
nf10. Nesta. parte do Parecer creio eu que a 
Commissão exprimia os sentimentos de que 
o Senado se acha possuldo. 

Senadores abre-se a sessão; e, Ilda a 
acta da anterior, é approvadn. I Vejamos o que diz o I:esto do periodo: 

"cujo excesso de aftllcçilo se manifesta atê 

P1·imdra Parte da Otd.C!It do Dia 
por algumas vozes descompassadas, ou antes 
pelo nccento agudo da desesperação". Cha

Continún n discussão adiada pela 1 mai· vozes descompassadas sorla indicio de 
hora na. ultima sessão, do requeri- upprovação e sympathia por tnes expressões? 
mcnto elo Sr. Vergueiro, apoiado ein O Sn. C. FmmEIRA entf!L na sala. 
2 do corrente, propondo o adiamento O S11. MABQUEZ DE BAII!lACENA: Mu!.to 
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slnto que o nobre Senador não chegasse ruais vincias, pedem ao Corpo Legislativo promptas 
cedo. O adjectivo - descompassado - quer providencias, e que se não retire sem deferir 
dizer descommedido - cx~esslvo; - e a sua supplica. Quando, porém, assim não 
pam todo homem de bem, e para quem sabe aconteça, o que elles não esperam, e novas eri
l!ngua, não -envolve sympathia, mas uma gra- ses como a de Xovembro se apresentem, elles 
ve reprimenda. E' verdade que a Commissii·J lançarão mão de todos os meios ao seu ai
adoçou um pouco essa sua reprimenda, attri- cance .para salvar a si, a Constituição e ao 
buindo-a ao accento agudo da desespPraçfio. Throno. Elles dizem que pretendem fazer 
E qual de. nós, Senhores, deixa de atten:lc~ aquillo que toda gente procura fazer em cir. 
sempre ás circumstancias que acompanhara.'!! cumstanclas iguaes, aquillo que cada um de 
qualquer facto ou expressão no momento da 11ós fará, dada a occasião, e que ninguem re
arflicçfio? prova. O homem {]Uc se acha desamparado e 

Não temos nós constantemente lndulg<!D· exposto a perigo in1minente lança mão de 
cia com aquclle Senador que no calor da <lis- quanto Póde para salvar a vida c fazenda. Se 
cussfto cmitte .palavras um pouco fortes ·JU :t profissão de tai doutrlna para nlnguem é 
violentas? Não desprezamos muitas VBZ•!S criminosa, como o serfl para os Bahlanos, que 
atrevidas accusações de gazeteiros? Com,, têm diante de seus olhos os lncendlos, os 
pois, ~e mostra agora tanta susceptibl!id.tde roubos, os Sabinos, etc., etc.! .que temem a 
por duas palavras t]Ue, na minha. opill!:ic, 1 repetição a cada momento? 
nada tem de offensivas, c que foram profe- :\!as, diz o .nobre Senador, elles não tal
ridas po.r homens que passaram pela horro- Iam de perigo, de crlse existente; dizem: -
rosa revolução de 7 de Novembro de 1837, e Quando se approximar o receio de alguma. 
se acham ameaçados, de um din. para o outro, crise ... 
eoffr•;)r novas desgraças? Desgraças .que e!- O Sn. CoSTA FE!mEmA: -Apalado. 
les attrlbuem á indlfferença do Cor.po Legis- O Sn. ~L~nQui~Z IJE BAnnACE.:'IA: - Pois 
];uivo, que não se occupa de reformar os Co- então, o nobre Senador quer que elles se oc
digos, a Lei dos Ju.rados e das eleições, sen- cupem de lançar mão de medid'as depois que 
do aliás tudo isto recommcndado pelo Go- a crise apparecer?... Todo homem de juizo 
verno, e reclamado por todo o Braz!l. Ah! deve cuidar de prevenir o acontecimento, e 
Senhores, eu creio que os Bahianos têm ra- nunca esperar a explosão da revolução, .parn. 
zão. então tomar medidas de a evitar. )Ião é de-

Eu não quero trazer fl memoria represen- pois de .rebentar uma revolução .que se de
taçii<'s !eitas pela Provlncia de Minas Geraes vem tomar as medidas para a prevenir. Os 
pa1:a a ·expulsão de um digno representante Bahianos ainda receiam um novo 7 de No
da outra Camara: lá, decerto, havia expres- vcmbro. Aquelle não teria lugar, se medidas 
~õcs fortissimas. se tomassem quando houve receio ·de que se 

:\iio fallarei tambem de um officio de um approximava a crise. Portanto, Senhores, se 
nobre :IUnistro que, se me niio engano, con- a Commlssão não exprimia senão o voto, o 
tinha expressões bem ameaçadoras: .. - Seis pensamento do Senado, isto é, que nós sYm
m!l bayonetas pedem .providencias promptas pathisamos, tomamos par.te e dõr em todas as 
11.0 Corpo Legislativo.- Isto tudo foi descul- desgraças que a,pparecerem cm qual{]uer pon
pado, e o devia ser, attendendo-se fls circums- to do Imperlo; se a Commlssilo censura essas 
tancias em que cada uma destas pessoas expressões da representação, ·que se chamam 
emitt.io semelhantes opiniões; e por Isso ln- amea~adoras, embora modifique, attrlbuin· 
rlulgencia tambem deveria haver com a ~:c- elo-as ao accento agudo da dôr, parece-me que 
presentação bal!iana, se alguma expressão ti- a Commissão tem feito o seu dever. 
wsse menos reflectida, ou mais !orte; mas, A Commlssão propõe que, para nos mos
nnalysemos as taes expressões que se chamam irarmos sensiveis ao clamor dos nossos eon· 
nmeaçadoras. cidadãos da Bahla, devemos fazer todos oà 

os Bnhianos, depois de fazer menção dos esforços c sacrlficios para quo quanto antes, 
:nal.~s que têm soffrldo c que temem; depois entrem em discussão e se adoptem, pelo me
ele apontarem as Leis a que a.ttrlbuem todas nos, as reformns do Codigo Criminal, etc.: 
ns desordens que se observam em tantas Pro- isto é, propõe aqu!Jlo mesmo ele que nos oc-
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·----
cupam~s, e portanto, seu Parecer não pódc Bahia, a quem se não tem offendldo, disse 
ser reJeitado. Tambem não admltto o adia- : que era necessario attender ás circumstancias 
mcnto, porque elle de algum modo póde con- ' em que e!les se achavam quando fizeram a 
siderar-se como lrrogando Injurias aos c! da- , representação; que esta razão devia ser at
dãos que asslgnarum a representação: se fosse 

1 
tendida em .todos os casos; que mesmo na 

simplesmente o adiamento, bem; mas, como Casa se toleravam e~pressões, as vezes aln
par:J. o sustentar, appareceram razões de coln- àa mais· descommedidas; que escapavam no 
cldencla entre a representaÇão e uma cha- ' calor da discussã.o: mas o nobre Senador não 
mada cart.a dos Ianadores do Reconcavo, que · fez a app!icução que devia fazer ·deste seu 
appareceu em um perlodico, então considero principio .que eu julgo verdadeiro, e deve 
o adiamento como irrogando injuria. sempre ser attendido. 

Quanto á attcnção que se deye dar ás Eu não conheço a todas as pessoas que 
ass!gnaram a representação; mas declaro ao · circumstancias que provocaram essa repre
Senado que todos quantos homens de bem eu 3entação, não sei qual foi o motivo porque o 
conheço na Bahia, respei-tayels por seus ta- nobre Senador, ubrazado do desejo de defcn
lentos, yirtudes <! riqueza, todos elles estão der os Bahianos, trouxe á collecção a sua 
asslgnados na representação. Portanto, haja · Província natal de Minas. Pa.ra que essa com
quantas colncidencias houver, não concebo a p:1ração fosse exactamente feita, era preciso 
possibilidade que taes homens tomem parte · que o nobre Senador comparasse uma com 
em revolução de qualidade alguma. (Apofa- ''utra 'representacão, para assim se ver se o 
dos). As suas eX·Pressões mD.Is fortes são fi- · f;eu juizo era imparcial e justo, ou se havia 
lhas do receio ·de se ''erem outra vez expos- imparcialidade c injustiça; como parece ha· 
tos ás furlas dos Sabinos e outros que taes, • '·er. 
que poderão tomar medidas para novas des- . Demals, niio era necessario para justlfi
ordens. Approvo, pois, o ·Parecer da Commls· · car os assignatarios da representação da Ba· 
são, e rejeito o adlam~nto. ' hia, ir procurar um facto ha multo acontecido 

O nobre Senador, a cujo lado tenhO ;:. : na Província onde o nobre Senador vlo a luz, 
honra de sentar-me, disse que o requerimento ' facto que elle exagerou. 
era asslgnado por 400 pessoas, e que ainda · Mas, o nobre Sena.dor ainda se não con
que elle asslgnado fõra por toda a Província, ! tentou com isso, levou mais adiante a sua 
para elle era o mesmo: por pouco não se es·\ injustiça, e offereceu como desculpa das ex· 
tendeu a todo o Imperlo. [ p1·essões da representação o haver um MI-

O SR. CosTA FERREIRA: - E o modo? i nistro de Estado dirigido ao Corpo Legisla-
O Sn. MARQu"EZ DE D.\Rno\cE:s-A: - O mo- 1 tivo u~ o.ffici~ em ·que o ameaçava com ta,:t· 

do tambem; mas digo que·, para mim niw é , tos mll Cldadaos. ~Ias o nobre Senador nao 
indifferente quem requer, não é indlfferente 

1 
quiz attender ás clrcumstancias em que se 

o numero. Voto pelo Parecer e contra o adla-\1 lançou mão des·te melo: este offlclo foi feito 
m•'llto. no momento d() uma crise que ameaçava to· 

o SR. FERREIRA DE ~iEr.to: _ Eu não ti- [ d~ a_ Capit~l do Imper.io, quando uma cons
nha mais que fa!lnr sobre a roaterln, por isso 

1

, !)tra~ao hav1a rebentado,. e est~va em armas 
que tem havido grande cuidado em defender <'m um ponto dn cidade, havia mals de 48 
a honra dos cidadãos da Bahla, honra que eu . horas que os guardas naclonaes se achavam 
julgo nlngucm ter offendido. l\fas, depois que J tnmbem em armas, expostos no rigor do tem
OUYi 0 nobre Senador que acaba de orar, te- po: foi nesse momento que foi lavrado e di
nho de fazer algumas observações, por Isso rlg!do l\ Camara dos . Dep~tados esse offlcio, 
que e!le, no ml•U modo de pensn.r. !o i injusto com cuja phrase. eu. me nao conformei: mas 

t di t I 
multo grande inJUStiça acho em se trazer 

c con ra c or o ... hoje como exemplo ·esse oftlclo, o qual .toda-

ser. 
O Sn. ·MAnQUF.Z nE Bo\nn,\CE)IA: - Póde yia produzia o desejado effeito do restabe· 

Iecimento da ordem; mas, o nobre Senador 
O SR. FERREIIIA DE MEr,to: - O nobre Se- \ compara-o com uma representação publicada 

natlor defendendo os respeltave!s c!dadiios da em perlodlcos, e feita com toda a calma e 
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moderação, c não fllha do momento, !Ilha : defestL dos Bahlanos, é nfte pu.ra censura.r aos 
de uma apertada crise. eleitores que fizeram rt!presentaçõcs. Se esta 

o nobre Senador, pura dcfend<:r os signa· exp!icaçii.o satisfaz ao nobre Senador, estou 
ta.r!os da ~·epresentaçilu, que não foram aggre- ccmtcnte, se não, indique qualquer outra, por· 
didos, foi atacar com muita injustiçtL uma Pro· que nii.o desejo offcrder. O nobrre Senador 
vincia, e ata.cou-n. citando factos inexactos; pa;rece ter indicado que prefiro a Bnhia. a 
e depois foi tambem atacar o procedimento I ::'1Ih1as: está enganado, tenho por ambas igual 
de um )Iinis~:o de ·Est~.do, que no_ meu modo a_ffcição. Um:' me deu o .nascimento, a outra 
{)c pensnr mawres sernços tem feito á causa riqueza e mcwG dl' bem nver. 

publica. (apoiados) qu •. tudo quanto ·e•ntão se o .sn. Cos'J'A FEiwr~mA: - Eu crieo que, 
fez a. prol d<t ordem. Esw passo ·do beneme. se nós nos ternos demorado tanto nesta mate. 
l'Íto )linistro teve lugrur em uma cns.~ •·m ria, é po·rque os nobrP3 Senadores que pugnam 
que todos nós achavamus dcscoroçoados: c cs· t.:mto pelo parec,•r da ·Commissão têm fug-ido 
tarfto os repres~nta.ntl"S du Bahia. no mesmo , do verrdadeiro ponto cia questão. 
cus.o? Creio que não. 'I 1 t p,"ra 

0
u,·ir 

, Eu sinto não c 1cga.r a cmpo " 
·Pedi a ·palavra Hómento para. fazer <!Sl:l j 1 · .. • 1 b s >nado r n o pri.nc Jlll.l da cuscusoao c o no rc e 

declara~ão: a. Provinc;a de M;nas tem dado , cujo lado tenho a lwara d .• ~ sentar-me, mas 
até !Joio provas ~onst~ntes de seu amor í' oJ-~ perguntar-lhe· hei quando disse eu que mere. 
<lem e ~espclto as. lei;;; e se em al~unHl pe., ciam rcpn~hensão os 1 .'dadãos que :tssignaram 
qu(•na cu·cumstn.nc:a c1la se ten1 deslizado dcs- :t rl·prc~cntução ela Bahia. 
sa linha d<· cr>nductn, é cousa tão dimiuma. I . , .. D , ..... _·E 

0 
n11., diss<~ 

1.,, • . 1 O SI .. "I. !Jb .\t..H.\< ll~A. ~u ., (JUC rnão Dlerccc ser ag~re< lua: nao Jn.go! por- . I 
tantn, qtF' !::e deva fi!Zer a defesa .(lç uns ú 
cust:t ela !'o·pr<>senw.çtLJ elos outros, 

foi que a Commissc1o fez uma. reprtmen( a. 

O Sn. CosTA .PI·:mtEi::.\: - . , . eu não exijo 
nada disso. Ond<• dei cu menos considcraçfto O Sn. :i'\/L ur:: BA~tnAcgsA: - .AgraílL'f:o ao .

1 
,
1 acs rogos e suplicas r:êStcs cidauãos, uo qué nobre ·Scnadar u ter Ii"•<~ àado occasião para 

ús de outro qualquer? Ondt~ disse cti que ciJ,·s 
n1.~ explicar immedia.tamcntc: fico-lhe muito 

. . . mereciam menos attençiio, c que se devia. dar obrigado, turno a dizer, porque J[L posso dcsfa. . . • . . d , ai 
. - ma1s co.nsidL·rarao ao alto e um ou.ro cru -

zc:r .engano~. ou Jmprt•ssues que c!lc rcc,•beu I . .. ; , · l' li · 
111 

que 
· . . . quer mdivlduo, Quarnao e que a: e1 c contra nunhas mten~ocs. Eu sustente! o prlll- . . 'li e 

. . · , , . . nüo se devitL dttr Import:mcta a aqUI o qu 
crp10 fJUl' se d"v'ln. atccnucr {L<; c:a·cumstancJa~ 

1 

1 
? E f 11 · 

. . . era. assif"naUo por co legas nossos. · u a e1 ~m que se achava qua:qucr mdJvJduo, ouar:ulo , " . . . . . 
· · .. . • . nisso'. Eu o que disse 101 que Jamais appro-l"llllttm cer:as propos;çocs; sustt>nlei cote prm. 

vrurin. uma r\:prescnta~ão feita por uma ma~ cipio com a nossa pr~1lca, ü apontl'i o exem-
nr:ira. tal: embo'l"a. cl!a fosse assignada. não ]Jlo c.k rt.~prcscntaçÜL'S fort(•s e ameaçadoras, 
só por ·100 pessoas, mas por toda a Provincia 
du Bahia, ou ainda mesmo por mais Proviu· 
elas, não havia de concordar em qu.e se de
clarasse que o Senado sympathizava com tat·S 
·cxp.ressões: façam.~.c mil representações ao 

como a dos cldtü-rcs tit.1 :.\:Iinns~ ll1t.•nos ai!1da 
no nobl'·e Jliuist:ro, pcH'CJUC ninguem 111ais ami
go dL·sse ·Ministro, nin~·uem sabe m<:Ihor a.va. 
!lar os serviços que cJI., prestou ao paiz do 
our~ eu. Nem hoje,ne.m entfto,tocnsurei o orficln: 

Corpo Legislativo nestl~ St:tn.ti·do, que cu jama.is quem viu o estado dcota Capibal ncsses !llrts 
a..~ .í:pprovn.rei. Eu não nego que es-ses ciüacliios de afflic~üo c perig-o só tem de louvar o :,Ii. 

· s '· <::: 1 d . P:t~3a!'am por grandes calamidades; e multo n~.::-tro. -c o novre .... {~n:H or n · mltte o meu prin~ . 
· · t' · 1 • • lom·o a. gcncrosrdndc com que cllcs se oppu· e~p1n, r;e J\'t'mns llH 'lJg'encut com tanta..s rt•. _ 

P · 1 'I' ,~.·zr:un nos anarchlstas; nao nego nuc clles te· rt•st•nta~ut·s 'e .1 Jnas... '1 

, nham receios tk passar por novas calamida. 
. O S1:. Fgmn:IHA ur·: ?l!eJ.r..o: Xão contt.· des, Eu não tenho di:o nada disso. O qu" eu 

~ aam ameaças. sim não quero é qu~ os signatnrios da reprc. 
O SH. :\;L m' B..\JWACI~:-:,1 : - ~fas continham sc•.ntação se tornem juizes dll nossas circums· 

"xpr,·ssücs Yioll'nt.as; tu as ouvi a. muitos. ele!· taoncias, porque isso .tem sido um principio fe· 
~urcs, ,. combate com L·lles, •não pode.ndo aci. cunclo de anarchia. 
mlttlr n pret••ncão de ••xpulsar o Deputado, de·j gu, com 0 qtw me não conformo é com 
]luis cl.J •.'lt•!tn. 'l'udo isto foi para susténtur a , a mandra p<.>r que se enunciam os reprcscn. 

.....,.. 
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tantes: -Se não apparcce.r<·m cst::Ls c aqucllus 
medidas, nós obraremos de tal modo.- Eu per
gunto: - E apparcceram essas medidas do 
Corpo ·Legislativo? Eu creio que não temos 
esperanças d<! que dia~ apparcçam, c os moti· 
vos disso todos os nobres Senadores os conhc· 
cem p•:rfcitumcnte. 

O SC'iladu vai l't'~pondcr qtH' ·sympathiza 
com as i<léas da rcpre;;cntação; neste c<tso el
Ies dirão: - o Scmulu tliz quo· symp<tthiza; c 
tomaram-se cst:1s m,.,!:das? :\'[ia: mas como o 
S:•nado conft·~~:t qut~ as nossas reclamar.;ões 
$3.o justas c nada póUr~ fazer para r:stisfazd-.as, 
o Estado csLú em perigo, a. cris-e est{l a appro
xima.r-se, e portanto dc\'l~mos tomur as pro
Yidencias CJUt,; se não deram; c foi por se nü.n 
<1:1ren1 estas prcJvidencins t'nl tempn qut.~ ap
pa recén a desordem na ~1ahia. 

Prescnt!· estú quem (~rn Prt•s:c!ente dessa 
ProYincia, ,. 6 contra Plle que d<·vcm a.rcar os 
reprt.·sent:'l·íltt.·~. eil\~ é r1ut• t·!"a. o ju!z. Eu qu.:·ro 
que seja juiz o GnrPrno I! n:w 400 pessoas (]Ut"', 
quan(fo (•llt.QJHkrem, .Laça.m uma. ~·cnJltn.. dizen
do que o Governo nDo cuida ~~m nada. Eis 
aqui por que cu entt~ndo qut~ é o Governo 
quem dl'Yt.~ SL~r o jui'! ,:._. qun.ndo s:: d(L uma 
crise, .... ~ é n1ister snivcr :1 Constituiç:ão c o 
'rhrono. 

·Eu não digo que s~· não dcvt~ syl!lp:lthizar 
cnn1 o padecirnolto des:::.•.3 cidad:Ios; mas 'llÜ.O 

se trata disso. !\'[to ~nc poss,) conformar con1 
n mcdn por QUt1 elh:·s L'Xprimcm os s~us S\!Uti .. 
lllcntos, •nem apprnvo qne o s~nado declar<: 
sympathiz~vr com tnes illf~as, porc1ue estou PL1 r
suadidu de que o Corp11 LL·g·b:Intivo clc\"c ser 
tra t:Ldo com o m:do• respeito. Creio, Senho· 
r<·s, qtll'. se possiwl :'o:;se que os nobres Se· 
nadores apre-sentassem um requ"rimcnto ~.,. 

melhantc, o ~enado n desapp·rovaria. 
Rcconhcr,o quanto <' sagrado o direito d<> 

p.:tiç•1o, quantln <:xaradc nos deYidos t,,rmos. 
St> o nobre Se/fiador fôra :\Iinlstro, e tre

z.en tos -ou c:~ .. atrocen !.os ... ·mprcgados publico~ 

cJ:ssessem: St• o ~Unisrro não der estas e aque!· 
bs providencias, nós hawmos de fazer isto, 
o qne !uria o Jiobi't• ::'.I!!uistro? Dlriu, cm 

nm raso de crise, ,,s hom0ns t&m razão, t·u 
soffr~rt•i is lo ... 

O Sn. Cns1'.\ PEit::EmA: - En niio estou 
m•ssc principio: desf'io faz~r parar a una!'éhla; 
lodos faliam t•m salvação publica, bem da pa· 
tria. t•tc. · ·Raymundo <rtlmt•s o estti dizendo, e 
pedindo a r~vogaçflo rlc uma h•i sJbre Pret'cl. 

tos.que u respectiva Commissüo do St•11:1do. jul
gou que feria a Consti tuiçflo, que abria a por· 
ta á nnarchia; mas, porque os desordeiros pe· 
diam a revogação de uma Lei contra a Consti· 
tuiçiio, só porque se dizia issü. porque niio ha· 
via rc-presentaçflo <tlgt.1ma delles; veiu o adia· 
n1ento densít rcvogacão, c os mesmos senhores 
que tinham dito que dla feria a Constituiçiio, 
convic·rnm no S<·u adiamento, de maneira que 
para. se não satisfaz.er n.s cxigencias dos desor
deiro.: do )luranhilo, ~ neccssario qne uma L<'i 
anti·•cnmtitucional não seja .derogada: mas cu 
não admitto tal princi1:io. 

Sl' os nobres Senadores entendem bem o 
pn:recer. approvc .. se, mas, depois nü.o se diga~ 

quando ~c apresentarem taes rcpres.mtnçõl'S, 
que estamos em an:uchia. 

:'Irão baata amaçaJ·.nos com a approxima
çiio de nma cris<·: todos os homens o podem 
àiz,·r: é ncces~n.rio ve.r se é icgal a. mnneir~ 
pc,r 1JUC se quer proceder. Aqui nilo se trnta üe 
e:·:nminar se estes cidadãos queren1 estabi.:lecer 
t) despotismo, mns sin1 de examl~aar a maneir:t 
poT QUP reprt~sr·ntarc:nu; este é o verdadeiro 
ponto d'~ f"Ji.ll'Ztií.o: mostre-se que este modo de 
rr·presr:ntar é muito !cgal, (~ eu vorar~i con1 os 
nollres ~;;naclon•s, 

Discutido o requerimento e posto a 
\'utos, não t' approvado. 

Progride p0r consegulntt! a ultima 
discussfLU do sobrcà!to parõccr da 
Commiss:1o de Legisla~iio. 

O Sll. :\1EI.LO 1' :JA"r':'os: - O direito de 
n·p:-csenta~ão não pôde ser contestado, porque 
é o direito que todo o cidadiio tem. c se acha 
garantido pela Constituição. Sobore i> que pôde 
h;tver duvida. é acerca dos meios que nisso se 
t•mpregam, se cllcs são razoa.vllis ou niio: é, 
portanto, não sobre o .direito, porém sim so
bre o modo de exercei-~ que tronto s" tem ques· 
tionaclo nesta Casa. 

Diz~oe que n Commissiio sympathiza com 
tt reprcsentaçfLO. Senhol'cs, é preciso obscurc· 
ccr a verdade, ou dt•snn.turar o sentido do que 
cstú escrlpto, para. a\"ança·r tal nsscrr.ão .. A 
Conunissão ê ct•rto qtw sympathiza com a re
]Jr~sentaçt1o, mas em que ponto? Naqucllc em 
que os •rt•pr,•sentantes exprimem <JS grandes 
soffrimcntos dos nossos concldadãos da Bahla, 
e não com isw que se qualifica de ameaças. 

Pouco ha qu,, dizer so·bn• o· estado de cou· 
su.s daqudla Pruvln c ia, tmlos o conhecem: 
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mas, os ooJectos -desta ordem desgraçadanwulc 
não se tratam considerando-os no seu verda
deiro ponto de vista. mas sim ·Pelos respeitos 
de antipathia ou de amizade que tem cada um 
para com outros, segundo a posição em que Sé 

acha. collocado. Para quem estú. prevenido des
te modo, a opinião n~ais razoavel ú loucun; 
m::is eu não posso o c eu! tar a ve.rdade. 

mesmo. Eu sou testemunha ocul:J.r do ·que sa 
passou na Ba·hia: depo!s que a .r()voluçüo re
bentou, houve uma emigração esp01ntanea; re
cursos ·nenhuns do R~coneavo; não havia. uma 
peça de art!Iharia, uma bala, etc. E não foram 
3 ou ·1 pessoas que, tomando a peito a. salva
ção da Província, promoveram a reacção? Como 
se extranha, pois, que 300 pessoas assigncm a 
representação? Não se sabe que esse numero é 
mais que suff!cicnte para se conseguir esse 
fim; que não é com e~sc numero de gente que 
ordir.wriamente se prepara uma reacção para 
se salvar o Throno e a Nação? Isto é bem 
sabido. 

Onde, em que luga.r da r.eprescntação s·~ 

acham ameaças? E~ tão e! las contidas em di
zer-se que, no caso de que os males se appro
xinwm, se rc"-lizc.m, se não se houv2rem dado 
proridencias algumas ... 

O Sit. CoSTA FEimr~LHA: -Sim ... IJUnndo se 
approximarem; os responsav·eis hão de ser jui
zt•s da approximaçi'w ... 

O S~t. l\IELLo E :\'L~TToS: - E' esse o grn•a
dc cava.llo de batalha. A approximação de uma 
crise, de uma. desordem entre nós, é cousa mui
to reconhecida; não se ·diz frequentemente dias, 
mL,zcs c até annos, que em tal tempo have:rít 
uma dt:sordem'! No l\la~:tnhão, o nobl'L' Stmador 
nfto esttcvc no meio rlos que tramavam a desor
dem? Quando lhe foram offerecidos soccorros 
pelo nobre Presidente do Cearfl, nüo disse o 
nobre SL•nadCYr que não precisava dt•lles. qu" 
tinh:t as sympathias dos seus concidadãos? ... 

O Sr:. Cosn FEimEJUA: -:Nego. 
O Si:. ~IEr.r.o E :'IL\TTos: - Recorde-se ben1 

do estado do .:\!aranhão, quando o nobre Pre
sidL•ntl' do C.:ará lhe mandou nfferecer auxi
lios, c o .nobre Senador lhe rcspond<!U que ni'to 
precisava ... 

0 Sn. COSTA FEHHEmA: - Pa·ra o Pará. 
O Si:. l\Igr.r.o E l\L~l"i'os: - Niio diga o 

contra.rio do que sente. A rcpr,•sentaçüo, pois, 
nüo tem ameaças: se acaso apparece alguma 
cousa. digna de reparo, é uma ex.pressão ma'is 
forte, mas nüo ta•nto quanto se qu,••r que s"ja. 
E' nect:ssario que quando se approxime a cri
se se tomem providencias, e se não se tomarem 
hão de ficar como fiCtLram, reduzidos quasi {L 

ultima extremidade. E demais, dado um caso 
de crise, quem prepa.m a rt:acçiio? Na Bahia, 
no Pa:rii ~ -outros pontos foi o Governo c Sl'US 

agentes qu.: promoveram a reacção'! :\'ão; fo
ram ·OS cidadãos, os proprios interessados na 
ordem que se oppuzer,lm a essas d~sordens, c 
que feliznwntt· o puderam fazer. 

0 Sn. C. FEitlll~IM: - Apoiado. 
O Su. 1\IF:r"r.o r. MATTos: - Então, como 

ago·ra o r~ prova? E' ser wntrad!ctorio comslgo 

Accusam-sc de cont.rad!ctorios aquelles qllé 
convieram no adiamento de um pa.rcct•r da 
Commissão sobre uma lei provincial do ::lfara
nhào, que acabava com uma lei de Prefeitos. 

Isto é vindicta! Como se adiou aquellc ne
g-ocio, agora adia-se ~:,mbem c·stc. Quando as 
vindictas se tomam com prejuízo da causa pu
blica, não sei rJual é o rrsultado! Sejam (Is jus
lú::l, comparemo:; uma cousa com a tJUtra. 

Querendo-se estigmatizar os autores da !'<'

presentação. fallou·.sc t:m Vinagre. 'Raymundn 
Gomes e outros desordeiros; esttJS, pon· .. ntur~. 
representaram· alguma cousa, dizendo que ha
viam de tomar providencias'! Diziam que que
riam a Constituição, c Th.rono c a llP!ig!ão, 
mas quando já se ach<tvam com as armas nas 
mftos. roubando e matando. Como então com
parar-se este procedimento com o dos clda
dftos pacíficos que, tendo por suas vidas e 
prC>p·riedndes, dizr:m que, em caso de crltie, 

e Quando se não tenham dado as providencias 
m•cessarias, 'lançarfto mão de medidas ]cga~.·s 

para salvarem a Cunstitnição. o Throno, suas 
vidas e propriedadt·S? 

E' necessario comparar as qun.litla~ts de 
uns com as dos outrm;; bem como as circnms
t.mcias em que uns obra.ram, c nqudlas. em 
que os outros obraram. 

Aquellcs, dt.•pois oue tomaram as armas é 
CJll<' fizeram as dectarn~ões de que queriam 

·sustentar c•ssas id&as, " aqui!lo ao mesmo tem
po que iam roubando '·' mataudo; mns os cilla
dãos da Bahia, só no caso de que apparcçam 
ameaças evidentes de ces(}rilem é que procura
rito apagai-as, lançando mão de seus proprlos 
recursos. c• cntiio tomarão as medidas; nllil 

dizem que as vilo põr cm pratica nntes cl~ 
qualquer desordem, declaram que hfto de to-
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mar as prt•r.au~ões para que, no caso de que , provavelmentl! poderão ainda passar, no esta· 
rebente alguma d~wrdem, elles se possam d~- ; ilo adiantado em que se acha a presente ses· 
fender, afim de que os não apanhem descuida. j sãQ." 
dos, como da outra n.z; e se não fosse o au-; Eis com o que eu niio concordo; t· peço aos 
xilio da Providencia dh'i'lla, e o estado cm que ' nobres Ser.adores que refiictam no que a Com. 
tambem se achavam os rcbl'ldes. viriam g;rap .. ! mi~são propõe, como deferimento fLS pret.,uções 
dcs nHtlcs. ! dos representa11tes, n. urgencia. da taes medi-

Se os que tL'nlaram a primeira dcso.raem i das. Supponha•sc que o Senado r,p)}rovc este 
tentarem segunda, hoje hão de prever multa!~ parecer tal qual. que as medidas se não dis. 
cousas; ,. se [dnda da segunda se sahirem mal, ! cutam e não passem. e que a2sim o Senado 
,. ficarem bem, tent.arào tercPira .vez, porqw, ; falte [I sua )}alavra; nào se vai dar aos repn,
a impunidade é 0 primeiro gula dP- todas as ; sentantes um motivo r,ara elles porem em pra· 
rn·oluções; portantll. G mister que tamlicm 

1 

tica nquillo de que clles fazPm men~ão em 
do outro larlo so· cuido· no mesmo. para que a sua !'L'preso.•ntação? 

reacção poss:t produzir bons resultados; ma~. 1 o .S1:. li'IEI,J.o f: :'.!ATTos: - }[[dor se dá re. 
s" ns dt•sord.,iros forrm continuando cm srus ' jdtando-se o parecer. 
planos, em proverem todos os inconvcnien· ~ O Sr.. H. CAv.\T.C.~!iTr; - Eu não o qu1:ro 
v·s, o re'3uftado será f!lh• em nlguma t(·:ntativa 

t•ll••s so•r'Lo !Plizes. 
Portanto, não tem ltlgar a C0:1jpa.rnçfl.o ~Q 

um e outro partido. 
Toda a opposi~fto manifestada ncs~c casn 

é contra ~s sympathlas que tem a Commissão 
com os suffrimentos •los hnbit~ntcs da Bahia: 
ella ni\n aa capaz <le sympathizar com as éX· 

prt.•ssiks lll[Ls da represt.•n tação; c o que ella 
ento·nde é que se de·:·~ cuidar das providnclas 
que aquclles cidadãos julgam que devem ser 
tomadas. do que cm p:n·te o Senado se acha 

rejeitar; mas peço an Senado qut.• ;;-cflicta no 
)}asso que dá, approvnndo a ennclusiio do pare· 
ccr, comqnanto muita sympathia me mereçn o 
arrazoado do parecer. 

Sr. Presldtnk, cu não desejo tíJmar muito 
t<•mpo ~i. Casa com (•sta questfLO, c por isso rc. 
firn-me ao que outr'oru j{t disse. E' sem du
\'ida patent<' que a Comm!ssão at~endcu ás 
justas queixas, c ao estado, á posiçào em que· 
se achava eSSt! grande numero de signntarios 
da rep·resentação; mas eu não posso deixar de 
fazo.·r algumas censuras pelo modo que n rc. 

occupado; ~ por isso. j1;igo quP o parecer dfve presentn~ão fo! feita. Sem duvldn. o estado cm 
s<·r approvado: nào digo mais nada wbrc cst~ 
objecto, embora venham as mais grossas nu
vens de improperios, que a!•nda talvez se t'X• 
u\ndam sobre mim. Não tornarei mais n esta 

qu" se ach:t a Bahia, o relatorlo d:t Commissfto 
feito por uma p~ssoa que tem muitas rela~ões 
com aquella Província, tudo isto, bem conside· 
rado. não póde dt•ix:l!l' dt' fazer interessante o 

questão. arrazoado do parecer: elle fere quasi todos os 
O Sn. Hol.l.\XDA CAI'AT.CAXTT: - Sr. Pres!· topicos da representação, o trabalho é digno do 

de.nll', post-o IJ.U" ainda não falla~e nessa Senado c do nobre rc·latc·r da Commissfto; mas, 
questão. clepois que elln se discute, todavia iá reflicta-se bem na conclusão do parecer c no 
tive oc_casifto par~ dizer que sympathizava. c~m I eompromettlmento que delle )}óde vir ao Se
as razot•s cx)}elldJdas no part>ccr da Comm1ssao, : nado, em consequenc!a de!Jc se nào poder oc· 
mas qu~ me nào podia conforma: com a sua I cupar dessas medidas indicadas n::l!t•; ,, se 
conclus;w: \'OU pois dax as razoes disso. O / nós faltamos a essa promess:t, não daremos 
parect.•r conrlue desta fórma: "A vista disto, razão para que os homens desconfh•m de nós? 
é a Commlssüo de parPcer QUL', para nos mos· Nfto estimularemos mesmo t.•sses sentimentos 
rrnrmos st•nsinis a-o clamor dos nossos con. 
cidadãos da Eahia, dPYemos fazer todo o t's· 

••xccssivos que se notam nessa representação? 
O Sn. :lfEr.r.o E ~L\'l'·ros: O t~mpo nos 

forço ~ sacrlficlo p::t•ra que, quanto ai!Jtes, cn· justlricará. 
tt·,,m em <l!scussiio, es adoptem, pelo menos, O Sn. H. CA\'AI.CAxn: - ... mas eu acho 
as r1·formas propostas a alguns artigos dos I que é melhor que nós tomemos isto em consi· 
eodigos criminal c do processo, que a Com-j dern~ão; e para isso cons.egu!rmos, eu vou 
missão julga serem as mnis urgentes. e que propor um melo de snhlrmos deste embaraco. 
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Senhores, o direi to de petiçito eu o consi- ' elles nessa occaslão um meio legitimo para 
dero importantisslmo e tão amplo, que entcn-J US[Lr d.a sua soberania, ~essa soberania mal 
do c udmitto que qunlqucr cldndào possa rc- entendida por uns, e tao assustadora para 
presentar sobre qualquer assumpt0 que seja: outros, mas tão real e efficazmente reconhe
tod[Lvla. esse .direito deve ser attendido por cida pelas nossas instituições. 
juizes competentes, e em occaslão opportuna: i Eu não entro nem na accusaçã.o nem na 
mas o cxercicio do direito de n·presentaçfto, 1 defesa dos representantes. Que se reunam 
não é tão i!limitndo romo querem alguns no- i pessoas para representarem sobre seus inte
brcs Senadores; e por eu reconhecer que ello 1/ resses, é isso commnm, é uma marcha regu
é muito importa'llte c multo amplo, não se se· lar do nosso systema: se houve algum ex
gue dahi que admitta que se fa~am insultos ! cesso, eu não quero entrar nessa questão, e o 
ás :tutoridades: seria até couvcnl.:nte que 0 I que posso confessar é que muito respeito e 
Corpo Legislativo fosse quanto antes mostran /muita sympathia me merece o a.rrasoado da 
do que tal meio de rrqu~rcr nfto (• pcrroittldo. I Comnlissão; mas eu peço licen~a. para ofie-

. j rccer uma emenda afim de que cm lugar das .Aqm se trouxe pnra exemplo a representa- ' ' . 
- . palavras - á vista disto, é a. Comm1ssão de çao que vem de Pernambuco, e por essa occa I ,,. S d 
• - • • • 1 parecér, etc. - se ulga- que o ena o to-

smo eu disse que reconhecia fraca a mmha 'I • 
1 

-
11 

d d 
11 . mar[L em consH eraçao ·O a ega o os supp -

loglCa para achar ataques cm uma talrepresen· 1 d . . 'd d 
- - 1 ca.ntes, segun o a JUStiÇa e a equ1 a e. taçao, a qual nao póde sn· tida como um a·r- , 

resto por falta ele respeito c attcnção para L 
com as autoridades publicas: cu ift disse mai~ ! 

- . I vezes que nullcu. il::l maus dol!lll a. lHnguenl l 
pa.ra <·scre1·crcm tacs ~·cprcsentações. Se eu ) 
qUizessc entrar cm recr.ws, para ap'oio da di- 1 

'd d . I 

O nobre orador conclue mandando á 
:'lfesa a sua emenda, a qual é lida e 
apoiada. 

O Sr. Presidente convida o Sr. Vi-
ce-Pres:dcnte a occupar a c:trleir~. gm a e e respctto de tal rcprescmação, pode: i 

rin. chamar essa representação da Bahla P. ! · F p . 
1 . . ' I 0 SI:. COS1'A 'EltUl':mA: - edl a pa avra mostrar que podta fazer o mesmo que se fc7. : . 

1
. - b s 

• • • • . • • . ! para rnzer uma c·xp tcaçao a um no re ena-
em Pe!n,tnlbuco, podérHI. dtz,•r-lne que frn den· I d - t t d t- t• 

or, c nao para ra ar a qucs ao, que cs " 
t:·o das reformas da Constltutçfto, dt· nossas I 't d •b t'd . ,. 1 - . mu1 o c a 1 a. 
lllSLitu ~ocs. que o GoYcrn~ Provincial de Per- i . 
"l'lnlbuco toJ·•ou al<>uln" 11 d'd 1 I Disse o nobre Senador que era !leito fa-~ ~ l• , o 4,1s 1c 1 an para sn .. var 

• . . zer preparos, que era do nosso dever cuidar e noscgurar a propriedade c nda de seus con· l . . . . . 
C;dad"to- m · d d d . i d~ noss<~. ex1stencta, etc.: é !leito, stm, senhor, · , o, no cw a csor em em que o:~os , .. 
"ClJamos , p. 1 · d B 1. d' I mas devemos •Procurar os meios l1c1tos e !e-
" • • • :. 1 o v nctn. a a !la po 1a faz~ r : . . . I gr,es. Estando eu na presldencw. do Mara-
outro tanto, scm que t!Ycsse precisão ele re-

1 
_ . h p · · - t · h f 

presentar or este modo· m , ,. .. . n uto, a mm a roYIDCia nao · m a orças; 
n" Pt d . .' a. a Cote h spetto 1 mas, se neccssar!o fosse, havia de pedll-as an-

do me l'S !ln cre1 mm to· comtudo s •m · 
di. 1 · 

1 
' ' · • e pro i tccipadamentc nara obter o soeego da Pro-

rc que os ma es nue ha na Pl·o••J'nc·n d ' • · -
1 '' ' 

1
' a ' vlncia: essa era a minha obr1gaçao. 

Ba.1la. tambcm os havia cm Pernambuco I . 
'· · · A respeito do Ceará, direi ao nobre Sena-

O Sn. :IIm.r.o E :IL\rros: - Esperemos pe!ns ! dor que quando appareceram as desordens do 
resultaao~< · . ' I Pará, e quando tive essa nottcla no !\tara-

O Sn. Hotr.A~IlA CAYAT.cA~TI: - Pelos re. nhão, não tinha um unieo vaso capaz de pe
aultados! E' necessario desenganarmo-nos; o !ejar a não ser a pequena escuna D. Pran
Governo representativo não é o Governo das r.isca, e sem dizer o que tencionava fazer da 
indlfrr.rencas; li necessario que os cidadãos fragata J-mpcrat1·iz, de! ordem ·para que com 
mn.is instruidos e mais bem conceituados na toda a brevidade se preparasse para sahir; 
sociedade tomem interesse nos negoclos pu· c nessa occasião, tendo vindo cmbm·cação do 
blicos. Eu já disse em outra occaslão .que se- i Cearâ, o nosso colleg:~ o Sr. Alencar me man
rla melhor que os representantes dessa Pro.

1

1 dou dizer que era nccessarlo mandar embar
vlncla., para obterem o ·que reclamam, atten· caçõ(•s para o Parfi, e que, se eu receiava 
dessem' a Isso na occaslfto das eleiçlles; têm 1 alguma cousa, mo manda.rla tropa, Eu ma.n-

_ .... 
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dei cscla.rccer o nc:;;·ocio, e clli:r:ndo-Iho -qne i 

~ão t.iuh:t llWI!tl:ttlo er.:·!bt!.:·c~!~tics p~rrt o P::trú, 
porr!l~'.' :.::~LO t:nhn. ~c·não dou:3 v~~so3. 

Q:t:tr.to r~ tropa. para o S(JCL•gu dv :un~a

Jlh:lo, w lilP ~gr::lCl•'cia, c d!zi:!-lhc Que não j 
tinh:t n;·cc:.:~dtl:!dc dclll, porque, na. rer!.lida
.:~·, qu:~IH~o l'~l t·ni.enrlessc que- a m:nh::!. forc::t 
moral csli•·css,~ i:üo !:mitatlJ. r1uc nüo pu~cssc 

1113-Ill~:r o socí:.r.~;o palJlico no ~.!u.r:J.nhão, então 
JlC~~; .. • mtlincnto ('li p:..•<J:n ao GoVL:!·no que man
flass;:: cut:--o Prcsith:ni.e. Eu ch~s~~jo qae toàos 
<JS rjnr g11rc:rn:-t.m s ·· sustl'l!tt.!ll1 m:2!s pela for

r;o. monl do qHr! pr·l"s r~rmas; r fjlmndo ea 
;;on:r:-:.d, lh.·i pror:ts di::;so JHJl'í}llC I1l!tit3.s -re-
7.l:S l!rl'! :·.s dt!::s crd,·aanr,·as r1:1·:~ c.:;tJx:.un em 
p~~I:-.c!u, c~ :~.:; ~1:anri~·r p:1r:1. complC:tar a for~n. 

1mc de:v~:t s~:!L!l' par~: o P~1rú. 

O nr,[,;·.:· or::dor c:onc:lt1e dt·c:br:mllo que 
nito ~~ JlOI' •:inclic:ta fl~!e ntio :tl1jH'OY:.t o Parc
r·.:r, m;t5 IF11J~ m:.: i·.-o:: Y~ r.·:·:nuv1il~(:!:: c:n ~Cüs 
a:n,ri•,rc:; disc·ursc;;. I 

i 
lJ:'"t-~;p por <lisc:~~tido o P.:ll'l'Ccr, c, j 

]"lo~;to a. '\'O~n:::, ~~ npp:·c\·;Hio, nfio p:ls
~~~:!d•J :-~ (·!l!:::u!:l do S:·. "!Jo11:-t:1Cl:!. 

·~~. ]>rrrl·· du únl~ Jil rlo Dirt. 

(!& o anis-o) as~~:Y.l, <:omi.an~o ~:uc os (:!ilpre-.. 
=~:uios U~!c;lar(!rn flUI! nCLo L: na. ilha. tolla, c 
.:;!:n !11\·ramcnlc na c:~te:1.:ão da cslra<Ju. 

0 S1:. Ym:Gt:Cll!O: - Est~ fe!ta C,Sll, dc
él:t!"~:r;üo. 

Dl3cuticlr.. a m::ttcria, é aiJprova.clo o 
a~·t!go 'i", SL'lHlo !guulmcntc a.pprova.
da. a TIL'3olu~ão !1i.!l'.1 passar [~ tc.:rc~ira 

di:scu~sfco. 

E' ajlpi·o,·ado czn t!!t!rua discussão, 
<:i,m a C'!llC.n.Ua do Sr. Alcnc1r, appro
"",·:t!l:t c::n f' U I~cus3iLO, o Parecer da. 
Colll~l~.s.s~to de Commcrcio soi:tr0 a rc
l}!'t~s·:::n:~(:~rJ dos moradores do Ceará, 
.:.-:u qth· Jh~dl'lll proviclencin.s p:1.ra. o 
!'1.:..-.:<lw:·~::·.:cnto do por~o c.!;:. CJ.pita.l 
~:.i. llkSIJ.1a P~·odne:ia. 

E~'i. tra cm disc:u.s.s:lo o Projecto de 
Ld fJlie ert:1 uma UO">'il Provincb. Uc
nor:_jin~C&'l.- C~n<ri Kt)vo- com~ç:J.ndo 

pc·io artigo 1 ", 

I
' O Su. Ct·~;u 1".\SL'O~cr.LT.os: - Parec!a-

CfJn~in(w. ~ :!:• L11scu:.::5 ~to, adiad~ r~m r.1c- Que sr~ clc\·in. ~tl!ar o Proketo ~tê qnc 
"0 1 nt~ ., , .. 1 R: Yiess~lU !niorn~ar.U~s e l'l'Pr~·sc-nta~õcs de Ca .. 
oJ (,\~ L':'. P.1SS['.(d:, {H1 art.. j 

11 (a ·~- I 
snlur:;IO flUe autor1s:! o Gr1\·crno p:tr~ 1 rnaras. Farei um :·l1 ri:l~~·i!JlCULO par:1. esse íin1. 

CO!lccch'r priyik~·io (t Comp:lnliia r •• r-,. Lê-se o s;:,_o;uillll! rcqucr:mcnto, f]UC 

m:tda llt'St:l Côrte, p:lr:t con::;trnir um ~ :;po:tid~: 

crtminho de io:rra qu<', ntra\·c:s~J~clo o,. "Reqnl'iro 0 ntlhmtc:lto da tliscussfto at~ 
mar, commmuqt;c :: rua cl:J. tn!ao, no ,,.1e n Go\·o·rno mande info:·m~r os Prcsiden
S::~'co elo All'c'rcs, co:n a elo Impcm- I l~;; c1:1s PnYincins Olll' \'Üo ser cliYicliüas, ou
dor, t•m S. Chri:;tn\·~cJ. conjnncta-1 ,·indo este-s as Cam.aras :'llnnicipaes que lüo 
mL"!ltc com o Part•cer da Commlssrto 1 de ficar pc•rtC!lcendo ft nova ProYincia.- S. R. 
clP Co:nmercio. 1 I - C·unlla rusc•J:lc'C'!IOS ... 

f O S1: .. ·\J.EXC.\1!: - TalYcz quP o motivo 
O S1:. \'~-:J:crJ:u:n: - A Cnmmiso::i.o po•r-1 tJlW 0 nobr .. , s.·naclor wnha .para propür este 

~untou ~lO j\m.prez:lrio se c.stQs 30 br~r:as eram i a<l!amcnto seja. 0 par:tgrapho ~·· do artigo 2° 
c·m rncl:t cl:t ilha, ,. ello• clc'claron Qll<' nlio. Pa-

1
• ch-src Proj,,~ro; m:!s ]J:!rt•cc-:no? que se pódc 

recl' C}th' pú<l·.~ passar como está. . ,·otar pPlo 1'' artigo, morlllL'nte quando é 

O SH. ..\l'Cl'STO :IInXTEII:O: - Eu vi o' .wit]c-ntc' que o 'Pn1jecto nüo pC.dc• Jl:l~.'':~.:· 
mapp", c nuYi dize:· ~ne a intt•nçfto dos em- I n<'St~. sessüo, c por isso 1![1, tempo par:~ Q11C 
pn•zar:os (, qnc o ca:ninho so'jlt só ela P"rtc I n•nham as informar,ües que deseja o nobre 
1lo mar na cstrn!la r]ne ~assa P<'~:t ilha; n~as, I St•natlor. J;í. alguma~ rcprescntar,õc~ tlc C[J,
nos to•rmos cm que !'sta conceb!do o arlll':O, ma::ns rxistem sobre a :II~sa c proxlm:tmcnte 
pôde-se cnh'ncler ele• outr:L mall<'ira. ~l:t!s 30, r:hr[:arüo oatras, pcclintlo n crcar.fto desto. 
brn~~s por mar cm tuda a extensf10 da Ilha ..• r Prorincia. Parecia-me qu~ o uobrc Senador 
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podia prescindir deste adiamento, c, quando 
muito, propôl-o quando st· ·tratar do pura
grapho 2" do artigo 2", nüo obstanilo assim 
·Que se adiante a discussfto subr" este Pro
jecto, que é de c•·no de maior utilidade. Na 
marcha dellc· tem St' obs1~rvado uma ordem 
muito regular: foi (t Comnüssfto de Consti
tuir,fto, que deu o seu parece-r, rcconheccn· 
{]o u sua conveni<•ncin; c, como nflo tinha 
dados estatistico", foi ;, Commlssflo de Es
tatistic::t, ,. <·sta trabalhou com os dados qu~ 
pôde obter, ,. t:ll1·ez o Governo mesmo nfto te
nha tantos como a Commissflo põde adqui
rir. O S<'U Pan•ct•r aqui estú, e me parece que 
o den·mos acreditar; I' elle .reconhece a con
vcninC'i::t ,. possibi!idad<· da creaçfto desta no1·a 

Prrn<ncia. 
O 1'' artigo trata simplesmentt• ela cria· 

cão: a sua CtlllYl·nit•ncia estc"t dl·monstrada, e, 
portanto. p:ll'l.'CI'-Ille qut• nfto lm necessidadt• dt· 
~.,. adiar o projecto para se p<'direm infoTma· 
r.ões an GnYt.•rn) sobrt• o tndo dl'lle, mas, com· 
tudo. \1Üo me oppord a que S<' P"~am acerca 
de duas villas que se tiram da Parahyba. ,. 
.por ·isso com·enho t'lll qut• f!qu,· adiada "sla 
parte, mas isso nada t"m c~m o 1" artigo (·m 
diE·cnssão. Quando propuz qm• st· :lllnexass"m 
aquel!as dtws v'il!as, com seus municipios. ú 
nova Prov!ncia, fni pr>r m~ persuadir qur. da. 
qui r1•sulta muita utiiidadc· a seus habitantt•S, 
ficando> de 30 a 40 lcguas tliscant••s da nora; 
CllPital; quando para a Parahyba .ncam dlstan-' 
tes mais d" C<'lll leg·uas. Além .(]isso, as rela
r,õl's mais naturaes daqlll'lll'S poros. sfw para o 
Cayriri. onde vflo buscar os gt·rwros de primei
ra l!lecessidade; e as outras relações comm,,r
clat·s silo para P,•rnambuco, e poucas tem com 
a Parahyba. Julgo. pois, qut• muitn ganham 
ficando ·incluídas ,.m "· nova Provlncia. Os ·po
vos do tPinbaco, principalmenll•, têm estreitas 
l'l'lações cr•m os habitantes daqul'lla prurte dn 
Cayrlrl, rJUe tlcarn no d!strlcto da povoação 
dos ~1!1agr,'s; variae ·Pessoas dt•stt· districto 
têm l'az1•ndas de criar gado no Plnlwco. c 
pessius desü· municlpio têm sltios de plantar, e 
r.té Pllg,'<'llhocas ti<· rar>adura I!IOS ~IIlagrps e 
Jardim. Estt•s povos todas as suas r,•!ar,ões 
são, como j(t diSSI'. ou para Pernambuco, ou pa. 
ru o Cayrlri: nada tem com a Parahyba. 

Agt>ra. Sl' 11 nobrt· St•l!:tdor olhar para 
algumas razões politicas. rt•conh<·Cl'l'Íl quanto 
~onvém pôr a sétle do governo provincial no 

C<'Iltro da.quelles senões, afim de ~tdoçar os 
costunws I' faz"r a civilização daquel!t·s po
\'os. O no !Jn· Senador· nãu ·pode-r;t deixar Ut' 
reconhecer que naqu<·li<·s Ct•ntros, por f:tlta de 
acçfto elo Gonrno. que·, posta a gra!ldt· dis
tancia.. uada. alli ;infhlC. apparecem E·emJ}rc 
acontt•cinwntos desagr .. daveis. e u!;;umas v.,
zt•s atrozl's e horribilissimos. Agora nll·smo 
apparl'ce um parecer da Camara dos Depu
tados acrt·ca de elt·içõcs, motirado p1•las 1·h·i· 
çõ<·s do Pinhaco ,. \'llla de Souza, e j;í. aconte
cinwntos üll·nticos u••ram motivos a qu,. o 
anuo passailo a Parahyba não t!.vesse rt•pr~

sent:tr,,fw na Camara. dos D,·putados; c isto 
ai•nda é o menos: o peor sfto as sc,•nas san
guinole-ntas C]Ul' a!li ,,. obs,•rram de tempo::; 

a tL•ropos. ü n(lbre S•·nador, que é I"<'Presen-. 
mnte pela Provincia da Parahyba. sabe mui
to b<·m que em l!I'Uhuma vi!la dessa Prorinc.ia 
SI' \'iu sc<?nn. tft11 horrorosn. comn n~ cruei~ 

assassjnatos. 'pratieados <·m 2 {!1• Junho ou 
ilulho dt• 18:~~. dent·:·" (la Vi!la rJe Souza, uas 
pcss(1:lS do l'Stima·:d capitüo-nlór Fr::mcisco 
Antonio C!llT~a tlt:! Sü t' dl· varios mt~m

!Jros da illustn· familia da Calmam. Ta.m. 
bem nfw igno1·nrú as SCt"í1as dl• horror 
,. assuadas que, ,.;u 1819 ou 1820. tiv<·ram 
lugar nns S1·rtões do P'nhaco, pratica das por 
um ce!t•brt• .Tusé d1• Berros, que, r~.·unindo um 
S<·quitu consid<·mn·l. perturbou por algun; 
tempo aquelles s,•rtü,•,:. lia poucn aind:t th·.:
ram t·ss:ts dl'surdens occasionadas por um im

JlOStor CJU<', reunindo muita g<.-ntt• em lnga•reo 
desertos do Piuhaco. t:eu o num~ de n•inn <.·o

cantado a t•ssa reuniüo, que para ser dissol
vida foi preciso empregar-st· a força ,. hnwr 
llllllH•!lS::tS mortes. E tudu isto porqut• SUCCt•· 
dera? Sem duvida po~que a acção dos ;;o\'t•r
nos provlnciaes. col!ocados á bl'ira-ma r, 1üo 
clwga a aquelles ct·ntros. Parece, :puls, qtl<' " 
adiamento do nobrt• Senooor nãn de\'1· pas
sar, e que o ar·tigo p:imelro deve S1•1' appr, •• 
Y::tdo. 

O SH. Ce:ill.\ V,\sco:X('I·:r.r.os nftn duvida 
votar pelo que cllz o A!t·ncar; mtts. como :~ 

decisão que se rt'Ql!l'l' tc•m re!açflo eom nutras 
Provlncias, t· como <·lle orador não é Senador 
<h· uma só ·Província, porém sim do Dra.sll 
intl'iro. julga qut• fiS i•nteresf!.:tdllS dt•wm S<•r 
nu,·idos c• resoh·l'l'·Sl' a qucsrãu co!n m.a!~ 
couh,•citn<•tHo dt• causa. 

I 
I 
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Dando-se por discutido " requeri· 
l1H'n to, c postn a votos, não passa. 

E' approvado o art. 1" do projecto. 
Segut~·se a d lscussfto Un artigo !! 11

• 

O Sn. :!'<f. m: .B,\J:B.\YI>:I'.l. ( lcncltJ o a.rti[J'J 
~··): - !lião wjo aqui m,·ncionada a Yilla d•· 

Piancó. 

O S~e. Ar.t:scM:: - üm ... rro de impr•·nsa 

c•·btLIU Jn!'orn•ações do Gonrno, ou
;·indo aos president•·s da Parahyl>a, 
Pernambuco " Piauhy, das quaes pro
víncias s" prct.,ntlc uma parte para 
unir {L no;·n. Provincia do Cayriri. -

,\[. ck Bat/J(Iccna. '' 

O ·SJ:. S.ITl'J::\1:\o a.pprova o requ.,rim('J· 
to porque, nüo !Ja;·cndo pro!Ja!Jíl!dade, {L ·\'istn. 

lhe substituiu Pinlleiro. do curto •.·~.par,o que rt•sül, eh· passar o PI'O· 

O Sn. ~r. r>J·: B.\JW.\n::\.\: - Eu, votando kcto I'Sk annn .. m rLmiJas as Cama.ras. é mui
por l"do este projecto, " concordando nas to natural que 11 ,. anno s .. guinr•' um ou outro 
raz<i<·s dadas peJo sc·u "<lolm• autor, ,. pn.r•·c•·r Deputado 11 prcsente um requerimento identi· 
da Commissão, tnmbt·m dou muito P•'S•l ao co. pedindo informnçües dns PrPsident•'5 d••s
requer!mento feito pdo nobre Senador. Cnmo tas Provindas; c 1·nl:io, ~e pnnL o am1o isto 
•·li·· P<'diu o adiaDJPJ:to de todo o proj .. cto, tf'lll d•~ acontecer, julgn mais conveniente n.p
(1-11 vott.·l contra; mas. t•mfim. acho que é in- prov;1r-st• agora. t'Stt' :t.•qu 1•rimt~nto, progrt!din
d!spL•nsa,·ei qu .. ,. se attenda ar~ .s••u requ••ri.l do a discussfL,., dos outros artigos, podendo 
mcnto n•·stc artigo, pr:rque. r••Jeltar "' r,•qu.,- r.ssim as informar;ô··s vir a ser presentes ao 
rimcnto ('lll que se jwdc infor~lla.çõe::; no Go- :::) 1·nado na. St•ssrLD do annn St .. guint<·. 

''"rno, cnm amli,•ncia da~. Camaras par:t uma 0 Su. ,\a::-;c:.\It concordn '!lo r••qucrimt•n-
:nudança dn. Província, nw parece umn. in: 
ju~tl<;a, e contrario ~. pratica da Casa. Eu 
p"dia Il.<' 'tlobre S••n.'ldor que lnstauritSse o 
rcquE:rinwntn né'ste parag-raphn, " isto mesmo 
r•odia no nobre autor do proi•·cto. 

O SR. Au:xc.\u: - :\'ão nll, opponno n 
Isso; conYém que n nnlm~ S,•nadnr o faça. 

O S1t. ClisiiA V.\scoxcJ:r.r.os: - Farl'i um 
no r o rcPjUl'riDh.!ntn para se adiar ... 

O Sn. Pnr;swE:I'TI:: - Xüo o posso admit· 
:ir. po.r contrario no •RPgimento, Yi!:.r.o j{t ter 
cn.h!t!o <t SPU requerimt•nto. em qut· pc.:c1ia o 
;,diamvn to de todo n prnj,•cto. 

O S1t. S.\l'lilt.'\1.\'0 ( Jlf:la or<lcm, d•irigin4o · 

u ao Sr. M. rle Barbaf'I'IW.) : - O nobre Se. 
!!Utior pcdt~ .a.diamt~IH.:J dn * 2", t' ru crt•io 
que ílt-Yc St·r o <ltl n.r~igo. 

Pt•de·s(• um fav.1r parn a Provincin da 
Para.hyba. e .por que s•• mio lia d·· faz,,r {•s 
outras todas? o das "lias dão o s"u cnnl.in· 
~enu•. 

O SR. ~!. or. B.~r.n.•ci::.\'A: - N;lo me pa
l"•·ce ha;-er r::tzão para todo o artigo, porque 
o ~ 1: é rela.tivn an C••ará. qu<' tem l"lilllll'.rido. 
O qn•· s•• d·~··~ adiar ti o ~ 2', que é rclat!To 
(. Parahyba, " o 4", re!ath·o a•• Pianhy. 

lo, uma. ,·r.z que· se entenda que ('lle niin t:n .. 
volve n adiam<"ntn do prnj,•cto todo; dt•S(•ja. 
p .. rén: qu•: s,• diga ao Gowrno que mande 
busca.r estas inf:~rmaçiies cnm a. maior brcYi· 

t!ade po~s!V•'l. 

O Sn. S.\'ITI::I'l:>o diz qut>, appro;ado o 

n•queJ•imento, jamnis s~ poderá. entender que 
:'ica adinda a discussi"Lo do projecto todo. 
ll•Jrquc, pela approvar,ão do 1• artigo, o Se. 
nado d,•cidin que se cn•assc uma no1·a Pro
\"incia. Agora, o que falta é ver qual é o ter
l'itorio (!tw esta pro;incia lla de abrnnger; e 'o 
qnc I! rdatiYo á :ldministraçilo n;lo tem nada 

com o t••rritorio. 

Julga-~~~ a matL•rin. sufiicientt'fllf•n
te discutida, approva·s•• o requerim.·n· 
to, e igualmente o ~ 1" Uo artigo ~··. 

Ent.ra ,,.m tiiscussão ~ Sl'lll de!Jai,, 
é approvado o n.rtigo. 3". 

'Segue-se a !dscuss<io do s,•gtr!ntc 
arr.igo 4": "Logo q ll<'· estn. Lei fôr 
sn.nccionada !:i.c tira rft por sorte, na. 
L'nmarn dos .l),•putndos e no S••nnclo, 
rlt•ntr<• os oito Deputados e os quatro 
Sf•nadorr~ do C•·anl, quatro Deputadas 
C dOUS s.,nll.dOl'CS pa.ra I'L'prest•Utart'nt 

E' a.p!l!ndo ,. entra em <liscu~s;iu '' :t nova Provincio." 
St'gninte: 

;,RA.•qut·it·o ·' n.dla.m(·nto dns .~~ 2•, o Sn. SA•rtm:>;J.\'o: - Eu sou J~1!migo ll·~ 
3" e 4" dt) a.rtJgo 2~~, ntf .flUi~ St! rf•· eurrc,r., prluc:lp;tlmPntr. c·m objecto tlesta nl'"-' 

i 
!, 
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{1l'~ll. Os :·:~presentanl2s de uma Provincla. pos- ü·~l~ll:\ t• l'~lt.i!o pôtlt•-;o:;• m;~ndar proe,.·dr.:· taro

to r1ne st·]nm SUHldorl's c Ül'IHl~:ldn~ du lm.. lwn1 ú c~!t~iG:Lo tic DernnadcJs ~~ Sc:l:tior:.·::.: p::ra 
Ikrlo, todaYia 6 de Ci'l'r I'J.l.:.0 s:~o .um ]):HIC:V e:::;L:t nov~t Pi'(rv:l!CÍ::t. 0:-:~. t·stt~ mdo dJ. ~iC"1l'tt~, 

ll!:~b ollri.:_~·::clos do fiUt! os n:It~·os n (1:-il'::Li·.·!' C! i'J.cil. n1:1.s pórlL~ !1:-io ser o :lll'·lllor c, !Wr 

(1:::; i!t~cr ... ssr:s Ua Pl'(i\'i!lcia. qt::! os ~~!c~~L'll, e G :!s::.:J, \"Dl:o c:mtra o nrLi!;;o, t:1nt., :w:ds. qu::':.lÚ> 

r.or t·st::. r:lzl~n qu .. • :t Ll.'i L'nc:.:r;·.·.;:t as camJ.- 1.';5t:l:nr;;~ D~!';:'.. ter ch.·i~õ~.·s. 

ra.:; !lll!ll!C:lpa.::; dt• c·nr::::-~·m intori:1:~~~~JL·3. O Si:. ;\..7.E7\C.\!~: - .Eu l!!~:ito mf'dit.d sa
Or:.~, ~~ ::nrtc pó~h~ rcc~llir {·m u1n D<·put~tt!o ul~ b:·~~ n l!!,·!hor m. Io, ~ J!::o !Ji~tL: :1c:har oiH.f!l 

St~n:u.!Jr fJl!~~ não sd~:. mu:to e :i"i~llitt> iate- St•nü(J o Ua :~~n-;.c 11~\'1 r~·m~·di~tr ('~Jt:t UiU!cul-, 

rcss!l:lo n:t Pl'OSi)Prld:H.le L!l·s~:! nu-rn. Pru·::·.!- d~l~C'. 

Prodncia. do Cl·a:·~·l, C:.i::tini.~~"'..-!::..' ~·~1~bura~ ::::1~: ~:-t-.·) 1 ~ as t.•l<·i('~~;·s. g·p:·:::.:..·s; C',_ l':·nql.l!.L!1to n::~, 

o~ l'L·fJ!'::·~i.:.'!!taates ü:.t. no'.·~ ProvilH.:l:: ::;~·ja!i! ~C! 1\~~~ cst:L cll·:f;:!.n . ..: p:·:·d.:n :::::b:'i' C1l!C:!1 r~~
dd·i.ns n~t !l:L':m~:'.. Pro\'inc:a. Qt!:~~·o p:d::; C!Ul. j)i.'·.:z:•:J.t3. n :!oi':.t Prt~v:nc:tn, po:rlUt.~ nt·s~:~ ln

se d~ um:t outra qn:~iqu:.~1· lJ!·:n<tl~ nc::a. que L·r·;:d~ ;lÚ:h• !~:O!'!'t'l' um Sc~!~tl:1!', nu pútl~ mu 
por o!-a ni'b nw oec:::~·rL'. m~l~ nr~o concordo ])(·put:l.d~) p~·lo Cr.:::u·t~ ;-=jt:l' lln!:!~~P .. dn :·,I!rtis~l'O flt! 

~:::·~.c.(!o. ~;l'S~t·s e:a::.o~;, e!ltr:~ cm duvltL:. qual 
é <1:.·3L:ls Uu~s :l:·r-.·.;in.::i:.ts a r:ue a~··i•t: proCQCh.•r 

.:.l c!~kfu,, Si·::d~:, :~;~:, t:!:la tlil'fil~u~d::Ut~, qual 
r·~·:~ o :1:ciD t1·.' íJlit' ~:t· L';·n•r:."t :~: :11~:1!' m:lo p:~:·:~ 

~.:c· ~::!li!· d:~l1:1'? P()~l~·!~-:l··!Ii:'.. t!i::.·r q!!l! ::t nova. d.d GIW l~ f·lr[n·in:::~l. Ur, C't•ar:·~ uu:~1 gT:l..!~J.:; 

parte par:t fJ.2Cl' a i~("\':1 Pr:lrílw~:l, Ut· tt'i'~tl 

1!0\'rt Prurl:~c:;::t; c e;l!~l!l ~~:t:·:v!' c:;t~l. :-::!·p:.!l':!('::r: 

por u~n mr .. io illt~lhor QUe o da s.ortc? 1.\ !u 

Cf!ll' (~!::s~; o Jl(Jb!'.~ SC:i.l=-tdor, p:~l.'t·CC' (jl:t• r~·:.:: 

d'.·Yl:un ell'gf·i.' j)~tra Deputados c .Scnadol'l':i 
os fj1:c~ fnEs:..~r~ f!I~:as on rl·.?:f!,·nt:::s n:t !11~·s:·n~l. 

nro·.·:~~ci~: m:ls is i o !1l'~n scmpr.:: :tco:HL'Ct' .. Per 
CX~ ~;:p~n. t"·!l ~:Hl S~-!~~!dOr !H'bS .:\ .. J:':gÜ:lS, ~J.J11ÕP 

!H!!H::: fui, e nf'~o cnnhe:~o nacb. dr-ss:t Prtn·ili· 

ela. Portanto, s~· csu:s ho:11en.:. s;"t;) todos de 
Ct·::"!.r:l, c hfio de con!lc·:::t·r n ProY::H:!::!. co:-110 
se p1E~·. na t!rcnmsüinc::l. actt~al, rccorrt•r n. 
<Hl~."i.'il t•XIH•c1ic·lltl~ CJUl~ não :~(·j:t o dn. sorte? 
.Acho que l'lk é o m:1:s jnsto c cr,~n·en!cnt.~ 

c l)!il' l::;so i•oto pdo artigo. 
O Sr:. S.\Tt:l::o:-io: - E' YL'l'l1l2c qnc n~c 

~w :tttt,ndc is localid:ul0s qnn.ndn nc t•l:.·~~2r:1 

DPputac~r;s c St·n~H10l'0~, n1:ts o3 dcit~!'l'S t'fj" 

cc~!!1::·m .s~·;nprc [lfJU.eikn indrvichr~s (k rfi.h~ 

têm n~al.s conllcdmvntn c 1':!1 que tl;•po!::iUt!n 
n1n]~ conri.:t!H~n. r:u tl~PbL·lll ~ou St·ll~H]íli' pGr 
11111:1. Prcl\·incb 0!1do nfln fu! Uo!n:cJlial'io ~·.•-

1Iitn per- pnuco tc·mpn, 1wm ó =t(]uollr'.. e!n QUE' 
ll:!!::e:i; 
Gr;Jf~::in 

!nas. l·!n!'im, r,s L'~r.•i~Jr:•s. de :\I:ll' .. !J. 

tivl·~nm n!Gt::n COI~!~···ci-:11r~ro c!·~ mi1~~ 

c dermn-nh• os s~n3 Yntos. ?\!is., pD!'C:!ll, l'St~~~ 

1nos h~1je nn 3" nnno dPsta. lt•g:s!:ttura, j:1 
par~ o anno dt.•\'0-Sl' pror:L'lli~l' a nnv~s ele!-
çücs, cstn Ld nfto ~odcrú Jl:l.Ss:-:.r 

;_·•:·,,y2!l~:~:t ;;;~.d:~ l'C:fsi\·.:Jt•ii.L~t~~- l_J:J!' :~tlr..E·lle.::i q!J.• 
~~.JL.t i.i\"l~.iiSL:!~l ll:!.:c!cJ, .. ; ma~; )lrrtt·-~~·. PCI:" 

e:x~·:~~Pl~" 1 , f}tll'. ;:;t·i'.LÍ:.J quatro os ~~~:-~:.~::Io:\·s pL•lo 
Ct·~li';i, ::.:J c·a ~~ que na:: ri ~~r.•.c;::~t PrO'.'ii1i::a nora; 
.:H "Lkr.tr~:l<~es ào C<~r:L cniLiu q~;._. h:1 ~r.:~; 

qt::..• süo l'il!10::: dt:!~a; e cinco n:lo o:..:::.~,; e 
dr: Ltrt1:J3 ns Dt·pul;.dos. ha un.1 sú nue ri~:.iido 

1-1.~·:!:1.. 0:·:1 .•. eh· q~lt~ ;J!c-io s~· ~cv!=t I:::;1~::!.r 111~~n 
:.:·ar~t St' d!t.~ r fi~!~~ fulano c sicr:~no hão dl: 

Iie~r como r~·ln·c~-~~n~.:lni:c~; rl:.!. PrrnYiac::!. Uo 
(.'~.yr!!·i Xc:,,·c"l. a ni'io St'l' n da :-;nrtc~? Qtk t!· 
c!t' ~hsolln~ llLlccs.~id~dc pr·or!ü~.~nc:::ti"-S.: isto. 
nf:.o Si~ pi3-clc (hn·!d:::·, purctut•, coJr:o j;1. Uisse:. 
P01!:·m·s;_• dar os c~sn.~ f!UC ~!pnnL·i~ !1:> intt'l'" 
Y:-t.!1o que ·decnrru· eni.:'l! a c.ppror::r::b dc·s~:~ 
h•í c as t.'lt-içü~~s gr:rac·3. Pllrt:-tnto, jt!l:;o f.llW 
o artl;o d••\'l' St'l' nppro1·ado. 

O S1:. S.\·:T!::s-!xo: ·-- 1~n \'cjv qu~ o artigo 

dií:: - Log-!, ·([llt· t'SLa lt·i Cúr ~:J.nr.cionnc1a, se 
tirartL 1101" ::\ir!'I.C. n:~ c~m:tr:t r1nz Dt•nut!'tdos (' 
ri10 SPnado. dr.·~Hrr. ns !Jito .Dc·i.nlt:!do:;. c nuat1·n 

:r·nndor:~s 1lo C::!'t~·~l, qua::ro Dt·putadcs e. dnus 
~·l':l~~-clfil't\3 p:!r:l it'IH'CS21lt::rcnl n. nnnL Pro .. 
,·!n:::h. - Pt.i'P."ltr!to cu: a flOj)lllatün do Ct~n.w 

r(t fica n rlnzi:!:J. ti •n,·;::trh,? Creio ~u~ n~o; 
-r:~!I'CI:Jnl:o, o ani!';o r!iminnc criT!fii:ilPr::ti't+ 

· nwnt•· a ~ita. l'Pprcl::-wnt:H,\~n narirm~.l. r~u nfil) 
possr, lH·m :·:dbt• cnm ennht~cim~·~no rl;.• causn, 
JlOl'CfHl' 111;.· l':1lt:tm o.:; tlatlus r.st:.ttist.icos; n1ns, 

JE:lo :-tr~igo ~··, qu:; !'rd nppruYn.clo. r.u observo 
íJllC L·S~~ !a;)\'a Pr~~·,·intl:.t s~ i•Jl'llllr~t Lll• sl'tc 
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mnniciplos tia. Pru,·!ncia do C:•a.r:~. c d .. ~ n:aL:. 
alguns ~lltlnid:jios d~~ outr~u; Provlncia.s: pni:; 

cstL~s municip~;s, {JUe st: tlr~t:n da prnr!ncl:~ 

do Celr.::i, p:!!'a fn.zc·rl·m pan~~ da r.o\':L Pr(). 

Y1:tcln., Sl·r:io rlf'!UCllL'.S cuja popul:v:~to cnrrcs
ponc!c :. f!t::tlro Depntatlo:. c d•nis Sér,a dons. 
para reUuzlr (L n1et:ul:! a n•prt•scn!.n(::io na~iu

n~l tla Provinc.:ia elo Cenr:l? Creio fllH~ n:lo. 
Eu Ueixnri:t fic:!r a rcprc·senLa~ã:J du c~.·:~r-;"~ 

como cst;l, porrJW~ ck· .. o st:p;"!cr r:u·.· a p:;:>~.!~:!-· 

ç;1o dt!SS.~1. Pr,1ri:Jc::::t :.un c:r!·:;cidn, ;li_;;:i!;l C·> 

mo tem c:-{•scido l'!11 ou~Tas flr,rv~·~H:!:L~. c~:.:·tl: 

quQ Jl:l.s:~cu a ki [J:!::i e:!l<eüc;; ~t~G ::!:;,;r-1., L' s_. 
~·:::Lc:.s :m:niclpios, CJl!t· s~.~ tir:1m da Pr~\·i:ic!~: 

d'J Cr:·ar~ ~ão u~na. pt•(Jucna pnrcão til! Lt·r!·Iw~ 

Tio, de-vo conc1nir qur~ ha rlcil•·:::. 1ill1l l~cqa-..·
!.!.~ por::::lo <k po]Hll:l~.·:üo, c t\!ltf~o cc1:l1CJ rt:du
zir-s:: i :r!!.~l:-td[~ n. ·:~" pr;.•.:.:cn~~:r::lo tl:-> C•.::l.r;·~; 

Xü.o pu.:;.-;,"1 coa\·!r ni.:::to: nc:s~ ... c~~-n. dirl:l q:1::: 

s._· su::•r,,·;::-~:1:;;-;c o :t.rt. ·1·l P ~(~ (Jl'!lc:!:l.:;.:::l: qn·:·, 

d(.-pob 11(~ p:!s~au~ (·:::u. iei, S!: m:~:!:l::l!J~;c j):Y•

c~C::r l!':L!!!C:di:!U.tmL•ni:t• [L c!l'ic:~Ln tle JJl•putallo~; 

e St·naclor(;s nc.sta nor:1 ProY!nci:!. 

pt~C]l!t'i!:~ porr;fw c~t· papnl:!~:::.o. - i~a dc~·o ~~l~

por fJl!~\ a pormla~J.n ü pro;>nrc:ion::ci:t (L pc
ClUC1W. ~:Jrr;ão dt~ Lrrlturio; ni'io é. pon:1:1!:o. 

ju!:til ~ r':due:~lo que.\ SL' f:1z dJ. nh:t~tle ela !'l'· 

pr0senL~!~Ü~1 (](J Cear:~. Voto, portD.!lLo, cu!~c·:1 

o nrt':;o;o, porque va.l prrjudic:!r considl'r~.xi::l

I'.l: -:1 ~c n. Pl~í)\" inci a cb Cc•ar:J.. 

O Si:. C.\s::-:r.\:Xo: - ?\fio l! n:t ra~~::n do 
tt\rrii.or:o (P.t2 nnda a pnpnlar;rw: hn. tt•IT!t!). 

:·io< !J•cm gr:t:1ll,~s que niio t0m p:1pni:!Gi\o i;.;!!~l 

ou sc:nwlh~:n~0 (L de tcrritorios pcqtH·nos; n;:: 
en tamb·::t~l ~lCho qu~. o ::a..rti;o é !ncnn~ph•to, 

porque nlo IJ:1sta. diz: r: - Serão tan tüS os 

DeputaUoa e tantos os Sc-nadort•S -; (: p!'L'C~~n 

que o artlgn tliga quantos Drputr.do~ c Se

nadort~S. t1t~\"t' d:1r a. noya Prnvincia, t•nl rela~ 

Gãn [t SU:l. pcp~1l::.cão. D~vc-se. pois, am-.:•.s.~nt:lr 

uma. l'Stlotisticn. n1n.Ts tOU !lH.mqs exnc.t3. da 
nov~ P!"ovinci~l. c Pntão, á vista distn, tle
tPrn1Jnar-sc qu:tnto.:; Dc·pntntlos {l Scnadf)rl·s 
UCI'C ·rll:\ !l:cr. 

·O ;Sn . .Al.~::o-;c.\!:: - .S~ nl1.:. rspt•!·:nmn;,; IWl' 
umn. inforn1:1ç~o l·X:tctl sobre n popul:lr:::a das 

0 S::. Au·::-;c.II:: 
nat,a. St gnndo o c:nn;lccllil(·nto QUe t~·:lllo de~ .. 
sc.•s lug.1rcs, o que cu cCJ:lclu~ ê flUe (•sta Pro
Yi-ncia novn, com o tcr:·!~orio que s~! Ll:a das 
Dtttra.s, fic3. m1ior do f!UC a do Cear.i"t; e por 
isso apresr·ntei C.'.~te n.rtigo. Quando :~e fi~~O"'J. 

que o Ceará. U:tr!a. oito Deputr..dos, t'U ache: 
esse nu!'ncro grande l'nl rel~!r;:lo ;.l popul:tr;lo: 
hoje cuido fllH: C r:ccp.Ic·~lO; porém, con1o t.'U 
nüo tenho um dado pmiitivo para diZí:!' qu~: I 
é :1. popu!nr,I:o. p~~~·e:eL·~1~::~~ q:i;,.:, t!raiHio d•) 
Cc·a:~·~ t·:~t:t p~1rr.~·) tl~ tt·rr!Lorir>, fl::::.v~-... ellc 
~k :11 I't·pre:5t'Il La du C.:Ol11 qu~tlro !>:pt!:.:u1:"J2, . \ 
P:-uvir..e:·b. d::l Cl~~:·fi tc:n 7 eO::!]~~r-~:.~~: u_;:~1:11::.~M 

se t.~'C;"·.l cr,:nt:rc:~::; c inc·ia p:l!'J. csL~ nova Pr,
Yi•ac::!, P ficam trc.::i ~~ !T!t:b !111'.:!. ~ Ci.;':l.r:t: 
:~~'sÜt Ivn·a PrGv!ncin. t·nc·a o !ag::.r c:!.J.:..:.r~ia.Jo 

pai:: novo, (Jüc te!r! !l!uitL.. p:~pul(!ei"~J ílo C:1::
riri t(·Ill crescido ba:~t~ntl!. Port:,_!Ito, pa:cu:~-

l~opul:!(:C~o. a r.n·-::1.. PI·~n·lnc:a. c!:l1".1 G D.:.•;-:1.!
[:tc!os. Eu U•!J.l1o o!J.::c·~·rnc!o :l::~ ve:~cs (iUC :!qu! 
s ... · tem dito flll!~ t~~~~.~ c taL'!> Pro·:ln~!:l.:j r.:::t[J.~ 

!~l~ll l'l'prczcnt~!-d::.s. c d(·c:·t·~:!.-~ii.! f"lU<.' cl~em ~L~.!:; 

u:n D:·put:t.do, só vnrf!U!\ ~·! snppcc· qu.~ a 

clu~1s idC:rts, e é P!'~ci:·:"J :lppro"':::r un~:1 Ucllr:.s: 
a 1:\ é c~:!n·~nar qnn,~~s sio os Dep~1t2..dos \~. 

SL~na.clort:s que per n:·~~ dc·'tL'~ rcprcsP!l~ar a 
no\·~ Pr~)rincir!; e ~ oull':l, n DU1.-:2(~ro d~ D·.·-
!\tl~nclc~J c Senadores flUC f~il:l. dl•Yr':·.l c.!.;!;l', 

f'lt::-.•JUo ~e pioceck.r á.s e!dr;1~-...:s t;t~;·at·~-. 

O S::. YI~I~Gl."Ell!O: - Se nós tb:esscmo::) 
~L1 ::~:!:do a 'b:!.Sü dn. :!'CJ)r·i,7.;ellfJ:1C~LJ ~W.ciO!l:1!, 

ClL·io que nflD podia P:lSS:lr L'Ste nrtiso; n1.a~. 

ccli!D nün tc-mos essa b~.sc clc-t1inic1a, c- a rcp!\:'
s~·nl~l~fin n.acional fl)i regu1ad:t a esmo, c!esJ-e 
o :;tU T>l'illí~ip:o, C :ISSii"!l C01~tb(l:l. p:t!"'(·C\~ q::~

C ::!rt!g-~1 di.-Vt• ::er r!.PJl'ü\".:ulo. Sn dre~::il•mos 

·"!·.-f:nldo n. base, havi:lmos de dlzc:-: u:n 

Dt•jnlladt) G pa:-J. tantas mil a.Imls: f' ci':.ti"L) 
,•)·~ P1'P\!i~o ea~·rar ex~:ctamutltt~ nn c:tlcu1o 

d:t pnpul!lÇÜD com que ficn.Ya cad:t uma rlcs
~ns t1na3 Provinch1s, p:nn qnc cacl~ na:a. cr~~:.:w 

c~ Dt•puto.c111."5 corrl'3pondt ntL·S ú Si lU· popuLl
{::11,: m-:ts. nfio n.co-nt.c_oce aE"s!m; lnf(~l:z!l~"~!ltc-. 

;;:.intia não tên1os un1~ estati:itica !)ara nos 
nar~llls a e:-:~o trabalho. Eu j(t aqui requer! 
~u" n Gon·rno nos tlcssc o mr:.pp:l. de papnla
~~iw, jt,H1cpentlt~!ltl! de mai:• cousn. ?.lgurua, pa-

Provinebs ... 
O Sr.. C.\~.'-il.\:'\0: - X~o Uign 

appro~:lmr.da . I 
:-~t s:il.H~r!~!n;.;- o num.;!'O Uns Br.!dlciros qu0 hn

l'X~cl:l, Uigo 7ia. em clit'J\~!·E·ni.t\S lugnrr.~: ~·ra. ist_? para. de· 
·rln:r i~ b:tBL' tlEt l'l'prese-ntnçu.o uac:onal, m:t3 
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uad:t disto está feito; c como agora. nns podl•
n·ruos rt•gul:tr na o1·g·n niznc:fw dL·sta Pru\'·ineh 
z. rc~[ll:ito da sna I'<'Jlr<•scntar;fto? •Ha de S<'r a 
esmo. Pelas instrucr;ües que se l!L·ram para <l 

nnnwaçilo de Deputados á,; Côrtes Constituin
tes de Lisboa. Pxigia·sc 30 mil almas por cada 
Dcoputado: Sc•gtnHlo cst;t base .. dav:t o Bra.zil 
7~ Deputados; pnrt!m, crt•a.ndn-st~ n. :.:\ssem
bléa. CoastituintP no Brazil, quiz-se t·levnr <'Stc• 
nun1ero a 100, e n que Et' fl'Z? Foi-se a.eC'l't•S· 

crntando a esmo: - tul ProYinci;t q1w la\·~ 

tantos Dl•pu ütdns, dê agnrn. ta n tns; - 1H1n sr:.: 
guardou uma rigorosa. proporção; rwr c•xcm· 
pio, n Província dn Rin do• .Jan1·irn daYa cineo 
Deputados para as Côrtc·s rloo Lisboa .. r.lr·p .. Ji; 
passou a dar oito para a AEsemuléa do Br<~

zil: r.1a de S. Paulo, na de :\Tinas <' <'lll outrr.s 
:nn.is se augnwntnu íl esmn a reprt·5t•ntac:fio 
nacional; c agnra hU.\'!'11\os d" procNler do 
::!h~smo modo pnrque nfic, ~<·moa basl} nl~.::unw. 

Eu ou~o diz<•\' f(Uo' a Pro\'ioncia do C<·ar:í 
dá m~is. De-putado~ dn !Jtlt! outras, em r~'laf:iio 

{:. sua popu1açofLO. Ot·a, ~e isro é Vt~.rdadt·, ti· 
rando-se della ~sta por<:iio do territnrio par;! 
a nova Provinda., t;linz q\\o' com quatro Dc•pu
rados e dous Senadores fique em mr·lhnr pro
porção do q1w se diz estar·. O nobr<' Senado>\'. 
autor do projecto, dto\'!' l<·r ns infnrmaçõt.•s 
que ~c póde ter a r,•spc~ito da igualdndt• de 
urna e outra Prowincia. isto é, da do Ceará 
,. da nova; a Conunissüo rl<· Estatística tam
b(·m procurou os mappas da popula<;fu>, para 
combinai-os " o resultado do seu tr;lbalho é 
··ste que se apresenta. Quando nós cstab,•le
cermos dc-finitivanwnle :t ba.se da n•pres.·nta
r:ilo nacional, mtão (, qu<· poderemos fazo•r 
uma cousa acertada ,. justa; mas emquanto 
não tiYermos esta 'base, não ~érá possin•l ha
ver exactidão a este respt•!to. 

Ainda que nós rivessemos cxactanwnte n 
numero da população da Província do Co•ará, 
e desses outros tcrr!torios que agora se auno·
xam á nova Pro\'incia; ainda quando tivesse
mos, digo, uma relação t•xacta do nunwro dos 
habitantes. ~1ilo esta ramos hau!litados para de
cidir, porque L•ra uo•ccssario comparai-o com 
o numero dos fogos. Ora, ÍL vlstn desta diff!
euldade, eu 1'Ctto pelo nrtigo; crdo qu,, elle 
~~.stá calcula.do debaixo daquclla probabilidade 
que So' pó<ie dar. 

O Sn. C.\liSJ.\;oo;o: - O numero dos Depu
tados e Sen:ulor~s r1ue <.kve dar qunlquc~r Pro
vlncia. nr~e· eslf< marcado ta.nto a esmo, como 

q1u~r !ncnlear n IHobrl' S<·llõruor qu" acabou 
de f;lllar; ell" mesmo n•conhecc f!ll<' :< unica 
baw qne ha silo as instrucr;l>es dadas para 
as prln~t·irns t•lt'iÇÜt.'S rpw SP fizeram, t~ ahl 
está a h:t~<· das trint;r mil almas; agora, que 
isto níir1 se tenha cxPcutado, 6 outra. cousa; 
porém, o quo• faz eot.co prnjt•cto? Eu nilo !ligo 
qut• a Cnnlmis:-::flo l't•cot'I"t'SS<' a uma estatistl· 
ca c<·rlit e exacta do Brazil, pnrqu{· •ailo a tc
mos, :uas ao menos t<.·mos uma. t•st.a.t~stica. ap~ 

proximatia.; portm clla nfw tomou ba.st~ algu .. 
ma para. n.pre:;t•ntar t·s:w ~~·u artigo. nem m1:ii"" 
n;n a ba~c das trinta mil almas P<L!'P. cada um 
D<·putado, t' ~·-·sscnta mil para um St•na<lor. 
ba;;e que nt'ts temos. 

O Sr:. V1·:w;n·:11:11: - :\'iw ha ta.:·.~ alguma, 
c-st.ú t·n;..;anado. 

O Sr:. C.\SSI.\Sn: - l~nganaUo ~~t.á o no .. 

brc, Senatlnr: o fJU<· n:ln tem"s é a iixar;ão rho 
uma t·~tatistic::t para a corrt•s;Jnnrle:-tc:i:1 -exacta 
dc~t:a baso• do· trintil mil alma.s; ma.;;, o,wm 
sobr<• ••Rta base 11\c'SIUo :t Commissil•1 elaborou 
o ~-eu projecto. Eu tenho Yntudo pt•1os nrt.igos, 
e nilda tPnho quo· \'<·provar, mas fallo para 
a bo>:t ordem da Casa: sempre que t<'Dlos d10 
clõtborar um projectn, ou de o a.pprovarmos, 

não ba~ra.m :;6 as informnr,õcs d" um ou outro 
So•nador, ,; pr .. ciso hawr uma ba.;;" para ><• 
fazer isto. ,. a illn~tre Commissãc, podia ob
ter· cstn. base elo Cnn·rnn. P-c'rgn::no cu: n 
St·nado julgn com· .. ni.,lltt' qu~.· se trabalhL' em 
um projecto, :-:(; porqu,~ um ou outro nwmbro 
da Cõtsa rliz: - lno ,; assim, como cu digo? 
- Creio qne nfio. 

O Sn. Ar.r·:;oo;cAu: A Comluissii.o cxami-
nou o qU<' haYia a C:St<' r"spe.ito. 

O Sr:. C.\SRI.IXO: - :\ias não d·i~ nada, ,, 
Jl<.•rdôe-nw que diga que ella nilo fez o SCll 
d<OVL'r. porquo• ella doovlõt tL•r dito (qu3JiltO ao 
numero d<' rcoprcs<'ntant"s que d.:1·e tu esta 
Prm·Incia l, que era preci~o vir do Governo a 
base ·mais approximada. que foss<: po;::.si:~•c•l, 
para. sobr10 ella determinar quantos Deput~dos 
dcv<·m d:tr uma e outra Provlncia. Crdo quo 
n·lsto knho todõt a raz:1o c não cs.:a:ndalizo a 
Cilmml'ssfio; pn.ri'CC-mc que elln não obrou 
bL•m, porque "' !:l<·nn.dn nir.o dt'Ye trabalha r cm 
um prnkcr.o ll10 tanta imJlortancla como é <.•ste, 
só pelas Informações de um 11obr,, Senndnr, 
õtinda qu.. <oll<· -lhe nwrer;a, como mcrer.c o 
nobre autor do proj,·ctn, muita cons!dera~ão c 
rcspdto. 

O Su. ~!r:r.r,o r. Sorz.1: - r;,vanto-mo:, 

• 

• 
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Sr .. Presid.:nt.e. pam dlz•·r algum:• cousa ,. in-
1'ormar :.r• nr•br'' Senador que a Commissfto, 
quando deu " seu part•ccr a n•spt•ito llt•ste pro
jecto, não tomou uma base arbitraria: se " 
nobre •Senador se d<-SoL' "" trabalho .d,• lt·r o 
Que dia diz. dahi p11dia ver o fundam,•nto qu:· 
··lia tew ;>ara formar " o<'U parec.,r. No pan·
cer é qu.: ;;;; <i<- ela rr.u com que popular;ãn fica
va provar, .. !:uentt· a Pro\"Ínciu do C(•arú, I' co1n 
qut• ficarla a nrrva PI"O\"·hicia, " ahi se t·xpli
cou ~t Commlssão. scgnndu n.s informaçõt·s qu..: 
pôde o!.>~~=-, n:io lnft)iJntlç;ões vocal'S, m~s t'S· 
cript:t:l. 

Consultuu·Sl' não ~Hj a memoria do DesL•m~ 
ba.rgado~· Vei!iJ5o sol.Jrl' a crl•aç{io de bispado.:: 
110 Braz:!. como St• :1ttt:ndl·u nos mappas. in
ro:-mar.õC':::; ~~ e-E·CrlptoS eXlStt•fitt'S SCJbiC o L'Sta(.]o 

,. circun:s::,ucias das Províncias do Cear[, '' 
d.t· suas !!mir.rnphrs: t', al&m dis-to, nos map~ 
pas da5 popular,õ,·s de todas :1s comarcas d" 
l mperio, fundados em outras mt•morias cm·in
dn~. pdr,s ouv!clor~>s an Dc,st•mbn.rgado:r d" 
l'aGn, em di;·,·rsas datas; ,. depois de todo 
~:-sre exan:<- s~ coin-e•nct·u a Commissüo da 
u:i!i.dad~ ~ ll<'Cessidade da cr~açüo dc·ôta nora 
Provincil.'i... 

A Commise-~o não se animou a dizt•r cou
sa alguma sobre a dil"l"erença da represcnta~<i.:. 
QU<· d<'Y!a haver t•m uma e nutra Província, 
porqu,• r. -:n:mero dt· rcpres"ntaures que se dc
terminr>t: que dt•s,;,. a Prnvincia do Cear:i. eru 
attençiio :is instrucções d,• 2G de ,::o,[ar~o, não 
foi em rc·lar,ilo ú popula~iín que tinha: e I! e 
teve ma-Ior rcprt•se<ntnçüo do qut.• as Provín
cias de ·P,~:-!l:tmbuco c l\Iarnnhãn, qu(• süo mu!~ 
to mais pnpulosns; logn, est:• basl' da prrpula
Giio não podia scn·iJ·; e n Commissão o qut~ 
fez? Suppondo qur• uma ,. outra Província fi
cavam ce>:n igunl população. com pouc:t difli<!
r•·ncn, ~ que seriam bt•m reJlrest•ntadas pelo 
art. -1", :mnuiu a ellt•. 

Pt'~o. pois, ao nobre Senador qut• faça mai~ 
aJgumu justi~a aos seus collegns, que examint\ 
"~sas m,•:no:-ias, que veja n qu,• dizem os mes
mos geographos, quandn tratam da popula~ãu: 
:L Commissão examinou tudn lstn, t•xaminou 
mrsmo a g<·ographía de Constan t, c todo~ ros 
papl'is que havia na pasta cnncernt•ntes a cstl' 
obj,,cto, e dahi dedur.ln o eeu parecer. 

Portanto. niio foi arbitraria n ·bnst• qu~ 
tomou a Commissii.o; clla t•st:í, senão t•xncl~. 

ao mt•nos approximat!n. segundo ns informa· 
çõc·~. 

O .Sn. C.\SI"'JA.'õO: --Eu respondo ao nobr,
St:>IHI.dor unicamt•ntL•, e ni.lo ü Cnmrniss\1o; 
mas, como elle tomou tanto t•m gro~so u que 
eu ha pouco obserYel, rkvo tlizer-lhc que. como 
me~ubro da -Commlssiw mesmo. mir. !!~vi:\ 

obmr cnmn obrou, .porque todos estes calculo;. 
todas est:<S geogra.phi:ts, e tudo qw· di~·Se qu,• 
a Cummissiío consultou, nãn offerece L"Xac:i
dfw alguma para o trabalho do .Sonadn: d,._ 
\'·ia ir ít font'' a utlu,ntica. ·porque dc·1·ia saber 
qut' nenhuma ld dt•\'C sahir daqui senão -d::
b:dxo rie dados authr.nticos; t• o nobn• ScmLdor 
snbt• quae~ sfw esses clados. O nob~t· S··nador 
c n Ccrmmissiio dt•vi:•m pedir an Guwrno t•st~ 
cal cu lu de popular;iio; para t·ntüo stibrc· est~ 

bnse dizer: - Pela populaçi"w appmximad:>. 
que lla, dt·ve cada uma dessas provn.cin5 da; 
t:tntos Dr·putados c tnntoe. Senaclures. - ?\:\•· 
disst~ pf)is cnusa alguma qnt e::;ti:nulasse a() 
nobre Sc~Iador. para dlt• se mo~trar tão ~<·H

titlo. 

O St:. \"1-:I!GFt·:wo: - Cr0io que a C0!!Imis
eüu não podia ter nada mais que p,·dir ao 
Grn·erno. porqut• :;. clle se P••diu j,i tUdil, e o 
que nn a este respeito ··~Is te na Commis~:1c.. 
:lias, eu L!nha pedido a palana para respou
d~r a um <.-qu·ivoco em que <'Stá o nobre Sena
dor que disse que remos uma bas,~ dt• ::lO rui! 

almas: eu digo que t'St:1 enganado a este res
pdtu. Esta base de 30 mil almas existi:\ n:ts 
insnuc~ões que se deram para as eleicõ,·s tL 
Dt•pmados ás Côrtes de Li<-bo:t. 

O S!t. C.\s:;J.\Xn: - Logo temos essa b~1s:·. 

O Sn. V~-:ur.t:EJHo: - Sim, mas por t•lb o 

Erazil dava 72 Deputados; tlepoie. augmentou
S<· a esmo este numero, tanto assim que v 
Cear[(, qu,• dava cinco Deputados. agora. di, 
oiro. Este augniC',Jto foi feito sem base algu
ma. 

O Sn. C.\SSI.\:'(0: - Existia e ainda exis
t<' esm basr· de 30 mil almas; mas n1!.o Si' tem 
posto L'lll execur.ão. 

O SI:. Vi~I:GUJ-:uto: - Pois, Senhores. as 
insrrucr;õ,•s para as l'h•içõ,·s dos Deputados .:is 
Côrtl'S Cuns.titulntes d•· .Lisboa são, poiT(·u

tura uma lei qut• rege entr<' nós? Ccrtament0 
que niio. Nas <•lekões n que se• prnct•dt•u tle· 
'[lclis, fez-se uma distribUi!:iio arb:lo:rni\ia; a 
Iwcessitlade das circumstanclas aeshu o p,•
tlla: portanto, não tL•mos base ulgmna, tudo 
fui ft'ito a t•smo, e ngorn devemos camilihar 

,, 
·' 



.·, 

., . 
. ,· . 

. ,. 

-; .. 
,' ,: 

~-~ I', • 

· .. 
;!'•': 

·;":· ... 
1: .• ;1 ,. 

·, 
' I ~ o • 

·.: 

~·· 

·. ·. 

!···: 

I 

. I ... 
. ;:/ 
;j 

'ii 
1: 

. ·: 

Scss~Lo ele í ele Outubro 

;~'J r~~~-~:~;,, L'!td:..:: .• -\. Cornmi!::l.:l~o tc;-·e cm ~~cu 

poU::r tncl,;~.:; ns dncum2utns t·st:!:.ist::·os qnt• 
.: .. :c ,.,: .. :· r.·:;JLito; calculou q:.~c a populaçiio. 
··•:!: fJlle fica c:\ila u:na -das duas Prrn·:·.l~:::s, 

C: a. llli ~~ma, c·om pDn~:a U!fl:..-!'i..Jle":-t; e: d:-thi 
enn::!ll:lu QUL' s:..~ diridi::ist• cm p~t.rl·.:-~ ígnaL'S o 
l!Umcro c]~ r;:-p:\·G~rlL::~nLCS CJlH' dú n. P~·oriac::t 

üo (\:::·~·L_. scn1In a nwtittll.~ para l'LP!'e~·-·l1Lar 

n Ci.'~.r;'i .. <~ a ou~ra. l!lCUHk a uo\·~1 Pr:J·-:inci:t. 

Ora. p:.u·,~cc-:n~~ f!~!c é a. cou~~~ mais r:::~.;a,·l·1 

do n:w!ll:o rurail!o qa.:: cst:.'i no artigo l'lll db· 

tns;:;~~o, risto llfto termos um~ b:~se cx:tct~t. 

O SJ:. CuST.\ l•'EJ:J:i>m.\: - Dcs~;:·;:~!Ll!:uncn

l::·, S1·. P!'C'~;iUentl', )l!t p~Ll"t:· d:t t~S~lti~lica, 

~~~H;1~ tli:.:.t'l' rnw u~~o tc·~n hav!llc C(.'ll~::J nu Bra
zH, 'i.l\~nl (·!Jct·ipto t:l;lll- s - IH.::u cc;::t - e-. 
Porvu:i.ui·~~. tc:n o GO'."l!!'HO proct::-:tllr) qu~l 

i~t·ja ~~ PCJI)L!I:.:ção do JJrnzH? Ha L'lltr0 nú3 al
:.~:nt:!~~:. c:;~:lt.::5:ie:t c:-: a ela? E:! t!i3'o qu1\ uio: a. 
C~trr:.mls.sJ.n de! Estatist!ca não tem pt·~1:do por 

\"CZl~S ao Gon·:·no o fJlH.! ha n. e.sLc l't'~fll"\i[o? 

E o fJll:.· tt.'4~l yindo? Xr:d<.:. Eu f:tJU ::r:.cn!bro 
tlc•s.::;a Co:~~:ni.:::.:::~Lo. 11:-t. ~i:Jb:tllins ::-udln.. ~'!. rüs
;l~it.-) dos quaes s~~ nJ.o p(da d~!' um p1i'Ct:.:t'l' 

O S1:. ~\J!~I.r.o E Sorz.\: - D2,·o di;~t:t· afl :;1·m t·.~~~cs e!<'l!~t·n:.c:~i: e::H:\·t~mt·), ~!:ui~~ t2!!1 

nnl..:lt~ Se:n:~dor ll<'!a PrtJ\'inci:~ d1 B:tlJia q:t(:· ri:ulo do G··''"(.'Tilo . 
tm:1.b~::l1 cstú e:lg~.':lldo r1u~udo disst\ I]Uc :1:.; 

::nrnrl!l::!,Ül'S qno St.' obth·cnlnl n~o eram pro
vri::ts p~.:·:t servi!' de lJa.s~ a cslt' prnjl'c~o. c 

que :1 C~J:mmissão dcyl~ pe:dir una::; infurmn.
r;Jcs t~o Gn-;·l.'rno; pcnnhLa QiH~ t·U lhe dig:. 

qt!t' n:·n~l o n.~.,~d:n:·ntn d:-t. C:1sn, !1r-·m Lri ai· 
r;~tm:.t dctcrn:in:~ r]lH' :.~s Cn1~1n~issül·= J)2t';;~m In
!'•lL'!:L:c;C:.·~5 <.:t) Gtl·,·:Tno, q~rn.ndo n:t.s ll:\-C'1'5:-ts 

1~~ai:::; dtl qnc :!s C]l!t' ~·~~~:.::s::n1 IW~ p:!.:::::!s c!~·~~ 

Commis.s~irs; nc·::a·:.: c:1Síl, <'3t~s preck!d~··:!~ d:t(: 

iaid!'!.l".i!l.Çt~t·s do Gi.J\"d'no. Qnan:o :lo 111otl.o JlOl'

C1Ut: me t•xpliqul'i. c:~dn. um tcn1 o s~u !noílu 
J):1l'Ueu!a!·. <' t:n n:lo .sou o;)ri:;~dn a cingir-:nc· 
~ cstL' (1\l ~qlklle modo: o q~w <'U não posso 
}1crdoar é c:!LL~ n nolJic Sc·nn.dor c~tP.ia n arro
jar a. sl a au~uriüadc ele rn~slri.! l'lll to<l1S 1 

flr:rsn~uUnclo~se dt• que só o que cllt• lliz ~ 

1.·xac:.o. Eu nftt"l tkst\jo oflcnde1· it .ningu,·m, 
1::::s t:t!ll!Jt'lll niio desejo ser off<"lldido. 

:Jutorid~~t1í2 de ll~l'~jtrr· G cJ112:t :.f;.o ~·:1~i:.:!1i1';. 

t:1nLc lll.l;' nà11 \':11(' :~. Jh~·aa tL: so.·:· res;wnllido; 
c c!1HJ1!~ln'.:.o ~w !1Wis, 6 prt·ciso l'l~L;:·ncle:- n qw: 

!'U cl!~,:.;e: qa:~~~t1o ~~"\ t:!'ü.l:t tlr• t·xplic:1r co:t~~r:.::i 

pu!·quc• :::! cc1u:n;~o.:::, n~to ::.c C~t'\'l' Yi!' logo 

com cstrt2· bomb~,~~ que !il'()\":!m l'alt:-t. tll.' ar
f:;i.ln1P!ltO:J. Eu ~1ü1) clisf.c: f!Hr 11~~\·b. ll•i qn\· 

l!PtCl'lll;!1:iSSC OU obl'igmiSr ~~~ C~.ll1~niiSZÜ!'~ :1 

c-x1::~i' inl'urnl~lf.:Üe.::: cl1) Gc\'!:l'no: n f.IUt' di:::~c c 
:dJll!rL digo é f(tll' !ll·nhum tr:lb~l:ho das c~-. 

n:~!·as L::g!sl:li!vt.s dcn~· fu·:IUar~st~ s~nfto cm 
~~lSl'S ~tuLhdllic~ls: scj~~!n qaacs foren1 as ln
i.o!"lll[U;l:t·:-. que p:1 nicula:·mcllll~ ~ Commbsfto 
t~;nh:t. cm Ul'goc.:ios 'h·sUL natureza é pr~~ciso 
busca~· ama in[armaç:ã.o aullwntica. L~ esta d~~Yc 
(•ma.nar tlu Guvcrno: n.o DJcnus, L·stou pl~l'Su:t~ 

diL!o tlbLO. 

~\pp::!·2::cu L'~·-t~· projc-cin e j\,: r~·:1~~~~tidn 

.~ Cu!~:.mi.::s~(): t·lh~ t.•ntl!ntlc qth~ (J ~;:·uj1•C:t0 é 

ntil, porqttL' L· dcst::t m::'.ll.'Íl':l qu:; se~ c:,·i!iz:un 

ns po\·os: cxi~;L(·lll cc·rtos pac:h:is 1·111 c~.~:tas Pro· 
rine:ias L,ng!nrpws, c:om rp:l'm nin;;;nvm púdc; 
~! :~c:ç:~~:J '~~~ G~J\·c:·no q~~~::~d,J ::.li: cl~,·;;-~~ ~ r~:ur~:~. 

as l'L"lldns- n;io se co:n·a:n CCJJ!l(J cll. rr·!ll ser eo
:n·:1a:1s, -l~ tudo ma is l· :!.ss;:!l: co1~~o l·, 11ohí, 
que JJ:t\"0!Lo::i Ui.! d dliz~ll' u Dr:t~il? Por l'::il:~ 

:nan;:Jra, {b,nào aos pnYo.:; ~''::i :·t•c:u!·:::::o.1 de fJUl! 

necesistam. Eis :lf11li uma t1:1s r;tz•Jt·s pod·:·ro
~·11s que i!~1p::Jlirn.:n u CrJ:1~mi:-:sflo ra.. <'!ltí .. 'lHL:~r 
que se c1l~Y1a rt•panir a ProYincia c!~1 Ct.!3.!'ú;~ 

procurou consnliar o;; t!lOI,!<'Iltos que o Co· 
\·c·rno tem nuPadn.tlo, ainda qut: b·..:m frn.cos: 

1q:o1s, não s0 <:nnl.t>ni.on s1J cem i~to. 1pro

::t::·ou tocl:~s a::; mP:nnrias l'SL!'a:th:ts que ha

\'Í:!. :! C·fjLC l'L\Sp::lLo. C'SlUcltlH [1, geo{.~Taphia, 

eonsulton todos os pJpt~is flll~ rclat!va:..r:t:nlc 
a ,-stc objt·cto Pxisl<!lll n:t pasla, c tlcu o seu. 
p:u·cccr. O qnc m:-.:s fili:'l'iil o noln·c St•nador? 

.Tú SP di::;s~.~ que os D.:put~~~Jos nu princ!pio 
roran1 t."!ei[o:; n esmn, U:uto que ~ :l!inh:t Pro

\"i:lc!~, r~tk (~ cl.· 11ri:ndra ort1l~:n, t!:t cinco 

Deputados c a do Cc:L:·á, que ~~ dQ ~::~undn. or
r.ll'n!, dú oito. Cumn m:11·char ncSll' la.brt+J.~ho, 

:-:t·n~to JH't"JC:t . .'dL·lHlo da l11~!ndra l)Q!' qtw ]H'OCt'· 

(h~u ~~ CnnHnh:r,[\o? Parccc-UlQ qnc: {·1la niio 

púdt! ser taxaUa 'h' o:niss:t. 

.Tul~n.-st\ n. mntl~ria snfficic;ntem~"\nte 

discut!Un. c appro,·a-sc o artigo, 

Entl'a cm discussi.in o s0g-uintc: 

"Art. f.i.~~ N:t primt·ir:t c!ci~::1n geral 

~11<' tiwr Jng·ar ckpois qnc <'Si.:t lei fôJ' 
r,:!nccionadn., se clet~rrilO mais dous 
Deputados e um Senador pela nova 

I 
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,Provincia, vindo E:'lla dE:oSdt.• então a 
ser repr€'.se-ntada na Assemblêa Geral 
por seis Deputados e tres Sooadores. n 

O ,Sn. VERGUEIRO~ - Todas as vezes que 
aqui se tçm apresentado projectos àe augmen~ 
to da. &epresentat_:lo Nacional, cu dee1arei·ID(' 
sempre contra, porqu~ :lulgo que para se au
gmentar a Repr.esentacão Nacional ê qUC' é 
n-ecessario recorrer-se â ,basf> da população: 
eu não quero que se continue a fazer augmcn
to a esmo na •ReprC>sentaçlio Kaciobal. Diz-se:_ 
esta ·P.rQIVincia tem grande tnumero dt> popUla
ção, dC'Ve dat: _ma is um Deputado do que dâ, 
pnrêm não se faoz a compPtentl' demonstração. 
Emquanto se trata de fazer a devisão da lte· 
prese·ntacão, bem; h<lvem·os de- caminhar a 
esmo, deba·ixo de probabiliadde-s, como fo1 es
tabelecido .desd(• o seu princípio: mas <'IDquan· 
to se trata de augmentar CS:S<'l rf':presentacão. 
eu não -quero que haja augtnento alg-um, sem 
recorr.er á base da populaçãú. Portnhto. -come. 
este artigo contém augmento, eu voto contra 
~·lle. 

'Ü SR .. ALENCAR (pdlo::r onk'1n): - Creio 
que lllão se p6de Vot~r sobrC" este atl·igo; por
que clle depende dos n 2", 3" e 4" do artigo 
2". qm.• ficaram adiados. 'Se acaso se approvar 
que entrem na organização da nova Provincia. 
estes territorios de que fanam os trcs pa,ra
graphos. inf.a11ivelmente este artigo deve pas
sar; mas, como não sabemos se serão ap-pro~ 
vados estes tres paragraphos, parece que n~ 
se p6de votar sobre este artlgo, e que deve 
ficar adia.do. Neste sentido ·Vou mandar ~ 
ffi{'sa um requerimento. 

Dt>pois de lid(J, é apoiado o seguin
te requerimento do S-r. Alencar: 

"Requeiro que tique adiado o arti
go 5" a. tê á discussão dos § § 2", 3" e 
4" {lo artigo 2", que ficaram adiados." 

A discusslo fica adiada pela hora. 
O Sr. Presidente dâ para .a ordem 

do dia a oonU.nuaçlo da materla adia~ 
.da, 31 discussão da reso1ução :sobre 
os pa.quetes de v'i.por, e em chegando 
o Ministro do Imperio, a discusslio do 
orçamento. 

Levanta-se a sessão. 

110' SESSÃO ,EM 8 ,pJD OUTUBRO DE 1839 

Expf'ldirntc - Continuação da discussao d~ 
projecto de lei creand'.o UJna nova Provin
e:i« - Tercm'ra ài&ctW.sao da rcsolu,ÇâQ rc_ 
lativa á Cpm.panhia dOs Paqttctes à-ri Va
por - p1'imMnr e segunda discussão do 
wçamento ao Impcrio. 

PRESIDENC'lA lJO Slt. OIOGO ANTOl\'"10 FEIJÓ 

Reunido num(· r o sufíicíentt• de S1·s. 
Senadores, uhrt•~sc a sessão; e, lida 
a acta da wnteccdcnte, é approvada. 

EXPl:mlEKTF. 

Vem á mesa <-· é approvado o seguin
te requf'rimeil.to: 

4'Rl'quf'iro que, para as informações 
qm· se exigem .do Governo acerca. do 
projecto para a creação de uma nova. 
Provincia do Cayriri N<:~vo, sejam ou
v·idas as Cal)] aras daquelles rouni.ci · 
pios que se pretende tirar pa.ra a mes
ma nova Provincia, e que se. pf'ça.m 
com urgencia, afim de que venham 
até o principio da s~ão do anno sf'~ 

guinte. 

"Paço do Senado, 8 de Outubro de 
1839. - .. tilencar." 

São eleit-os â sorte, para a deputação 
que tem de receber o Mi![listro do lm
perio, os Srs. Oliveira. 13rito Guerra 
e Paula A·lbuquerque. 

E' a.pp-rovado o req,u~mk-nl:lo d1u 
Sr. Alellcar, apoiado e adiado pela 
hora, na ultima sessão, pro})Ondo o 
ad·iamento do artigo 5" do projecto 
que erea uma Provincia com o titulo 
de Ca.yríri Novo - até â decisão dos 
§§ 2", 3" .e 4° do artigo 2" do mesmo 
projecto. 

Progredindo a segunda discussão do 
sobredito projecto, são approvados os 
artigos 6" .e 7.,., 
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3i5 Sessão de 8 de Outubro 

Sr:gunria Parte rln Orâ:em du D-ia 

l~' approvnda cm tercl'ira discussfw. 
afim de ser remett!c!a á sancção, a 

1Resolução que autoriza o Governo pa

ra alterar o contracto celebrado com 
a. Companhia Brnzilcira dos Paqudes 
de '·'"por . 

Tcrc.:~im Parti' rla Ordem. do D·ia 

l~' approvada em prinwira discus
são, a fim de pas-sar {t seg-unda, a pro~ 
posta do Governo com emendas da 
Camara dos Srs. Deputados. fixando 
a clPspcza c receita do Imperio para 
o an'!lo financeiro de 1840-1841, con
junctamentc com os part·ccres das 
Coruruissík·s de Fazenda . 

O Sr. Vic<·-Presidcnt<.• nccupn. :1 cn· 
deirn. por convit.:• do Sr. President•·· 

Aclwndo-s'' na antP·camrtra o Sr. 
!\Iini.stro do Iml)"rio, sahe ~'l r•·e••
bcl-o a deputação; " Sl'THlo introduzi· 
do com as forrnalida.cles do csty·lo, to· 
ma assento, ,. entra <'m s<•gunda dis
cussão a proposta elo Gov,·rno, eom as 

emendas dn. ontrn Cnmara. ~~obrr o 
orçammto da clespezn e receiüt elo 
Tmpcrín, para o anno de 18-:0-18-11. 

Entra em dlscussfLO n art. 1" da pro

!losta da outra Camnra. 

O Sr:. :'.I. nE B.IP.BAmx .1: - E' pratica l'i· 
car este 1" nrtigo para se Yotar sobre elle no 
l'lm da discussão do orçamento, por isso que 
depende das quantias approvadas ou emenda· 
das. o que no principio da disctrssão nfw se 
pódc ter cm vista: no m"smo caso cst(L o 
nrtlgo 2", o qual, sendo o computo das quan
t!a.s votadas para o ~Iinlsterio do Imperin, só 

-põde ser votado no 1'im da discussão do or
çamento do mesmo :\Iinist:.,rio. Peço. porr.amo, 

que estes dons a.rtigos fiquem adiados. 

Consultado a este re~pcito o SL•na
do, a.nnuc ao requ"rimento elo nobre 

Senador. 
Segue a discussã-o do ~ 1" do arti

go 2" da. proposta e emenda respe

cl.lva .da outra Cnmn.ra. 
"~ 1.' Com a dotaçfio de S. :\I. o 

Tmp••rador, 200:000$000 rs." 

O Srt. :'.!. ur-: B.IUilACT~X.\: - Sr. Presiden
te. a occ:tsião mais propria de se pedirem 
esclar(,cimencos e informaçõ(•s ao nobn· :Mini;;

tl'o é sem duvida d;ta: bem rcconhe<;o qur' 
mão posso pedir tudo quanto desejo, porqu,•. 

de um lado, nós e~tamos obriga.dos :t discmir 
com prccipita.ção; e do outro lado tt•mos a 

instabilidade elo :IIinisterio, " que muir.o c-"n
corre para qu,• nunca posmrnos ha.ver n;; in
lúrmaçõ.~s dos no!Yres :\[iuistro.,', que crnasi 
s~mpr" ofto obrigados a guiarem-se pelo qu<~ 
acham UM archiros rla.s secrrtarins. X o prin
cipio da sessfto, o ;'l!inistro do lmperio tinha 
ap.·nas 15 dins de cxistencia; n actual t··m 
~5 ou 3i: com tudo. h a objectos dl' tal impor
tunei a. qut• nw par,•c:,, impo;;si\·el que S. Ex. 
desde o prinwiro dia cm qUP tomou eonta dn 
::ll!!Ii~terio. lh•·s n:io t.t•n h a dado a attcn~iio 

devida. 

O primeiro obj,•c:to sobre qu,! desejo ou
\'ir a smt opinl:io r, :;ubre o co!It,_c;in Péelro I r. 

Xo rel:uorio qu~ nós r•·ct•lJ,,mos. deu-se
nos a. mais bt•lla informação pnssi'\'P! acerca 

do t'Rtadn UO coJiegio; t~ <'U tenho :L uizer :tr1 

Senado qu·· por rnaa curiosielaele fui \'isitar 
c"Ste ~stn.bi•J,~eimrnto, o qual me part~ceu um 
monumento da. ~;lnria do st•u fundarlor; ,, rh

s•·iaria que e!ll' t'oss•~ um monumento pt•rdu
raYt·L porque não s<í a mocidade desta Pro· 
\'ineia. como de outras, se apru\'citarão de 
uma mi inslitnir,fto. )!as hoje estou informado 

de· perto que da maior pa.rw dos estudrunws. 
uns foram expulsos do eollcgio e outros sahi
ram voluntariamente: affirma-se que ali! SP 

apresenta. um exemplo terrlvel elt· immoral!· 
dadc r• dcsobed!encia; que está perdido int•·l· 
rarnentc tal esta.belr.eimento. Ora., não é pos
si\'<'•1 que um tiio grande mal tenha rseapa.elo 
:í. a.tt<•nçiw do nobre ~1lnistro; nen1 crt•io que 
S. Ex. qut·irn abandonar uma institu!r,fto t:in 

util. 

D(~:=;t'jaria obu~r de S. li.:x. alg-umas i'l1fcn·· 
mnf;ões n est" n,gp,.ito, porque no orr,mnr•nto 
nftn \'t'jü arr.lg·n alg-um acercn. elo con~~gio: ,. . 
ent.rr os nbj .. ctos qu•· nft11 ,,stiln contcmpl· 
rlns nn orr,:tm•·nto. e~ti• me parrct• <l<~ surnm~ 

tJ":msemd••ncln. 

0 SH. G.lr.r.\o (.llinistro un lmpC·rir•) : -
Dl'5f'i:tr"i poder dar informações que satls
far:nm a.11 nobr" Sonador. Sinto dizer que 
esi!\elo actnal elo colk::;io é mJJ.u; »int.o t)· 
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'firmar as noticias que. :o nobre Senador j:l 
tevt: a tal respeito. O espirita de insubordina. 
cfto se introduziu nesse collegiD: uma com· 
pleta desordem nellt·. reina, sem que., apezar 
de muir.as diligencias, tl'nha eu podido des· 
cobrir a causa do que alli infdizmente tem 
occorridu. A informação dos lentes e a VliZ 

publica divergem muito na cxp!icaçho de sc
rndhan t.cs facti)S, aos se assignam motivos 
muito differentes. :VIas, na carencia de i•nfor· 
mações exactas qu" me façam deparar com 
a causa verdadeir:1 de taC's desregramentos 
julguei não dever tomar medidas que pode· 
riam ser .cst.emporan;,as. afim d" não üar 
aso a que se dissess .. qur entre nós todas as 
Instituições drfinham por falta de providen-
cias, ou porque l'!las Gão inadequadas aos seus 
fins. 

lativo, mormente quando S<' trata de ensinar 
doutrinas moraes. 
• O nobre orador des<'ja saber do nobre 

!llin.istro se :acaso persiste ·na ·eonsen1ação 
dcsses estatutos; c se está persuadido que 
oe ,púdL• alterar o fim primitivo para que 
foi esta belecldo aquc!Ie .collegiD, pois que, 
no modo de entender do nobre orador, elle 
se :t eh a desviado desse fim, que foi a fun · 
dação de um estabelecimento d:c :p.i~;dade. 

Deseja tambcm saber se o nob~c l'.Iinistr'J 
tem mandado proceder ao exame dos com· 
pendios alli adoptados: muitos delles estM 
a.pprovados pelo Governo; mas estlL 1nfor· 
mado qu~ nestes alguns ha que com effe!to 
não podem SL•rvir para inst!·ucção da moei· 
ses compcndios .porque não quer desacredi· 
tar o seu autor; mas deve confessar ·qu~ 

nunca vio tantos erros e disparates, c dou· 
Talvez que a admissão do alumnos d<~ trinas tão falsas ·como as que ee .acha.m 

mais de 15 annos no estabelcdmemto, cuja cnun~iad:J.s nessa obr:t, que nfw só dcsacrc· 
disciplina se acha relnxada, E<'ia uma das cir· dita o SL'U autor, como desbonra a :llaç1io 
cumstancias que uwb influc:m no dep!uru.vel Brazilcira, aquel!e estabe!ecJ.mento e o Go· 
.-stado do cnl!egio. ,·erno que a approvou. 

Tambem m,• consta que :dgumas pessoas O SI:. G.\Lv,\o: - Xão estou determln:..· 
pr.,rcndiam nellc certos cargos, sendo prova· do, nem julgo cO'llveuiente submetter os es· 
vel nue isso coutribuisse para l'omentar riva- wtutos fL considcraçfto do Corpo Leg!slati· 
!ida.d.es. sempre nocivas cm taes instituições. \'o, apezur de que o estabelecimento é pro· 

. . . . tegido pela :Ilação. Todavia, parece-me ·can-
"' vemente que se submettam de novo estes O vlce·reltor vm·se obrt~ado a chamar o I . 

ca~e!lão, para wr ~e a sua preseuç:' r~stabe- ,•statutos ao exame .ct;e uma Commissil•J. 
!eCia a ordC'm perturbada no refeitol'lo, de 1:ambcm me consta que ha nesse colleglo 
tal sorte que, no meio de um tumulto extra· um compendio tão imperfeito, pelo qual se 
ordinario, os alumnos atiravam uns aos ou- cns!n:t ainda que muito convém substituil·o 
tros pedaços de pflO. de que a sala estava co· desde já por outro; ·mas, como a Commi·d· 
berta. ch<•gando o dL•srespeito a um t:ll ex· sflo tem .de examinar os esta.tutos relativos 
tremo, que os atiraram ao 111L·smo capelão. fL disciplina interna do collegio, p6de ness" 

Em cousequencia dcstt• desacato, os alu- occas!ão dar o st•u Parecer acerca dos com· 
mnos mais insubordinados foram finalmente pendias c do methodo ·de ensino. 
expulsos. 0 Sr.. FERREIRA DF. !\IELT.O: - Pedi a pa· 

llLvra mais pela ordem do que para falia.~ 
O Sn. !\1. lll' PAR.\!';Ata:.\ diz qu,• se oc· 

cupará em fa!lar nas dL•sordens QU<' tem ha· 
vldo l!lo col!egio, porque ellas s" podem ev!· 
tar com boas providencias. sobr<!tudo se os 
,,.,ta;~utos forem, como con ;•ém. suje.'i tos/ a v 
••xam<' de uma Commissão. )ião póde. porém. 

sobre n. matelia, por.que me parece que não 
é esta occaslão proprla de tratariOOs deste 
objecto; e sP o tora, algumas observações 
teria a fazer: mas, eu entendo que, do que 
devemos occupar·nos, é da .dotação de Sua 
:V!ajestaidc o Imperador. 

deixar de notar o não terem aindn os cstatu· o Sr.. !\L\RQl:Fl7. m: BARnACEXA: - Nàt1 
tos desse estabelecimento vindo á approvação l!n outra occaslfto. 
d'o Corpo T.~egislatlvo. Estou muito P<'rsua.· O Sr.. Fiel:r:EmA DE :\fELr,o: -:-- Ha lug~.r 

rtido dt• que se não pódc estalwleccr casa de no orçamento, onde vem essn. ·qu.ant.!a consi· 
in~trucçiio nenhuma no Imp,,r!o sem que te- ;;nada para a dt•.speza desse estabelecimento, 
n!Ja pr~cedido a approvaçfto do Cnl'!ln Legis· 1 que é no munlcip!o da Côrte; e pretendo ot· 
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ferecer um,a. elJletW.a_ '!!2_bXe essa_ 
tada pa.ra ta~ estabelecimento .. 

~ 

qu~~!~-- !()- "tãliei~Úlento dll 'Colo:o:tsa~Ao estrwngetra., e 

Porém, .oomo _.se ___ lt~ if-etto 
acerca do Collegio- de Pedro 2°, 
rei alguma. cousa. ~· · 

.-obserV~i5es 
tam.bem dl-

Sr. Presidente, .des-ejando a.cha.r-me sur
ti-cientemente habilitado pa.ra. ent:car na dis· 
cussão do areamento. pedi ao ·GoVerno algn
maa !n!Orma.côes a este respeito; mas ainda 
até agora não vieram, 1;alvez Pela. eaca.i:lset. 
do temPo ou a!fiuencia de outroo negocias; 
e sO â vista. dellas é que eu poder-ia a.julztp' 
se o Governo bem obrou quando transfo-r
mou o Seminario de S . .Joaquim em Colle
gio Pedro 2°, no que, a meu ver, o GovernO 
violou a Constituicão; não posso. porém, ser 
mais extenso a tal respeito, porque me fal
tam os documentas ne~essarios: -e por issu 
li-mitat-me-hei a fanar sobre o estado -do 
Collegio. 

se engajaram alguns iildlviduos para ·l-rem 
para. alli, Não sei até que ;ponto isto seja 
exacto; mas. alg·umas das informa.tões que 
tenho .colhido~ as· vejo ora. -contlrmada.s p_ot
S. Ex., e por isso sou naturalmente levado 
a crer que ta~'Vez outro'S 1desaguisados 't~
nham tido lugru:. 

Eu desejava. ~anax: principalmente sobre 
a transformacâo _do S_eminario de S. .r oaqulm, 
po.rque creio que elle foi desviado do fim 
para .que seus instltui<lores o destinaratu.. 
que era um fim justo e philantropieo; e 
não sei em qu~ ·se fundou o Governo, para. 
que sem autorlsação do Corpo LegisJ.attvo. 
se julgasse com autori.dade pai-a faze! tal 
mudança. 

· Tambem me persuado que os estatutoa 
desse Collegio ha muito que deviam ser apre
~e:O.tados ao Corpo Legislattvo, para. terem a 

S. Ex. a<:aba de nos dar i.nform..ações su~, necessaria approvat:'âo, ou as eoneessões _qu~ 
bre o estado in!eliz em que se acha. aquelle- fossem convenientes: mas, S. Ex.~ que ha 
estabelecimento, o que eu já. tinha ouvido a pouco tempo se ach~ na administraçlo, não 
outras pessoas, sem comtudo persuadir-me terá podido l)rovidcncia'r a eSse respeito. 
que a tal ponto tivesse .chegado o espirito Limito-me a fazer estas reflexões, a!im ... e 
de insubordinai;!O, que produzisse os males que '8. Ex. dediqUe toda:. a. sua attenção â 
que S. Ex. a.caba de .refe:cii.-. O espirita de educacão da mocidade, da qual unicamente 
insubordtnacão que alli se 4esenvolveu pa- devemos esperar que ISC -consiga algum me· 
Tece-me que teve 10rigem, aJié.m de outrrud lhoramento do estado desgraçado em que se
causas remotas, no exemplo de um fatal acha a Nação. 
acto do Governo. 

Desde que o Directoi: daquelle Collegto, 
- conhecendo que um alumno ·não Unha com

portamento regular .como devia ter, Õ hn
çara para. f6ra do Collegio; e que o Gover
no. sem ouvir o Di:rector do mesmo Co!le
gio. manda~ ~r uma. por':~i.a, 'a:inlittir 
esse alumno. De então e1n diante 'Comeca
ra.m as desordens e a insubordin.at:ão que 
a.ppareceJ:am naqueUe CoUeg·io, e que,., em 
verd31de, tem chegado no _ponto em que "'O 
hobr.e Ministro as descreveu. 

Dizem mafs que, <f'm raz!\o desse estado 
de anarehia em que se acha o Colleglo. se 
despediram certos empregados, qu,e parece~ 

me se chamam inspectores; e, pr~uran

do-se cida-dãos que qu1zeâsem servir eStes 
empregots, nft.o se ax:hava nlnguem que qul
zesse ir para um estabelecimento que est~ 

. ·eni tâl desordem. 
·Nto haven-do pois quem servisse ta.es 

:empregos de lnspe_etores, _ re~or.reu-ae ao es-

O sa: SATURNINO (pelw ontem) :--:-Crelo 
que a discussão está. !6ra de ordem._ O &x. 
ao Secretario leu. para ent:s:ar em di~cuss"ão, 
o :Paragrapho que trata 4a dotacão de SUa 
MaJestade ImperiaL~ O nobre ·Sanador qno 
encetou a. discussão diz que, como· não acha
va dispos·içâo relativa a. este objectp, por 
isso fallava nellc; mas, nu orçamento, ha 
um artigo relativo a este objecto. que é o 
a.r.Ugo 20, debaixo da rubriea. - MunieiDio 
da COrte - Se então se tratar do objecto. 
eu tambem fa.Ua;r:ei sobre _elle. 

o Sa. v A.SCONCELLOs: - Reoea.n.do set 
chamado á ordem. nAci posso mostrar ao no
bre Ministro que eStA mal informado acerca 

. do que se passa n~ Colleiio Pedro II. Ain
da. m~ lembro que V. Ex.. (dirigindo-se _ao 
sr. Presidente) ine eh~ott á. o'rdem, se.m 
que eu tivesse transg.re"dido as regras .que o 

· Rieeimento · no~ prescreve.' Em ou.tt:a. o'Cerudão 
·portanto fallarei sobre o actual estado du 
Collegio. 
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sessa:o t:íesitê'ôii.fubio·'·-- ..JA< ~- a{~"-~·"''"-' 

----:~~~~------~--~~==~--~ o Sa. MAn:q'Q!Zz n;;--:.,-iJ~citru:- _;______: Nlo. . ...,.;-~ ó Sa. SA-rUii~fii&-: '__:::---:tJesej~- que as 'de;l:..-" 
ha no orçam_ento um B.rtig<J exprE.'SSO para p~zas Se extrerilem: nlro riti-4 . ~Ul:. po.r 
o úolleg:io ·Pedro II, maS -o que eu ha.vla. pe- exemplo, o sttbsidlO' de um Senadqr, nlal!i 
dido er~ uma. fntor:maclto, porque o conslde~ com isto não 2e .c~itfundam outraS d-e.spen"L 
rava. de-baixo da. rubrica - Obras Publleaa- vara que se nlo dêm. emba.i"açoa como ne~~ 

Tanto importa. .continuar a tratar .deJ.le~ ou 
esperar outra. o.ccasião mais proprla, na qual 
dir('i o que entendo sobre esfltl CoHegf.o, que 
cons.idero cqmo o _estabelecimento mais im~ 

portante e mats util que fundou o GabLnetP 
de 19 de Setembl'o. 

Neste J;t!lra.grapho o M1nlster1o s6 pedto 
200:00ll$000» mas a càmara augmentou ma.Js 
40:000$000. A Comm.issã.o entendeu que, ten-
da c:re$Cido as desp~zas -do Imperador. até 
porque não se _passa. um anno sem que seJa 
.visitado DOr prto.cfpes estrangeiros, era ·1n
d~.ti-ens!a..vH esse .hU1iiD1errt.to. 

Dá-se por diseutido o· ! 2"': 
Sem debate se julgam. discuti<los 

os seguintes paragraphus: 

Z."' Alimentos de Suaa Alte-
zas Imp.erfl.al_es.. . . • . ..... ~ ~· 

f 3." D()taçlo .d,e Sua. Majcsta.
de Im-p~rla.l a. Duqueza de 
Brragan~a ................... . 

i 4." .Ordenado do tutor, mês-: 
tres ·e d'espezas de rnstruccão 

f 5." J;trfgen.t:e ....• ~ ~ ••••.•. 
S 6,• S~reta.ria .de Esta<io •.•. 
f 1."' Presidentes de Provinclas 

50:000$000 

18:064$000 
20:000$000 
31:960$000 

anno passada. 
O SR. FElUtt:IRA DE MJtLLO: - -Eu vel<t 

que se póde dar o caso previsto pelo nobre 
Senadol', _supposto que não Geja lrnposs!v~l 

que venham todos os Sen&dores. Eu destt· 
java que o orçamento ·leito phra. os. mem· 
bros do Corpo Leg!slatiV'O -nã.o- !osse:- .nunca 
díminuido. E' verdade -que a. prattea nos tem 
i;eito ver QU'e as Camaras se não comple
tam, porque as moleiStLas nos pTivSjm d:a 
p.resencá de alguns dos nossos -dignos eolleo
ga.s. O Governo tambem !az que as vezes 
t'altt:"m porque assim. lh:e faz conta. No annu 
passado duas vagas tiveram Juga.r, e se Ml.l-
servaram até o ffm da St'Sf:lft.o, ao mesmo 
passo que- dias depols se fechou a sessão por 
falta de membros... A.t6 agora não s-e ese"J
lhcu um Senador :Por Pernambuco; ~ntt;"'

t&nto, julgo que ao Governo cum:pria. es(!"(j · 
lher immedi:a.tamentet, nrto só jPo-rque dleV'e 
ter interesse em que o Cor;po LegislaUvo es
teia completo, como -porqu~ ê, o seu dever 
preencher o nume'ro de seus membros. ·Não 
v&jo nE>nhum. motivo .que -poSOOÍ dereulP<lr 
essa falta de oexecu~;ão d~ Lei. accre~ndo 

que este anno ja, duas ou tr~s vezes deixou 
Qe haver sesslo por falta de nuniero. 

Tenho, pot:ém, esp~:;"ra-ncas de qUe o Sl". 
e aju-da.s de custo ..... . SG:400$000 Ministro ha de ser exa-cto no cumprimento 

Emen<la. da outra Camara ~ 
Em lugar de 86: ~00$000, di· 

p.<,e ,.__. .... ._ .... ._ ... 

da Lei, e q_ue de certo não se demorará -em 
satisfaze~; uma CO"Usa de pr1znetra necesai~ 

76:400$000 d.ade, 'CUmprindo assim o que a tal respeito 
manda a. ConBti.tulc;ão. 

Entra em dl.s<:ussão o seguinte; Antes, porém, àe terrotnar as observa.
c<Ses, tarei uma breve reflexão sobre uma 
noticia que nos deu um no'bte Senador, 

2-14:7:?.8$000 quando 4isse qu.e o Mfnisterio provavelmtmt<:! 
5 8.• Camara. do.! Senadores. a 

Secretaria . •..•.. : .. .•...•. 
Emenda da outra Camara: 

Em lugar de Z14: 728$000, d!-

~se ··············~······· 

não ha. de remover os Presidentes. Espe;o 
que o nobre Mlnlstro ha de . examinar s~ 

211:128$000 clles t{!m as qualidades necessarhis para bem 
desempenharem os deveres do seu ca.rg.:t, 

O Sze. MARQ'tli2 ne BA.:rurA.C'ltNA.: - Nest-o principalmente em Pz:ovinc!as onde ha. bas
paragrapho ha uma dlmJnulc!o de mais .de tantes aulas que devem -es.ta:r debaixo de sua 
tres .contos, · qp:antla. que corresponde ao sub- tnspeccã.o; devendo est-es . Presidentes prest
sidlo de um -Senador. Poderemos dlminutr dir ao exame dos pretendentes ás. cadeiras, 
a.tt; mahl, J;'M)rque ieto n~ prejudica.. visto ete. Se S. Ex., ~laS intorma.cões que ti~r. 
que o numero dos ·Senadores nunca. est.A julgar que não ~tio nas cir.cumsta.nciaa de 
~ompl~to. ·preencher estes deveres, ereio que não os b.1 
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de conserva!: unicamente por serem afilha
dos de taes c taes, e par:J. que stn•am pa·7u 
taes e taes fins. Nada mais direi por ora. 

Continúa a discussão do paragra
plw 9" da proposta, consignando a 
quant.ia de 214:728$000 para a Ca· 
mara dos Senadores, conjunotamen
te com a emenda da outra Carna~:t, 

reduzindo. a dita quantia a réis 
211:128$000. 

o Sit. OLrrtJr.A: - .~}nda que se dimi
nuisse a importancia do subsidio de seis ou 
sde Senadores, niio faria transtorno: quanto 
mais 3:600$000. Nos annos ant1:-fiores não 
se diminuio, mas ,,mfim o :Jinh~iro se gas

tou, 

o Sit. H. C.I\'AtC.I:>n: - A reducção d2· 
vc ser u.pprovada. Sem entrar em outras 
questõt•s, direi que pr.,sentementc convém 
muito que as nosslls dl•spczas se ponham cm 
cquilibrio com a receitn. E S-."! o Senado ha 
de fazer reducções, melhor é que se faça cm 
uma cousa de que não pôde r<>sultar o me
nor embaraço: t'sm disposlçfto é tanto mais 
necessaria quanto que niio vejo nesta Lei o 
que tt•m sido recommendado nas outras, qne 
é poder.·m sl' app!icar para um objecto as 
sobras .Ue outros: por .consequencia nós d•;-
1·emos fazer córtes tacs que, mediante cllcs, 
s•~ possa equilibrar a receita com a dcspcza; 
e niio hi! um lugar mais proprio para estes 
córtes do que naquel!as despezns .que se não 
t•fi'ectuam totalmente, como acontece neste 
caso, pois é ·mul.to provavel que não se re
una o numero de Senndorrs previstos para 
a despt•za que se fixou. 

Lê-se e é apoiada a. l!lllenda sr.•· 
gulnte do Sr. Hollanua Cavalcanti. 

"No § 8" do art. 2" da proposta, em lu· 
gar de 214: 728$ú00, diga-se 1 i-!: 000$000." 

O Su. l\LinQuJ:z DE RllW.ICllXA: - )l'b 
me posso con'formar com a. emenda, porque, 
referindo-me ao bala.nço de 1836 a 183?, so
bn, a despeza do Senado: (lê) nü.o me lem
brei da despeza da publicar;ão de noSS:)S 
trabalhos, nem do concerto da casa, nem de 
outrao. que agora niio estou ha·bilitado a. 
tratar. 

Em vista desse balanço, c na dcficien
cia dt! tempo para o eJ>:arne do orçamento, 
entendeu a Commissão que ·certos artigos, 
:t[JpJ·ovaclos pela outra Camara, nü.o precisa
vam de novo exame. 'l'ambem se dim!nuio u 
subsidio de um Senador (o ex-Regente) e 
não sd se llaveni exemplo neste ponto. 

O Sn. OLli'EU:.1: - 'l'ambem não posso 
ccm·ir na <~!llcnda, apezar do meu empenho 
de cuopt:rar para a cHminuiç;ão das despe
zas, e porque, além do que disse o nobre Se
nador (o Sr. :IIarquez de Barbacena) lem
bro-me de outra cousa. 

Parece-me que vi no credito (que aind;,t 
nito nos veio) uma reducção considcravcl 10 

subsidio para as Camaras; ao menos, no dv 
Senado diminuíram-se 18:000$000. Ora, se 
ncis agora fizermos alguma diminuição na 
quantia votada para a casa, teremos de re
provar a reducção de que fa!lci. E' melhor 
portanto que sobre n lgnm dinheiro, pois 
devo crer que neste caso S. EJ>:. ha de tirar 
de um para outro artigo. Isto não 6 prohi
biclo; c finalmente o quu sobrar lia de ficar. 
Eu não voto pela emenda. 

O Sn. Hor.u:oau: - O credito, Senhorc~. 

df>Ve ser objecto de quPstão. 
O Sn. Or,JvEmA: - Elle h a de vir. 
O Sit. Hor.r.A:oiDA: -Pois que venha. A 

questão 6 se o Senado tem gasto annnal
lllt'llt" uma quantia approximada :t 214:000$ 
c s,• na oecasião cm que nos achamos, em 
que a receita orçada ficou muito abaixo ~a. 
dcspr.za lixada, ha de o Senado votar para. 
semelhante Lei. I-Ia d·~ annuir a todas as 

J\.estL• artigo vago muita dcspcza desnc
cessaria, e nu per.o que se compare a des· 
pcza orçada com a receita, e quero que, em 
lugar da suppressão de :l: 000$, se faça uma 
de 30:000$000. Veja-se a dcspeza quD .no Se
nado se faz todos os annos, e se em algum 
se gastou 264 contos, apezar da despeza que 
se Iez com as obras da Casa. Eu portan~o 

dou 1H contos, quanti:L que me parece mais 
que sufftcient<·, porque, se bL•m me lNnbro, 
nunca se gastou somma igual. fixações de dospezas, ou ha de reenviar a 

- De Lei {t Ca.mara dos Deputados, para propôr 
;novos meios? Devemos calcular o Senado no 

0 Sr. oMAl:Q UEZ m; B,\RllACEX A: 

1836 a. 1837 S<' ga.staram 152 contos. 
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••stado .. rrectivo? :'<o estado cffectivo cal- o estado completo? Porque s~ suppõe que se 
(;uln-se com os annos anteriores, nos quncs hn de trabalhar para que esse estado se dê; 
nunca se gastou o que cu dou na emenda. e no caso de não ser necessaria toda a quan· 
E para que havemos de dar uma quantia tia consignada, o Ministro applica as sobras 
maior do que a neccssaria? e isto quando para outros objectos. Com todas as outras 
nód temos de equilibrar a receita com a des- Leis tt•m sido concedida esta quantia por 
P<·za'! Reflictam nisto os nobres Senadores. inteiro, e agora é que devemos suppõr, deg-

Eu sou o primeiro para. não dispensar de j(t, que faltarão 10 Senadores? E' Isto 
o meu subsidio, c ainda espero em tempo uma supposi~ão enormt•, é um máo agouro! 
cr~mpNente prr~pôr que se augmente, mor- Se se quer reduzir os ordenados, é outra 
mt·nte nas seosões <•xtraordinarias. Eu não cousa, mas deduzir-se ~lO ou 40 contos; e em 
<•ntendo, ru·m qu,,ro economias desta natu- prl'juizo de quem?! Diz-se que podem os 
r<.·za. Vejo, porém, qtit' n S,,nado com todas Senadores não vir! Eu não parto dessa hy
as stws obras nnnea tlcspendru mais de 170 poth•.,se; supponho rJue hão de vir todos; e 
corw,s. O nnbn· Senntlor faJlou sobre a des- s" aeaso não vierem, é porque não poderii.o. 
Jlt'Za que se faz eom o jornal da Casa. Eu Isto n<-Lo G materia de hypothcses, é matr,r!a 
;ympn.rh!so eom , .. sta uespeza, e votaria por de facto; são cifras que não falham. 
dia, ainda que maior fosse, a.p<.'zar dos de- O SR. "I-IoLT.A~D~\: - .-\ qucst;LO é mesmll 
I' e i! os da publicar,fw de nossos trabalhos, I <k l'ii'rns. Veja-s<> o qtw tt•m acontecido th•;
f,•ita nesse jorna!, ,. rJ,_. nm:t tal nu qual des- de qur, " Srnaclo ex:st••: úu,·illo que se di! 

ennfinnça CJUr :~·nho, d•~ certo tempo pa.ra I o ci1so dr ==it' nprt':it~ntar c:omplt 1l•, o num.~ro 
e;í. de que os redactores alguma. indisposi- de Scnadore,;; e basta que faltem S para éS· 

r;;io '''m contra mim. Nfto sei qual o moth·o tarem comprchendidos nos 30 contos. Suppo
<l<· tal quizila, palavra de que cu nunca us,•i, nho que nunca houve mais de 43 Senadores; 
e que eJI"s puzeram na minha boca. nós estamos no ulti-mo quartel da vida ... 

~Ias, nfLO é ·par isso que eu deixarei ae O St:. OuvEm.\: - :\forrem tres por an-
approntr a dcspeza que se faz com publica
r;ão tão ut.il, reeonhe~ndo quanto convém 
ao Palz que continuem o Dcsprrt(f.dor e o 
Jornal do C•nni!IJ•rcio a dar as sessões das 

nn, e \~U nfLO sei se irei este anno. 
O St:. C,\s~r.\so: - .L"t estiveram 45. 
O Sn. Hor.J .. \su.\: -· Pois bem, para ;;1 

l':tlwm G. Eu não quc·.ro tirar o ordenad" ~ 

Camaras. Tambem uãn me opponho aos arde- ningucm, nfto quero ,,conomla que can.,,n 
nados dos .•mpn•gados da Casa. Reprovo uni- as d0spezas neC{'ssarias. Troux,· o nobre s . .,. 
c:J.mente qul'. se façam d.:spezns sem mei.:>s nadar (n Sr. Saturnino) um.,. eomparaçã" a 
rlc as útzer. Dcn~mos, rt•pito, ._.quiJibrar a re- que cu vnu t·esponder, e foi :te,,rea do excr
c~f!ita com a despeza, ,~ estt~ (~ o fundament.o cito, qnL' sempre s~ cous!t.lera. no estudo com· 
da minha eme.nda. I pleto. Occasiões ha dr: imn•J: cm que o nft·> 

O Sn. S.\TUI::\'1:\'0: - Xão veio a n,,ccssi- esteja; mas, quando SL-' acrediwm dinheit'<ls 
da.de de recorrer a outras 1~azües, i'L vista d.>:; para ... ~sse caso, é pela necesshl:-tde dt~ ~er 

ractns que se n.presentam. O nobre Senador aquelle numero: o Governo é autorisado a 
é um dos que ha c!•~ saber das despezns do preenchd-o, e (, antorisado a r<'crtltar. ·F~ 

Senado. Diz cllc que se deve abater 30 con- pam o Senado tem o Governo meios de r,•
tos: \' para filie~ (J. .. ,~ o orçamento). B't·m se cnltar, até pül-n no :1l•n estado cnmpleto? 
"'' para q<t•· ;;r Pt'de a. quant:a. consignada. Podem-s .. comparar a:> d~sppzas <lo Seu:tda 
Todns estas llPspezas, á exccpc;iio de duns r.ozn n.s do ~stado do ~'Xt~rcito? A Constitu!
(]Uantias, estão fixadas, ou por ]:,,is, ou em r,iio exlglo unicamente que houvesse metade 
consequ.:ncia de resoluçi>es do St•narln, qu~ ,, mais um, e quando "ss,~ um fnlta.r, nii.o ha 
para esti's objet:tos t<.·m o mesmo valor. .De· Senndn. Xenhum:t paridade, pois, tem a des· 
\'('rú tPr ln~ar a reducr,f10 porqtll' potlQUl fal
t.nr 10 Senadores? Scr:l isto prova.vel? 

O Sn. Hor.r..\:l'nA: - E' o que tem ncnn
t.·cldo sempre. 

peza rio Senado com a rln c·xcreito. Quan:lo 
chegarmos a tlssn. ropartlt:.[to, t~ ú da :\Ia.ri
nlw, expcnclcrei os motivos qth' renho para 
J'allnr nas dissipações que Si> fazem ne~;~;~s 

O Sr:. SATur::-;r:l'o: - Qual é 

que na !'(•partição da Guerra se 

a raz:lo PJ~ r•·partiGõcs; " não sou <•u o unico qu,• o 
calcula com I dig·o; todo o Brazll rt·conh.:cc que srl(l c>st~;' 
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repart1cões o sorvedouro de todas ãs- suas 
rendas. A ~u ,temp·o eu Q mostrarei. 

0 •Sn. SATURNINO: - 0 .nobre Senad•.n: 
recorreu aos factos; mas ()_ Senado está em 
eireumstaneia.s tUf!erentes. Lembra-se o no· 
bre :senador do tempo em que o exercito es
teve completo no Braz'U? Estou _que não: 
examine.m"'fSe · os _orçamentos passados, e ve
ja-se se alguma vez esteve .completo. Dis
se-se que o Governo tem obrigação de COn
servar o exercito completo: ta.m.bem o Go
ver-no tem obrigacão -de consexvar a rep-re
sentaclo ·nacional completa. e os Senadores 
têm obrigâção de vir; e se nlo vêm, -6 por
que nlo po<iem; mas, não ha de haver as 
mesmas faltas todos os annos. Eu entendo 
a.ssim. Porque 4 ou ó Senado:r:es -faltam, se
gue-se que hão de faltar sempre? Julgo que 
não. 

O SR. VEnom:mo: - ·A emenda -me pare
ce admissivel, porquê, á. vista do que tem 
SleiDPl'\e aOdn1t-ecLdO.,. <é .mui:to ;prov .. aiVel . que 
continue a aeonteeer. E ainda que della re
snilt.asS'e 'UID mal, não seria J.rrem'ediavel. 
Nas cireumstancias pecuniartas em que nos 
achamos, parece-me que não devemos osten
tar despezas; e para que ha.vemos de decre
tar quantias para eventualidades que talvez 
se não rea.Usem? 

O SB. OLIVEIRA: - Lembr:a-me um expe
diente, que me parece poderá. sf'r approvado. 
Não seria melhor approvar a emen-da e aba· 
ter a quantia no credito, Para assim ftcar 
comperlsada unia .cousa com outra? 

O. Sn. SATURl'fiNO! -Ouvi diz:e~ ao no· 
br-e Senador (o Sr. Vergueiro) que nlo de
vemos fazer ostentacA.o. Quando se trata de 
dar um credito, é para que -chegue Teal~ 
mente para as despezas, -e é para que estas 
se· equilibrem com a receita. Diz-se que ê 
-provavel que não haJa numet:o completo. 
M.as, · se o houver? E demais, teremos Ca
mara de J>éputados para. approvar a emen~ 
d~? Eu digo que· 'ê Provavel que não, e iâ 
hoje faJ.~ muitos. NI.O ha ·nec·esstdade de 
ae faZer esta reducçlo. Se os "Senadot;eS vie-· 
rem, 'Paga-se; e se nlo vierem nlo se paga. 

O SB.. HoLLANDA CAVAt.CANTI! -10eseja
ria que e~e reneéuSse "so-bre o que aoontOOeu· 
·o anno pissado, t:iUaridÓ veio a Lei do Or:cã.
ineD.to A Casa. Declara -que ·u~hamos entfío· 
uma · rece.ita proVan-1, Uma despeza fixada e 

um- balB:iicO; tinâiiitente, havia uma Lei de""· 
Orgamento, ainda que muito 'lieteituosa.. 

Depol!J de desenvolver este topico, o no
bre Senador procura mostra-r: que Ínui _gra
ves in-convenientes po"dem. res'llltar de se 
discutir todos os annPS um novo credito. 

Conclue declarando ·que, se a reducclo 
de 30 -contos parecer exoessiv~ -póde esta ci
fra ser diminui-da; entende, porém, que a 
reduccão de 3:600$000 é muito di,minuta. 

Dã.o-se .por discutidos o _pajragra.
pho e a emenda. 

Enh.:a. em discUssão o § 9°: 

.. § 9 ... Camara dos Deputados: Secreta
ria. 275: 328$000." 

0 Sn. MARQUEZ DE BARDACENA: - Esta 
quantia é a mesma que foi pedida na .pro
posta; e eu não. es-tou habilita-do para fa· 
zer nenhum córte. 

O Sa. VERGUEmO: - Eu creio que neste 
artigo de despeza, pôde-se fazer uma. igual 
t:educcão, e ílleste seni;ido vou mandar á 
Mesa uma emenda. 

E' apoiada e en~ra em di~uss!o 

a seguinte emenda: 

"§ 9.0 Diminua-se 18 contos. - Ver
guei·ro." 

.Sem mais debat-e. julga-se est~ pa
-.ragrapho discutido. 

Julga-se .discutido o § 10, com a. 
emenda respectiva da outra Cam.ara. 

"§ 10. Cursos juridlcos, 91: 660$000." 
""Emenda da Gamara .dos Deputados: 

-No § 10, em lugar de 91:660$000, diga-se 
86:040$000." 

Entram em discussã-o. e s~m :de
·bate elo julgados discutidos os ~
guintes: 

"§ 11. Escolas de Medicina, 83:340$000. 
5 12. Academia das :senas~Artes, rêi::s 

9:421$000. 
§ 13. :Museu, 4:024$000. 

Segue-se ·a ·discussão do seguinte: 

"i H. J"unta do commerc!o, 21:378$000.• 
O SR. H. CAVALCANTI: -·Eu n:lo queria. 

que nos :r:estrlngissemos s6 aos.. algarismo~ 



queria qu~ &e taUaas-e ~m0r na u:t1lid3.r4e 
que. estas; despe.zas dão ao Esta.do. Sz:. Pr.e
sidente-,_ comquauto muito rupeite a ·todlJ!t os 
m.emb~os do Tribunal da. .Junta do Comm..er-
c!o, por seu carB~Cter e capacidade, todavia 
rucho Gue esse Tribunal pT"ecisa de- a-lguma 
ref'l)rma. 
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-O SR. R. DE Ct.av .u.uo observa qne neste 
Tribuna.! muito pouç:.p tra.balho ha; que alU 

! apparece um requerimento de 15- em:_ 15 dias,. 
l e que os seus empregados por muitas Yef}eS 

! tLcam absolutamente senl ter qu~ fazer; 
: mas~ no.ta que nenhuma reforma se p6de 
: en'Cetar, sem que trate do Codigo do Com

UMA< voz: --EspeT-e pelo Codigo 
Commcreio. 

do · mercio: diz que, no estado em que o nego
i cio está., o Governo se vê com as mãos ata
i das, e nada. póde fazer a este respeito. O Sa. CAV:A.L(:ANin: - Emquanto se es

pera por .e-asa ou ontu-o _Codigo, vam<>s nós 
ta.zen.do uma des.JPeZa extm:ordinaria. para 
termos Uill2. sinecura! Já o disse, muito- res
peit-o o ·CUacter e -Capacidade dos di!reren
tes membros desse Tribunal; mas confesso 
que: já. .nlo vejo a utilidade que eate Tribu~ 
n.aJ presta. Vejo mesmo -que o Governo (se
ja-me permUtido narrar -este fa.etoh ha pou
co tempoo apresenb:m urna. propOâta. aeerca 
de- um contracto com aa 0ompanhias de 
vapor; e o Governo, para aer in!ot:m·ado so~ 

bre cate objeet<l, teve neeeasidade de no
meax uma Commisflã.o Elsp1:'-Cl.aJ.. Pergun.t.o 
eu.; e o que fat1 a Junta ·do Commereio? Nii.o 
pod<eria a Governo set:· in!Grmado :pozr essa 
Junta? NãG estará <"lla eonstituida por ma
neira tal que possa habiHtar o- Govern-o por 
in!-0-.rm.ação de semelha-nte natureza. 

; 0 SR. COSTA FERREIRA: - Na verdade, 
1 tenho poucas informaçõas sobre a Junta d'J 
; Commcrcio, mas eu ereio que nesse Tribu
, nal muito se trabalha. porque ainda o anno 
i passado se mandou augmentar os ordenados 
dos ofiiclaes da sua Secretaria; e como é 
que se diz que este Tribunal não trabalha?' 
Pôde-se· crer que se ma:ndasse augmentar 
orden3ld..Os• de homen•s_ que não ~ra.balham? 

Eu- n'ã:o o t~reio; e a Nação não ilev:é deixar 
estes ltamens qui) traJbalham a espera dle 
que s~~n: reformados1 da.qu:i a um, dons ou 

, mais annus. 
o sn. R<!IDRTG'UES DE C'Anv .&LRO: ......;;,._ A isto. 

l·he reSil'01'1'Cia a Assembléa. Geral. 

Julga-se dlscutid·o· o paTagrapho.· 
Entra em discussão o seiuinte: 

§ 15. Empregados de visitas de saude~ 

nos portos maritimos, 20:000$000. 

Igualme-nte entra em discussão a 
seguinte emenda. da ,Crum:ara. dos 
Depu ta.dos: 

Em lugar de 20:0.110$, diga-se 16":00"0$000. 

0 SR. MARQ.tlEZ DE BARBACEXA! - Neste 
paragrapho foi diminuída a. quantia de rêis 

1 
3:304$600. A Commissão, combinando este 

, o:r:c.amento <'OID o balanço que tinha de IS36' 
para 183!7~ observou que estão, neste ramo do 

i servico publico, gastoU:-se unicamente a 
: q_ua:n.tia de 13. contos e tantos mil r~is; e 
i cpm_o, por esta emen.da da Camara. dos Depu
; tadoso •inda se d~ 16:.695$400 para esta des
! peza, paTeee-me c;tue se póde appT"ovar a. 
i emenda. 

Eu. vei1l que no on;:a.mcnto &e dá uma 
qu.a.Jl.tia de uns pares de contoa de rêis pa.ra 
a Junta. do Commereio, e: entretanto esta 
Junta nem para; isto' presha.! Não seria pos
sivel a S. Ex. Wer aJ.gnma reio1:ma neste 
Tribunal,. tal.Y-ez um n."GW r.egimento·1 Nãv 
seria isto pr-atleavel1 Esta. Jiunta, eomo -está, 
deve c.ontinw:s.r? Essa. d-espeza que se fa-z com 
ei:la é 1)1"0d!netiva? Eis as in:torm~<Ses que 
pe~o a. S. Ex. Eu catou, peTsuadid-o que um 
Tribunal semelhante é de absoluta llleeessi~ 

daxle n-o Pa.iz; e1le está em· eontacto -com a 
fndrrstria e eo-m tod:e& os- raano1 da riqueza. 
publica. Mas, eu veja q,ne· ·nlío se :g6de espe
ru;r b-em aJgmn do nosEro Tribunal da Junta 
do Commercio, pela. ma.neira por que .está. 
llJXJD..t:ldo: eu eonfese:G• .que, :por mais· q;~~e es
tucte e que :t::eflic.tat a-abre um 'T-ri'bunal desta. 
naJture-za..- nenhum proveito velo qru.c. se poa:
sa. tirar- delle,. sem que· se !a.-t:ll uma refot'ma. 
E11. ni\:o' quero· tixar a. n-inguem cm seus e~àe
~s.- nem me- opp19n:hct â de-spe:zrn. que se 
!az, mas pediz:ia a. 8:. Ex:.. q11-e ho:u.vesse de 
dizer.· se ha:v;ia.l alg:ama; esperanca ·de se· tor
n~ :nml& prodllcti:va eata despeza. 

Q SR. VERGUEIRO: - Como eu veio que 
·no l)T'Ojeeto do credit-o se dlminuio maiS- qua
l tro contos de réis· nessa quantia que se acha.. 

'1 
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na emenda da outra Camara, vou offerec<·r 
;\ consideração do St>nldo uma emenda nesse 
BPntido. Eu nií.n estou no caso de a susl<!n
tar: nffer<'c;o-a só porque j{L se fpz es::;a 
mesma diminuição na outra Camarn, na Lei 
do cn•dito1 

E' apoiada e ·~·ntra em dlscussfLn 
a seguinte• em~nda do Sr. Vergneiro: 

do abertas. Htl dous annos a esta par!<! que 
todos aquelles que têm negocias de lmpor
tancla vêm-se obrigados a fazer despezas á 
sua custa, mandando proprlos, se querem 
que as suas cartas cheguem ao seu destino, 
e isto pm:que existe uma desconflan~a de 
que l•ssas cartas sejam abertas ou subtrahi
das, desconfiança fundada no clamor quo 
apparece e nos boatos que correm. 

'·Ao art. ~.. ~ 15 diminuam-se 4 contos Eu estou persuadido que estes boatos 
de r~ is." 

S<•m mais debat<· julga-se discuti
tlo o para.:;rapho e as emendas. 

·Segue-se a discussão do :;pgulntc: 

"~ 1G. Co!Tt·io Gt•ral e paquetes dl' va
por, 278:000$000." 

Emenda da Camara dos Deputados: -
"Em lugar de 278:000$, diga-se 362: 000$000.'' 

O Sn. l\L\RQtm.?. DE BAI!ll.\CEX.\: - Ha 
aqui um augmcnto de S·l contos de réis, que 
~ justamente a qunn tia que, accresccu com 
a.· ·desp·eza dos paquetes de vapor, segundo o 
no,·o ajuste feito com as Companhias, por
que 18 vingens a 10 contos são 180 contos 
d<> réis, que com mais 48 eon tos para os pa
qu~tes do Sul, fazem 228 contos: não vejo 

sftO Vl'rdadeiros, mas nfLo ean~arel agora a 
C a mar a em faze• r 11m a exposiçiio dos fact'ls 
que nlli SP têm praticado, tanto mais quan
do conl'io <·m que S. Ex. olhará para a me
Jlmr organ!sação do Correio Gemi, e corJl 
esp~cinliclade do da Provincla de Minas, on
de os abusos são tão frequente.s que não ha 
quasi nlnguem que os niio sinta. 

Eu tambem noto que nas quantias des
tinadtts .para as ·despezas daquelln Provin
cia, mencionando-SL' as grnti flcações dadas 
aos agentes ora exist.,ntes, e que sflo de uma 
crca.ção antiga, v~n1 supprhulc.la. ou rica 
omissa, a grati flcação marcada ao agente uo 
municipio <h' Pouso Alegre da mesma Pro
vinda. Como eu estou muito prevenido a 
respeito dos nbusos da administração da-

P::pli'cação alguma; porém, eu cr~lo que é qu·~lla Provlncia, quero mandar uma emen
<'stu. a razão do augmento; e como neste pa- da, para que se addlcionc esta quantia, por
r<~grapho ha duas cousas - Correio Geral e que eu não me Inclino a crer que esta omis
paquetes a Y:tpor - eu aproveito a occasião siLo deixasse de hnvêr malicia da parte d~ 

para Pedir a S. Ex. haja de dar alguma quem mandou o orçamento. Por agora, !lm!
providcnc!a sobre o Correio desta Capital, e to-me unicamente a. mandar esta emendl, 
llwsmo que introduza algum melhoramento para que se mencione a agencia de Pouso 
facil de se fazer. O nobre Ministro sabe Alegre, que é antlquissima .. Se foi por en
muito bem que, em outras Xações civillsa- gano que não contemplou a gratificação da
das, antes de mandar-se entregar as cartas, da a t>Sse agente, desfaz-se o engano; e se 
soffrem ellns um carimbo que designa o dia foi por mallcia, acaba-se com e!la. Mandar~! 
que se vão entregar, c Isto é muito Impor- a emenda á Mesa. 
tante ao eommerclo, niLo só para os seguros, O Sn. GAL\'.i.o (Jlin·isotro do Im.pe11i.o) se 
como para outras transacç~s commerclaes, persuade que multas pessoas estão preveni
porque é mui facil negar o dia em que a das contra a adrulnistra~ão dos Correios, 
carta foi lançada no Correio ou recebida sem, comtudo, attenderem ás causas verda
de!Ie: estou certo que o nobre :Ministro at- deiras do seu máo estado. 
Tt~ncler:l a estas reflexões. Na Lei primitiva, pela qual se regulam 

O Sa. Fmumrn.\ lll~ JI!!:Lr.o: - Sr. Presl- os Correios, observa apenas certas dlsposi
dente, aproveito a occaslão para fazer tam- ções que têm ressaibos do antigo tempo d·~ 

bem igual suppllca a S. Ex. N& administra- colonla, taes como fechar-se ás Ave•l!nri:l., 
c;ão dos Correios da P~ovlncla de Minas Gc- n porta do Correio, etc.: se, porém, olha para 
raes, pela qual sou Senador, o elilmor é a Lei que alterou <•ssas dlsposlcões, não ncb.a 
constante a r<•SP<•ito dos abusos que se com- nella melhor regulamento. 
mettem ·enm as cartas: ha dcnwra na entru- S. Ex. pond<•ra outros muitos de~eitos 

ga dcllas, Q algumas ant<•riormentc têtn sl-1 da admtnistrncão dos Correios, :observando 



Sessão de >! de Outubro 32ií 

CíUc inutil foi dar ao administ~ador do Cor
relo da Côrte a faculdade de inspeccionar os 
0Jrrdos od'as IP.roV'Inc!as, porque .qs admi
nistradores d·estes Correios, sabendo que 
tanta 6 a sua autoridade como a do adm!nls
tradnr da Côrte, não se importam com !iS 

suas ordens. 
O artigo 5" dessa Lei, sbore todos é o 

peor, porque determina que possam !r car
tas fóm da mala do Correio, o que parece 
multo estrnnho a S. Ex., c lhe faz crer que 
.nenhum Correio existe organisa.do d~sta fór
ma: esse artigo pois equival-e a dizer que 
não l1nja. Correio; ,, se se entend~ que por 
m••io delle o Gov~rno fac!lita as commun!
ençõr~:;, em virtude dü uma obrigação lnhe
Tente. aos GO\'ernos Repres~ntatlvos, e lgual
m;,nte no Corpo Legislativo, então deve de
clarar QUt\ nem o Corpo Legislativo nem o 
Governo tém eonsidl'rado esta materla como 

denclas, porque não ha a quem S(! entregar 
as malas: os guardas estão cm suas casa~. 

o administrador mora na cidade de Nlcthe
roy, u·m offlclai cm Paquetá, outro em clm:t 
da serrn, etc.; e quando é preciso alguma 
providencia extraordlnnria, não se sabe on
de clles estão para abrirem o Correio e tra
balhar-em: a repartição do Correio é muito 
trabalhosa, é aquella que exige sempre uma 
continuada presenGa de seus empregados; e 
Quando falta a prest•nça de seus emprega
dos, porque tambem não é possível que um 
homem trabalhe um dia inteiro, deve-se au
gmentar o numero ddl~s para se substitui
rem: mas nós nüo qul·remos fazer despe
zas: ha falta de gente, e at6 é pr~ciso re
crutar, c os ord<>nados que se dão são tü.J 
mesquinhos, que eu não sei· como ha ho
llll'IIS que se proponham a entregar cartas 
por 12$000 annuaes, como dizem que se pa-

<]()veram cons!~:'~al-a. . . . 1 ga ~os ?orta-ma·las em algumas P.rovincias 
O nobre J>unJHtro esrranna que, admJttl- do mter10r, numa das quaes o Presidente se 

do o princípio de que o Correio é a alma do vio obrigado a suspender os seus Correios. 
commcrclo c da soclednd<', se legisle desse O Barão da Parnahyba diz que um dest.;s 
modo ncerca delle, porque julga que o refe- homens tem 20$000 e pede 45$000; qunni!o 
rido artigo tend•" a acabar com os Correios. cu penso que clle merece 80$ ou 100~000. 

Obs~rva que o Correio de terra está re- Ainda agora briga em Sabará o administra
duzldo a pouco mais de nada, e que todo o dor daquella agencia com o administrador 
n·ndlmento do Corrc!o marltimo provém d,\s geral, porque esse administrador salvou o 
cartus que truzem os paquetes estrangeiros. S<•u .ordenado de ·~mprcgado da repartição, t) 
Accrescc que, de certo tempo a esta parte, a metteu na despt•za da agencia, papel, tinta, 
r.•speito dos Correios de terra, tem hav!uo lapis, etc.; c disse: -Onde está o artigo 
alguma desconfiança; mas, como o nobre da Lei que determina semelhante despeza?
orador tenha estado ausente, c não tenha E o pobre homem teve de deduzir do seu 
2..chado quem o Informe sobre as causas des- ordenado essa despeza, que andava em 20$000 
sa desconfiança, não tem podido dar provi- de compra de lacre, papel, tinta, etc. Ora, 
dcuclas a respeito. Isto não ê manter a repartição do Correio. 

O nobrt• :1-Iinistro ouvio a um iilustre Se- Eu entrei para a administração em Se-
nador que o S<:!gredo das cartas foi violado; tembro época em que se devia enCürrar o 
mas, comquanto jã tivesse noticias sem•:- Corpo Legislati1·o: o que podia eu fazer? 
lhantrs, crê que são meros boatos Infunda- S. Ex. dlz que não póde dar providen
dos: ao menos, julgrt que nlngucm tl•m pro- ela alguma, visto o limitado rendimento do 
vndn estes abusos. Correio. Quiz mandar suspender os ord<'na-

A admiulstraçfLo dos Correios do Rio <lc dos dos administradores, no ultimo tJ·imes
.Ta.neiro, contlnúa o nobre> orador, niio pó- tre, até í'Jles darem conta, mns dlssernm-Ihe 
<le nunca ser regular, porque, além de não que Isso Na lnut!I, <JUe estes n.dmt.nlstrado
tPr cnsa sl!lffici••nte, nt•ssa em que ora se res dep<'ndem das agencias de cautc1n, e que 
acha nüo dormt• um guard1t unico, ainda que estas ngenclas siLo occupa.da.s por homens a 
0 Corrdo esteja aberto até ás 9 horas da qu,•m se pede por favor pnra. servlrem. 
noite. Quando chegar, por exemplo, um:t Qmtndo S. Ex. esteve ·no Rio ·Grande, não 
••.mbarcaçiio de uma Província qu!) esteja em ha muitos a.nnos, não achou Correto senão 
guerra, o G<Werno não pódf} ter as noticias para o Rio de Janeiro: em outras Proyln
lmmcdiata.m~ntt•, nem se pôde dar provi- elas acontece o mesmo. Por Isso I'espondc ai} 
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no:Jri:~ ~:\·n:~d~H·, flllC pedia f!UL~ tom~ss::! c!n 
ecnsillcra~:Eo a arl:nin:strar::io do Co!'Tl~io (]t~·~ 

est:"t impos:sibil:t~do de f:1:~d· ~nelhoramcn· 

t.o:;, p;n·qu.: atl·, sPgnnclo ihl' consl:l, ncss.:!s 
quantias que fizeram Jl~l'l-:~ elo crrclito C[\!C 

sr) p~·dio p::u·~ pag:unt·nto das despczas fci
t.i.!:1, C'ortou-st• l'.:-:t:1, Inr:rlo este de dar :::!
}1~:· . .:-:·o qnc S. Ex. n;io approva. 

Ll:IS lJ.,_•spo;.1S C\'L'nlu:~t'S :-~.I~·u;t~:l Cflll:i[! a:Js [~:~

lllÍ!liStl'acln!\':i tio corrdo; 111:1~. f'3S:1S rl:s:~:·· 

e css~ m~·S!1!o i.l·rr:lJ d·~::~inou-s.: a c!,·:::jWZ~ts 

U;iffercnks. S. Ex. tcr:r:ir..:t tlt·d:n:ualo rpt•.' 

seln !l::(•ios n::td~l I1óü;.: f:lzt•r. 

E!l th"','r) tliz··:r ~~ S. Ex. CJUr·, qn:tnrlo ~~van
Ct'Í fl~!c at0 a~r;nmas v,•zt'S f;c ti1;lha viol:u1n o 

s·~.:!,T~·tlo das ea!'bls. n:1o t'ni ~~.·m (]nc esUn.·sst~ 

·::1ri:t~:!IlH?!H~· cn.'l\'('JlCirJn d~t Ye:·(l~uk d:t minh;t 

~!-:::a~rr::w, pnr f:-teti)S })r~tie:ulos commigr, llll.'S· 
:~~o, cn!"l~ :dgtms membros dL•sl~! G::~=t. ~·· con1 
;•lit!'r!~.i mui~r's e:id:lUrtes rcspeiL~tvl'i~. que na. 
P:·rn·1ncia dt• ~1ba!:; t0m :·:::pcri!l~nt•t:Hlo n mes
"!1.~:!. ::nrte qnc ('H: dt~ CPrto. cu n~to ap!'d:(•n
t:u·b estes l':!etrr.~, de cuja cxi:s!.Pnc::t S. Ex. 
p:n·~·c:~·u r1u":ic!L!r, s:• :-lc::Iso c11~·~ n:lo fossem 

O S;:. G.\1.\',;.r,: - Eu nõr, Ull'.'Ícln. 

O Si:. FI·:!:!:!:~!:.\ IH~ ~=J·:J.r.;,: -- SP S. Ex. 
l;lji~1 .. :·. r{:i':•rii·c:i o::. nnmP.::; da.s ppsc;oa.:; qut.• 

O SI• .. ]i'J,'I'I.'I·.·.•·,,•,\ r······· .''Ji'.[.',,l•', - Ot:•.· .. ·.•.·'o r·.:r.1•• l. 
• ~ .\ ~ • • u [!IJ:' V· .. ?;~~·.s l'l'CL·uc·r.1m SU:l:i C:~lrtas Yiolt:f~lls. ~-· 

1~·i sobrl! esu• nbh~cto, :a~w ti·.·l· cm vbt~ <.:·.·!~- out :·::s mni~.~:; r!t·~::·acnminh:ldas. Eu t::unbem 
Slll'21l' a S. E:·:., e ~inl mostr:-~r os :Jb1!.sns qu·~ il'l[lt~=-L~. cl!:~d· a <.::~1:::::~ P'll' qu,~ L:t! r-:y:::-tema 
St' prn.t.iea~u, :t::im ti,: S. i:x. L!.:ll' !Jl'u\·iJ.-::{.::~:~: u·:l! :·;id.··~ au~.pt:ldn, <~ os fins p:!.ra r}UC•; mas 
í1 Sl':::!)-i:itn: elltl'vt:.~!l(o, bom f~,i qn{! t'l! !ll~ oc·l ~·:t ~/J qui:·: c!1:tma1' :1. :~tlt.·n~il.n dt· S. J~x. a 
cupusse (h·ss:~ nc~~ncio, porqu~~ S. Ex. ae:.:O:: !.~:t:~.· l'J•::=pt·ito: rnmn pnr~~m rdh•. diz que nada 
dL' cortar as t.•::;p.:ran~;:..ls tllH' t~n podia l··:- L1 .... ,. pnJc·!':t r;::.zc·r. <'11 flco dissn intt•irado. Emfim. 
~h.· nwlho!·:u·.·m f.:s-:~1~ a~1:1~inL;t.ra~Õl'~. dh~r·:-líiP ;'!ii"t·n:~~::: qu~tntia~ t•nor:n~~s pura a clcsp(··~a da. 
CiUi.? dk ·~~r~o p.-:di1 f:~~~.:r l't'i'orr:L::t al~;~l:lla, qnr I ::1!:-;::ni:-;~:·~lr:f..o <!n:; r.~=-~cL~s. t' os !~razilt•iros 
TlÜO tinh:1 lll!~ins J)al':t i~sa: bom é f.!Ul' [:q\11'· 

f!lli' ])ag·:!!H p:!l':l. C·~ll::IS dt•F:]WZ~S nàn lt~!ll ga-
1110!3 t:atGlHlidt:..::: nut~ a I'SLt· !'t?S)lt•ito Si) Ü••\'t·- · 

..., ~1 i':t:1~!:::; p:-:t·:t com sc~nra!H::l r~nviar,•m ::-·na~ 
n1o;:. ennta-:· conult •:>c:n, í! qtE\ p~ra l' .. l:tncl:l !"mos · 1 . r.:l!'t:ls; 0 r:t~:t!H.o rp!i':t·rprn qnr· 1'1bs s~' n:io 
c~artas com St·:.;ur:t.nr;:l, t1cn•mo;; p~1ga r a pro- ~~~--~~~·~i(:::n:in!!~·!l~. f!ll': p:lgl!('!"!l !H'oprins P:l!'a as 
]ll'ins (!lll' as conduzam! l~·r~!rt~m. 

Ora. uma. uut.r:l cousa. nlo tkixl.ln lk me 
fazl·r St.~nsar:llo, e foi qnc S. Ex., rt.·fcrintltJ·::k 
t~~) fi~eto que (:U :!pont•:i. d!~ Yio!ar;üe~ du ~P

grd1n elas C~lrtaE, disse fllle L"r!lm boato3 sc::1~ 

fuJHlam,•nto, ~til' <·rnm appn•lwnsÕ<·s !Jllt' ti· 
.nha~n tnm::tdo \'Ulto sem mnth·o alg-um, e que 
sv í!llmirn.v~ qne os prejudiea.tlos nf"lo appart~

Ct·H:it·m a ac~cusar o3 r111e co:nincttiam t:l{1 S 
nbn~~~~. n 'Llftn h~l\'d' nisstl muita c:tr!.drop:: 
christ:i, PermiUrt-mt• S. F.x. fllh~ ,~u lhe diga 
que nün ,; por caritlack christõt CJlh' n~o nppa
l't·eem t-s.s.ns accu:=mr:õt·!-i. e sim Jlnl' ca1c:t1o t' 

por Olltl':1s cnnsiclerar:t3< 1:i: por c:xt~mpln, achrrn
tln PU nma c:ntn \'iolacla. para prncedl!l' con
tra o CJne comml'tU•u Pst~..· :lbu=o seri:l IH1Ct·A:-la
rlo t'ormar um prnc:~.sso, :l]H'···~c~ntnr Lf•slf·l11u
nh:Is, rm r!m, l'ntr:tr nesse mnrr.· 1i1·a.'J?I1lm eh 
thiPann. judlciari:l. Qual St"·r!a o mt~io pra~icr, 
dl· mostrar f]uem co:llllWI.ll.'u o nbn::in~ S. Ex. 
Podi:t com recnmm(•JHi~l~Õfls lnf·lhnr:!r muito 
c~l.t• r~uuo do St'l'\'i~n Jlllh!lr:o. pndia cnrtat• :1.1 .. 
[~:l~lS !lhnsns: po!'(·rn. ac:aha. de nns cl iZl'l' qUt.' 

nada JllÍth· f::?.t·r snLrc <'St<' ohjc·ctnt 

O Sr:. lf. C.II'.IJ.C.\:<Tr: - Sr. Presidcnli,, 
o (jU•· foi I:Xpl'!ll!ido •ae~La lli:-;cuss:w, t~ a l:X
p:Jsic:ãu C:l!t' acn.l.Jou tk fa?.c:r o Sr. :-.!inistro, 
<:tln\·,~nCt'lU da neccs~id:ule Qltc h3. de s~.~ to~ 

ma i' :úgtt:11a provlcll·nci~l; d~t minha p:tt'Lt1 , eu 
m~nt1:::.r~·t nmn. í'11lt·ncln. para ser instal!raUo 
o dii',•cr.or elos e:orroios. ]~u ju!gd, Collt ef!'t.'ito, 
,·i'Sa :r(]minis<.:·ac;lo uma. tias mais importan· 
~PS cm tod(Js os Govl'l'nos. ,. C<"•:n espL·cialitl~~

dt• t::m nm G:i\'t'l'llo nerJrL;.s:·ntati\'0 eon~o é () 

IttJs:::n; ,. ln:;Umo qu~.· 8. Ex. t.~t~·ja h:t Lrt~~ 

pntu·n !•·1~1Pu •:Jo .:\lini.stel'io, íjll1' nün LL·llh:t 

t!do tlC:ca:-:i~uJ dl~ apn·St'lltar :.to Curpo L~·~is· 

lat.iro as Sll~ts idt.·~:::; a l'!Üt• respt•ito, j";"~ qu1~ 

dt·:O:.~l':lc:atlanh-!llc S•·us ankt~e~l~orc~ se culli.l.'n
t::nJ.m t•m dt:~xar Pssas c:ous~1.s como :1~1 acha
:·am, ::t·m !!h·llltJr~tmL·ntn algum. Em tutlo:; os 

Jll:izrs. 81·. PrPsitkat~·, a ncln~lni~tr:tc;~to elo 
C'IJI'!'t:io nfw si• l~ clt• tl~'C(·s~itbrlt~ alJ::;olut3., c;o
mo n:n ob.iec:ro f!11t· tem de concnn·t.'r para. o 
.l:pd·r,.:,; .. :'llll<•nt" eh inclustrla c ciYiliz:t.r,lo, 
m::~~ ~lt~· l'P\1::\(itlll' nm r:u11o c1\) rt•ncla pnlllica; 

• 



Sessào de S de Outubro 

e eu sinto que 'llÓS tenhamos· tido essa rep:u
tíção · em tanto desprezo, que nem ao menos 
nos lembrámos ainda de casal-as com as nos
sas eir.cums.tancias: não devemos perder de 
vista que .esta administração envolve a su· 
perintendencia nas vias de communicação e 
ria ontrega das cartas. 

Não se pôde fazer uma declara.ção mais 
contra o Governo do Brazíl, do que a que 
f2z S. Ex., a re~·peito do estado em que se 
acha este estabelecimento: eu confesso tam
~em que não temos muita gente, mas o que, 
digo é qu isto d.epõe mais contra o Governo 
do BraZ'il, contn. os homens que têm estado 
2. testa .d3. adminis-tração, do que contra os 
proprios· Braz:ileíros. 

Em quanto á escolha düs empregados, eu 
vejo uma regra, ·pela qual s<: conhece que nós 
temos muito onde escolher, e a prova é que 
1.1ão vaga lugar algum que não appareçam cen
tenas de pretendentes. 

Fallou o nobre Ministro em recrutamen
to: eu supponho que só se faz recrutamento 
no ·exercito; e isto talvez não se fizesse, se 
não houvesse a vontade de perseguir a um 
ou outro individuo, porque nós estamos no 
tempo da bemave,nturança; o que se que.r t! 

p.assar bem, e perseguir aos al!ltagonistas. Os 
em!)regos . .Senhores, são muito desejados no 
Brazil, alnda que os ordenados são muito pe
quenDfl :· se S. Ex. acha que o .Senado pód·e 
ne3ta L-ei a:doptar algumas idéas que tenha 
a res-peito de melhoramentos na administra
ção do,s correios, diga quaes são; e se eu 
julgar ·que são co.nvenientes, votarei por e!
las, porque eu estou persuadido que é de 
gra111d-e neeeS~·ida-de o melhoramento dos 'nos
sos correios; mas isto deve estar- iden tif!cado 
com as nossas circumstancias. e com a atten
·ção que se deve dar ás conimunicações pub!l
cas. 

Emfim, eu não posso continuar no desen
volvimento .de~tas idéas, porque não· :p·osso 
censurar ao nobre Mi111istro. que ainda hon
tem (por assim dizer), entrou p~ra o Ministe
riü, mas estou persuadido que elle podeliá 
fazer alguns melhoramentos. Quanto a esta. I 
circum~tancia dos empregados dos morarem 
em lugares distantes dos seus empregos, eu 
estmr. certo que o nobre Ministro tem direii'b 

3. exigir desses empreg:Jdos a que morem nqui 
na Capital. 

O Sn. VAsco='ICELLos: - .EI!es têm as suas 
obrigações marcadas no regímen to; uma vez 
que as preenchem, nada mais se pôde exigir. 

O .Sn. H. CAVALCI.NTI: - E como podem 
elles preencher os seus deveres, ruora,ndo em 
Paquetá, ou na Estre!la? Eu não acho que 
par3. isso s·eia necessario o Governo ter au
toridade em LPi. elle póde obrigar os empre
gados a acharEm-se á hora e no lugar, para 
que satisfa.çam ás necessidad,;s. da aclministm
ção. 

O ered':to d,o Correio, S.r. Presidente, faz 
com que ·ninguem queira metter al!i uma 
carta de importancia: h a uma ·grande des
confiança de que as cartas são abertas; a 
p-rimeira ·cousa qu·~ se presume é que é o 
Governo quem autorisa isso; sabe-se que ha 
mullta curiosi,dade de se ler o que contém 
uma carta, e esta curiosidad~ suppõe-s·e da 
parte do Governo, mórmente por occasião de 
Eleições. 

Eu entendo que s-eria muito ·con-veniente 
que a administração das estradas estivesse 
}lgada ã dos Corre'ios, e .que se creass·~ mes
mo uma nova re,partição; achava isto muito 
plausi-vel, e até ·não duvi·daria autorisar o 
Governo ·para fazer essa despeza. Emfim, eu 
vou ·ma·ndar .a emenda ã Mesa, para que 
seja restabelecido o lugar de Director Geral: 
não se!i que ordenado dwa marcar na emen
da, 

0 SR. V ASCONCELLOS: - 0 administrador 
actual tem 2: 400$000; o uirector deve ter 
4:000$000! 

O Sn. H. CAVALCANTI: - Sim, Senhor, 
4: O Oíl-$ 00 O .não s-eria muito. 

O Sn. MARQUEZ DE B.-I.RBáCENA: - Os 
Senadores têm 3:600$000. 

0 SR. H. CAVALCANTI: - Além do mais 
que percebem. Fixarei o ordenado do dire
ctor em 3: 200$000; e se S. Ex. o Sr. Minis
tro tem mais alguma cousa a dizer, diga-o, 
para eu o aproveitar na minha emenda, se 
o julgar conveniente. 

E' apoiada, e entra ·canjuncta
mente em discussão a seguinte emen
da ·do Sr. Hollanda Cavalcanti: 
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"Add'icionc·se ao ~ 1G: al~m da quan-
tia designada na emenda da Camara dos 111" SESS.::;o, E:l! 9 DE OUTliBRO DE 1839 
Deputados, a quantia de :l: 200$000, para um 
diTector ·do Correio ·G.:ra1, 11a fór.ma do re· C:rJICtlit'IIIC.- Gon<.T.Istio do Lotc1'ias.- D·is· 
guiamento que o creou." 

O Sn. PJo:i!IIJo:IHA IJJ> :IIELr.o: - -Eu hei de 
votar pela emenda que foi á :lfesa, creando 
novamentt• o lugar d" director gera.J dos 
Corrflios. Eu quizera qut~ as Provincias, a 
não JJOdere.m s;:r C<Jmplew.s, fossem ao me· 
ll•>S .oastante app1·o:dmada.s ás necessidade.' 
do Brazil; <' como pnrt·ce que S. Ex. já tem 
: .. mpregado aJgumas horas da sua nttcnr;fw 
~obre esta administração, desejara .fJUC não 
S'l limitasse a sua fiscal'lsar;ão unica·m ... nte a 
crear o director gt•ral dos Corn•ios, mas que 
S. ·Ex. fosse autorisado a reforma,r a admi
nistração geral dos Correios, e a pôr r~sa 

reforma em cx.,cução, sujeita·ndo·a, pa!ra a 
Sl'SSão S<!gu::ntt•, ii <~PProv:ll;ão do Corpo Le· 
gisla ti v o: ao menos nisto, '\'ou com a espe- ! 
rança desse .melhoramento, fJlle eu cuido que 
ha. de ap.parecer, porque ..:stado peor üo que 
aquelle em que nos achamos na administra· 
r:<io dos Correios creio que não se pôde dar. 

Como deu a hora., amanhã apres.:utar.•i 
o meu artigo add':tivo, no sentido L'Dl que 
fallei. 

Dada a hor:1, rt'lira·se o :\!inistro 
com as formalidades com qut.• fôra 
introduzido; ,. passando·s" a votar, 
são approvados os paragmpllos, des
de o 1• até o 15 do artigo 2• da pro
posta, ciLtnfurm:• foram emendados, 
não passando as ('nJendas dos Srs. 
Senadoreg. j 

O Sr. Presidente ·dá para Ordem 
do Dia: ·Primei-r:~ c segunda. dis· 
cussões da Rt!solução concedendo lo· 
terias á freguezia do Santlssimo Sa
cramento c a outras frcgucz!as, ,, {L 

Santa Casa. da •:\fisericordia da Côr· 
te; primeirn triscussfto ·das Rcsolu· 
<;ües, uma .que ma-nda indomnisar ao 
!\!arquez do R<!Ci.ft•, <' oulr:t sobre 
os ·matadouros publicns; e cm chc· 
gando o ::\finfstro, a diseuss:io do or· 
.<:amcnto. 

Levanta-se a sr.ssflo (Ls 2 horas c 
dt!Z minutos. 

I'J:ESill;:XCl.\ U() Slt. DJ(I(;() A:'il'O:ilO FEIJÓ 

Reunido numt•ro sufficientc de 
Srs. Senadores, abr.,·St! a sessão, e 
lida a acta, da anterior, & appro
vada. 

O Sr. 1" St•crctario lê um officio 
do :lrinistro da Justiça, remettendo 
um dos authographos sanccionadcs 
da. Hesoluçiio da ,\ssc.mbléa Geral, 
exOJJ•·rnndo a Antonio Caetano dn 
C'mz, de pat-;ar a terr;a parte do ren· 
dim ... nto rlo officio do escrivào de 
orpllii":> do municip'io da Côrte. 

Fica o Sr.nado intcira.do, e man· 
da-S<· participar á C amara dos Srs. 
Deputados. 

Orclcm elo Dia 

Entra .. m 1' discussiln a Resolução 
~uc concede loterias á Irmandade <lo 
Santiss!mo Sncramcnto, á Casa do 
Caridad•c de S. João d 'E1·Rei e ás 
freguczias d:t Ilha do Governador, 
Jnhaúma e S. João Baptista da La· 
gõa. 

Sem dr•hatt.• é approvP..~a, para 
pa.ssa r ft 2" discussão, na qual en· 
t.rn, ~imnwdtatamE!llte, com:eP,!I•ndo·se 
pelo artigo 1•: 

Ar r. 1. • Ficam conced.idas á Irmandade 
do Sant!ssimo Sucramcntn da antigo. S~ <l~s
ta cidade :l loterias amma~s dr. 120:000$000, 
por ••spar;o de G anuas, para a continuação 
c conr;lnsiio da obra da igreja. 

0 Sa, :IL\JtQUE7. UE R\JntACJ·::I'A observa qu~ 
esta Trmandadt• não se contentou com ter 
ainda duns loterias .por eorrt.'r, quer ma.!s 
doz,•; P não se cansnrít em fallar contra a 
conct!SSfl<l, por estnr bem lembrado que, de· 
pois do S<•nado ter rejrltndo a concessão de 
lot<•rias para as duas iabricas de tecidos de 
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seda r galões, c de papel, que ,,, aprt.•scntav:.t 
<:om tantos titulas; mas, apenas apparcceru:m 
as loterias para a Irmandade do Santissjmo 
Sacramento, 1Jioram concedidas; não ,tem, 
pois, esperança alguma de que ellas nfw pas· 
sem; lo.·mbm súmenw ao S{)nado que !Ja pou
cos dias negou esta concessão, c agora talvez 
!r{L fazei-a. 

O Sn. V.IU .. \SQUJo:s não julga que poss~ 
tt.•r ap·plicação ao ·caw presente o facto d· . .' 
se ter.<'ID JJCgado loterias a duas .fabrica,, 
porque c•st:1s são de interesse part!cular, " 
quem tl'Jll inte1·esse particular de1·c cont1:
com a despeza n<·cessaria pam conseguir 
esse int1·n-ssP; mas o fim a que se dedica· o 
.proàucto destas ·lott.·rias é um fim reJ.igioso, 
'' qual é de iute!'· . .>sst• publico. Observa ha·vrr· 
S<' dito que a Irmandade ainda tem duas lo· 
krias por o:trahir, e qué entretanto já exi· 
gP novns ccnc,·s~l\\s: mas a isto responder:í 
que dos balan~'os apresentados Sé mostra I 
que o .producto das duas loter!as que estão 
por c·x·trnhir não ~J1r-ga pnra. a con~lu~iio rl·1. 
obra da igreja matriz, para o que si:'to nec,,s
sarios c~nto e tantos contos d~ réis; e a;; 
escolas que pode!·iam ser percebidas talYcz 
não ·chegu·~m ao dccimo da quantia necessa· 
ria para a construc~ão da matriz. Isto cert•:o, 
•· tendo j(t a Asst•mbléa Geral concedido lot8-
1'ias .para se pôr a que lle templo no estado 
em que s~ acha, nc.~ar mni~ algumas lote
rias para se concluir a construcção da igreja 
é querer desfazer a sua obra: ''rn vista de o· 
tas razões, entende que ni:'to pro!X!dem os ar
gumentos a.pro.•sen ta dos pelo nobr~ Senador, 
e vota pela Rcsoluc;ito, e por todas as lot•'· 
rias que tivcrt•.m a mesma applicação. 

fabricas, não procede, como bem disse já um 
nobre Senador: aqui trata·se de dar um soe
cano para uma parochia, para o culto da ré. 
ligifw do Estado, ao que a :-<ação é obrig:t· 
da, porque a ella compete a construcção da 
capPlla-mór: que comparação póde ter ist•J 
com fabricas de particulares? Isto é objecto 
de prime!Ta necessidade; nem vejo que rel;t· 
çilo possa ter com objectos dü culto divino 
da religifw do Estado, cuja necessidade est:"t 
consignada na Constituição. 

l\6s fazendo estas concessões, não faze
mos ·mais que seguir exemplos de Nações ii
lustradas. Xa Fra·nça o uso das loterias ti 
freqm•nk, e até ha impostos de outra or
dem, como sobn· as prostitutas e casas de 
jogo, os quac:s Impostos revertem em bene
fic!o de <·stnbl'lecimentos pios. 

""o estado de apuros e!n qu;; se acha a 
Xa~ão, pn!··:·ce rasoavel que se lance mão 
deste mt.·!o \'Oluntar!o par:t a conclusão L!e 
mna cbra tl:o utll como esta: voto pela Re
solução. 

O Srt. :.\1AnQcE7. DE P.\HAX.\Gt:.\. diz que já 
por muitas rezes tem declarado quaes são 
os seus principias a respeito dessas conccs· 
sões: não julga da maldade ou bondade das 
loterias senfto em relação ft applicação q!Je 
tem o seu producto, c s<·mpre qué forem 
concedidas para um fim uti! e justo, ha de 
votar por elJas. 

O Sr:. Jo,\o EL\XGELTST.\ a tudo quanto 
se tem dito t•m faYor destL' Projecto accr{'s
c,•nta que esta concessão nfto é um favo;·, 
mas sim o cumprimento de uma rigoro;;a 
obrigação da parte do Estado, quo dc>c 
concorrer para manter o .culto: os dizimes 
eram a fonte dos rendimentos necessar!Js 
para o culto PXt,,rno da re!igiiio; c ~ndo a 
""açfto quem hoje os percebe, deve contribuir 
por algum modo para que se possa precu
cher o fim para que os mesmos dizimas eram 
dt.'Stinados: vota pela Rcsolur,i:'to, e por todas 
:1quellas que -rendem ao mesmo fim. 

Dít-sc por d!scutlilo o artigo 1', ~ 

posto a votos é approrado. 
Entra em discussão o artigo 2• 

O SR. C.IH:>Eino nl·: C.\~n·os: - O nobre 
Senador que atacou a Resolução é cohercnte 
com os ~us principias, porque tem sempre 
atacado essas concPssõcs: porém, o Senado 
não tem adoptado o principio de immorali
dade cm que Si' funda a CommlssiLo; c tem
se mostrado com toda a evidencia que nft,-, 
ha essa immoralidade. Quando multo, s1í s,• 
póde considerar como uma espccie de Im
posto, mas Imposto para o qual concorro.>m 
aquelles que querem, c mui .voluntariament.~. 
e como tal nfto S•! pód<• julgar um gravam e. 

A comparaçfLO que estabeleceu o nobre' 
Senador entre a conC<'sSfLo destas loterias ~ 
a negaç.ão qlh' se it>Z a outras para algumas 

"Art. 2.• Ficam outros! tu conc.~dluas um:1 
loteria :í. Santa Casa ele Cnrldade de S. João 
c!'El·R<>i, Qlle corrPr:1 nesta Côrte; outra 
para n rerdif!caç~o ela iguja matrlz da rt·~ 
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ela d~t Ca.mara dos Srs. Deputados, c 
co:n a do Sr. !Iollnnd<c Ca.l'a!canLl, 
apoi:.tda na spbr,•dila scssi!.o. 

;;uezia th llh~ do Governador, duas par~ :.. J 

1k Inhaínna, e quatro para n conclusõto C::t / 

d-e S . .Tnão Daplt:;ta. dn. La;li~ ~~L' H·.:~::<:;J ::~· ~ 

J.~rcitas. '' I 
o Si:. ~L\T:QI:EZ ))E P.\f:.\X.\Gc.\ nüo jul;:;a 'r o Sr:. S.ITL'J::'(i:\'O: - Eu havla honte~l 

nccl'ssario este scgumlo artigo: a Casa de JWdit!o a p::l:lvra. para fallar sobre a emenda 
Caõillad.:' de que se nata pertence [t Prov!n- ::pr<·s"mad:c ullimnmcntc•, e peln qual se 
ela de :II:nas Gcracs, c por isso parece qu.; I ill'l'tCIHlc instaura!' na r'!parllç~ta do Corr8io 
tnl conccss~to deveria ser feita pela Assc:•J- o lugar de directar gt·ral, que uma Lei tem 
l>léa dnr,nclla Pro•·lncla: se o fim do :n·li;o J supprimido. O Sr. :IIinistro nos fez uma dc~
ê Jl~ll'.1 que se vc:Hln. a loteria na. Côrle, nfto I cripr;üo elo estado l'ID que SQ :tchn. esta re .. 
j~1lga isso ll'2C(:ssrtrio, porque urnn. lotcr:a cs-/ naruc;oao, Ql~f! tem basta:n0 de dl'S[tgr:ldavd, 
t.rang(~ira ac:nb::t de ser n~nd!cla nestn. cit1adco, ] !:~lorma:Hlo-uos Uc n1ais fllll\ ú \"~::i~a da L~ 
e u:na (],, Xicthcror se r!.Cha agora expo;ta I >:::õlar;ilo JlOJ' que :~que!la <:staçüo s.:' rc:·;;ula, 
ú nnd:t; por Isso, podia a AssemblOa de ~Ii- ::npo:;sh·t·l lhe é Lornal·a mdhor, e remover 
nas eonecdd-n, c cxtrahir·sc aqui; com~~- os males que por alli He sofirem: e {, visttt 
do, como n:io prídc !'Csultar in.com~cnientc ! tk uma tal informar;üo, apparec<!U cstn. 
d:t disposi~~to dn artigo, 1"0tar(t por ellc. I emenda, com que seu illustre autor parece 

• _ ~" ~·.:: FEI~!:~·:rr..\ DE :1:~u.o c;:pc~cl~ m:t!-~ !l!'Ctenllc•r re::ncdiar tudo. 
,a, ... ,zuc:, a. f,\1 o r do aru,o, c c .• t 'ar.ns m- O lniinr ele d!r<'r,tor .t!:·:·r~l rlos Correi·l3 
l'o!·m:::r;õ·.'s i! r:::~p .. •:to da Snnta Ca!::t dL' Srlo 1' .!:'i c•xi:;t:o, ma~ ~{\ durantt.• :1. sua ~xistc:tcLl, 
;;,,r:~) d'T::!-IL·i. :1s ·cous:1s i:nn n1clhor do que agora, cu ignn-

1 r·o, c tah·oz mesmo que S. Ex. nos não possa 
I 

D:í.·sc por tl:scmlclo o art!go 2", " j ;h·m clis,o informar: mas cu qu-ero suppiír 
posto a votos é approntdo. r,nc sim, quero suppôr que nuqucl!c tempo 

,\ppro1·a·sc a Rcsoiu~üo, para pas· n~to l!m·ia os malt•s que n Sr. :\Iin.istro no~ 

s~1l' Ct 3' cliscus~:lo. cliz se encontram actualmente na rcpart:r,~io 
Passando-,c a nrrmcat: a. dcputaç~tO elo Correio: ainda assim, poderá concluir-se: 

que t"m de receb.:r o Sr. :IIinistro qut• cllt•s t~m n~scido rla falt:t dnQtwllc cn1 
110 lmpcrio, são eleitos ft sorte os prego? F.u creio que não: 7;ost Me, ergo prr,

Srs. Paula AlbufluCrquc, Olivc:ra c 

1 

Jl/r"r hor, nilo é :nancira exacta cl" discorre~. 

Cunha Vasconccllos. Vdan1os, poróm, que defeitos s.; nota:JJ. 
J 11:1. adm:nistr~c_:ãn, srgnndo as informações 

O Sr:. 1" SEcnET.\l:ro le um oEicio quo 
1 

de S. Ex., e se tar:s defeitos podem ser att.rl· 
~caL=!. d·.~ l't'CCbL'l' do 1(1 Secretario da Camara r ~)~~ido~~ :''L f:llt:l. cli'Ste c:nprcg-o, C]UC se pre~ 

t 

Uos Srs. Dl•put:tdos, ncompanhaudo a pro- i ::;':nllc f~lZ0r rc"'\~h·,:·r. o· rendiil1l'tlto dos Co~ .. 
posta uo Poder Exêculiro sobre o !lr'[icil c I reias 0 insignificant•', TI<'!ll ch<>ga pnra a> 
l:J.cio;; do o supprh·, c igualmente as cnh:n- llcsp(·zns da rt'part!!;iio, diz o Sr. :\Iini.stro. 
cl:ts ie-.:tr~s ~· approntcl::s pdn. clita C:~.n1ara [L ,~ dl· DtHll~ pôde isto ])rnvir? Pr!mdramcnte 
rderlda proposta: A' !mprlmlr, e (t Cr,m- ele !tnYcr <'ffectll·amrntc poue3s corrcspnn
1~:!.s~:io àc F:!:·L!.!rl:1 ·com urgcncla.. rlfmei:ls r.ntrc as Pro\·incin~ intl'r!orcn c as 

(lt• llr:ra~m::r, o fJ~h~ fa~ filie o::; portcfi das 
r::rtas al'u!tem muito pouco. Jú. se vê qu~ 

c·sl:t causa. nilo p6de ser r<·mol•ida pl'lo dir~

<·tor gci':t1, qnc não tcn1 l'm St'U polll~r a.u~ 

.:~·nh·l~tar a:! eor.r ... ·snaiH1-cncias, .quando UÜ'J 
!JOll\'<'1' t·!ltl'<' os pnrllculnros necêssillaclr. dé 
:1s manter. 

"\chanclo-sc• na :;.nte·camara o Sr. 
l\!inistro do Imperio, é introduz:do 
com as formalid:ldes do costume, r· 
t"m~ nssento. 

Ccntinóa. :1 ~:I [Hscnsf:.:.i.o, a.clin.li:t 
JWI:l hora n~. sc·ssfto passada, do ~ lG 
do art. ~" d~t proposta do Governo. 
J'ixandu a rt,ceita é desp:zn. do Im· 
p:,r.:o, para .o nnno fiance!ro lle 18·10 i 
:t 1311, COTIJUilCl:llllCntc CO!ll a Cilléll· , 

St•, po.rém, hn. nss~tz de correspondcncins 
·":' í~s c:-tr1as nfiG sftrJ lançadas nns -malas, mas 
:'!ll'iadas por mroios parLiculares c nasce ua· 
!:! rJ pouco crcd!tr, da r•:p~rtiçüo, tambem o 
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director geral o não plide embaraçar, por-, geral. - Esta dis.posição é multo positiva, e 
que a Lei ou decreto de 7 de Junho de 18~1 não admitte qucstiio alguma. ::lfas. se o Go
permlttc o enviar cartas fóra das malas, ~ verno, por causas que eu não se!, não púde 
niiu obriga a pagar neste caso aos rccebedo- obrigar esses adml'í!lstradorcs provlnclacs. a 
l'es ou a quam as envia porte algum, c mes- obedecer ao adminlstra.dor geral, que c seu !c
m(! manda que os .pcriodicos sejam conduzi- gitimo superior, porque poderá fazer obedecer 
dos nns malas com isençfta de porte algum, melhor ao outro super10r, que não c mais 
nfw só os nac!onacs, como os estrangeiros, legitimo, só porque tc·m outro nome e maior 
qu~ forem dirigidos ás bibliothecas publicas, ordenado? Não posso ver porque! Logo, t.am. 
e d(:stcs só se ](•varia porte aos que vão para bem para remonr este mal, nada faz a falta 
pnrl!cularcs: e pod~rá o director geral em- elo empregado que se quer fnzl:r rcvrv,~r. 

baraçar isto, para fazer crescer o cred.!to Disse mais S. Ex. que nas Provinclas se 
do l:orrdo? ::\ão, porque a Lei lh'o obsta. dão tão diminutas gratificaçóes nos agentes 

l'rovirá finalmente a diminuição da rcn- dos correios e portadores dns malas, que 1m
da de cstravios de dinh·~.:ro col>rado ·aas possln·l é achar quem disso se encarregue 
partes, ou da f:t!ta da cobrança effectlva dos com efficac!a, donde resultam retardamento do 
que cievl'm pagar? E' possivel, ,posto que correios, c muitas vezes desappari~:lo de ma
S. J,x. nos nfto informe dr, taes extravios; las inteiras. Perguntare! eu se o director gc. 
mas nfw vdo que, havendo no Correio u!ll ral estaYa autorizado para augment:.r essas 
administrado!" geral no!ueado pelo Governo, ~ratificacões . .Se o cs~1.va (o que eu não cs .. 
,. pur cons•·quencia de sua conf.:ança, mais tou prcsc'!ltc, pcrque não li ha pouco o n•gula
cm c •• ntacto com o detalhe das repartições mentol. tatnbcm o l'St{t o adn;!nistrador. para. 
sub:t!t ... rn::s, com resid._,ncia c1ffcctivn na re- quem, pela resolur;ilo que citei, passaram todas 
partiç~.o. possa ser menos capaz de fiscnli- :ts attri buiçõcs do director geral. Logo, ainda. 
sar a. arrecada~iio qtw o dir,ctor geral, só r>ara removl'r cs.:.c mal apontado por S. Ex., 
porque este tf:rn outra d<'nominação r ma!or é desneecssario o tiirector geral. 
Y·:·ncimcnto, t<'lldo aliús as mesmas attribui· 
r;ões e jurisdic~iio que L'St<' tinha, porque a 
n.·so!ur;üo eh~ 7 de Junho ode 1831 lh'as con· 
fcn· todas sem r,•stnc~ao a}<;uma! Logo, 
tambem por <'Sll' lado nenhuma precisão s.~ 
u.prescnta desta. em:dade; " qu:~.nto (t emcn· 
da. do ordl'nadn ele 3: G00$000 isto G um o r· 
d<.·nado equh·al<·Jll<> ans maiores empregadcs 
do Impcrio; é igual ao nosso subsidio. 

DisS•' mais o Sr. ::IIinistro que os empre
gados dos correios das Proviucias nüo querem 
obech,ca ao administrador g,•ral da Côrte. 

0 SI:. VASCO:>CEI.I.oS: - N'em têm disso 
obriga~fto, perdôe-me o nobre Senador. 

O 'S!:. SAn:H:>t:>o: - N'Jo têm obrigação~ 
Têm, sim, SL'nhur, pcrdô •. ,.mc o nobre Senador. 
O n•gulamcnlo de 5 de :\Iar~'o de 1S2D. :tppro
vado pela resoluçfw eh• 7 ti,, Junho ele 1831, 
diz no cap. 1", no fim: - Todos os adml'lliS· 
tradores e agent<!S elo~ correios· ficam gubor
dlnados ao director geral. - Ora, a mesma 
rt•solu~ão de 1831 diz no nnigo :l": - Ao ad
ministrador elo correio t;L'I'al elo ·Rio ele .Tand
ro, além elas nttribui<;OL'S que lbe foram mar. 
c~Hlas no referido regulamento, ficam tumbcm 
compelindo as que tinha o l'Xtlncto director 

Eu confesso, Sr. Prcsidmtt,, que me não 
•~chava mu!to pn·parado pam fallar na mate-
da, porque nilo "sperava que apparecesse cst:t 
,•menda; mas, como a vi apresentar como re
:uedio aos. males que o Sr. ::l!lnistro nos rcz 
2onhcecr, fui obrigado a nsslgnnr se taes ma
les eram curavels com o remedia que a emcn. 
da apresenta. Se ha ainda outros que S. Ex. 
nüo declarou ao .Senado, pôde ser que o cllre-
ctor geral os venha a curar; e se d!sso fôr 
'~onwncido, vot:~rel p'lr ·esta in~tauraçilo; por 
,,ra. porém, voto eontrn. E' uma desp .. ~a su
perflua, como me parece ter demonstrado, ~ 

:1or conscquenda nüo deve razc•r-s~. 

0 S!\. :II. DE BAml\CE;>;A: - Lt•mbro.me de 
ter lldo um discurso proferido nn. outra C:l· 
mara por um seu membro. o qual foi :II!nlstro 
de Estado, c nc!le se fazia menção dos me-
lhoramcntos· que tlwrnm os correios com a 
creaçfto d••stc empregado: dizia-se que o ren-
t!imcnto do correio passara n. crescc:r mais do 
dobro do que rendin, al6m da boa ordem no 
t•xpedlcnte; c que, s•Jpprlmlndo r, lugar, tudo 
tornara no estado anterior. 

Salta ans olhos que uma repa rt!r,ão, ta! 
como a do correio g~ral, precisa de um crefc. 
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que possa cHar em contacto com o nJbre l\11-
nistro, porque é imposs!vcl que um ::Vlin!stro dt 
Estado tenha tempo para entrar em exa.me~ 

mi'lluciosos de cada uma das estacõcs publica" 
que estfto a cargo do seu 1\Iln!stc.rlo; e mesmo 
com quanto seja grande o conceito que form0 
da eapnc!dndc do nobre Ministro, multo me 
adm!m que em tflo pouco tempo ellc se puzc~
sc tanto ao facto dessa adm!n!struçn.o. 

Assim, :pois. quanto ao restabelecimento 
do emprego de direr~tor g·eral dos correios, 
não púde haver duvida sobre a utllidade da 
sua ercaçfto; a quantia é que me parece al
guma cousa excessiva: mas, cm fim, o nobre 
:Ministro melhor esclarecerá esta matcrln. 

Aproveitarei esta occasiflo para pergunta!' 
a S. Ex. até quando •nos acharemos privados 
de communieaçóes com o K o r te do Imperlo. 
por melo dos barcos de vapor; pois, h a qua
renta c tiLHtos dias que sentimo::· ~:ssa priva
ção. Desejaria saber se S. Ex. pretende dar 
algumas providencias a este respeito. 

O SI:. GAr.vj.o (Ministro do Im.pcrio): -
declara que. para se livrar de qualquer res
ponsabilidade, julgou conveniente esperar a 
dc!iberaçflo do Corpo Legislativo sobre as al
terações que soffreu o contracto; e apcnm• 
observou que as alterações do contracto ti
nham em scgll'nda discussão merecido a ap
proYar,flo da Camara dos Srs. Deputados, deu 
logo ordem para que o primeiro paquete de 
vapor sahisse sabbado, 12 do corrente. 

O Sn. SA'!TitXlXo: - :'ilflo duvido do facto, 
que o nobre Stnador allega, posto que p:~rcça 

ser ·exagerado: o nobre •Senador nem o sabe 
por ter feito o exame por si, mas diz que " 
lca cm um discurso pronunciado por um DepU
tado na. outra Camara; ·C cstarb ess·e Depu· 
tado bem informado? E' a ·primt>ira vez qu<· 
na outra Camara, ou nesta mes:na. se alie. 
gam alguns factos mí•nos exactos? Têm esse~ 
discurws toda a authenticidade em materi~ 

de facto? :\Ias, torno a dizer, nem quero du• 
v!dar do facto; quero suppor que com effelt· 
o correio rendeu mais no tempo t•m que havi~ 
o d iro'Ctor gt•ral do que nndc agora: porqu~ 

a ttribuir t•ssa dimlnuir,flo (t falta de um <~m 

pregado cujas funcções, cm rcal!dade estil• 
prrt·nchidas por outro? Nilo é ma!s obvio ex 
pl!car esse facto por Sé d!m!nuircm na mesn~;o 
época as fontes do rendimento, pcrm!ttlndo
lle a remessa dr· cartas por fóra das malas, e 

tirando totalmente o porte das folhas jurldr
cas c jornacs· po!it!cos? E isto avultava pouco'! 

Eu ouvi a um redactor desses jornaes, •nos an
nos cm que principiou esta franqueza, a quém 
cu censurei cm conversa sohrc muitas falsida
des que avançava; que, se no Rio de Janeiro 
se nflo dava credito á sua folha, poderia dar
se-lhe nas Prov!ne!as, para onde escrevia, e 
com cuja remessa nada tinha a despender' 
Isto em com effelto verdade, c P!lós todos o 
sabemos. 

Dcmruis, não póde ainda atl'r~uir-sc a 
aptidflo do individuo que oecupou o emprego 
de director geral? Eu o conheci, c estou multo 
certo do seu zelo pelo serviço publico; busque 
o Governo para o lugar de allministrador ge
ral cidadãos tflo zelosos como o foi Diogo 
José de Brito, que Deus haja, e apparcco!':lo 
todos os resultados que dependem do zelo 
·lesse empregado. :lias, dissc·sc, é ncccssarlc 
uma autoridade que se entenda com o l\I!n!s
tro, que o informe das occurrcnclas que neces. 
s.Jtarem de providencias. porque o :V!in!stro P!lflo 
pódc descer a detalhes miudos. Ora, Senhores, 
ha alguma autoridade intcrmcdia entre o MI
nistro da Fazenda c o administrador do Con
sulado; na alfandega, entre o direr.tor, que 
6 administrador do Arsenal de Guerra c 'f1 

Ministro ou inspector do Arse•nal de :llarinha? 
J(t lembrou collocar essa autoridade interme
dia nestas rcpilrtições, algumas das quaes silo 
lambem de arrecadaçfLo, e muito mais com
plicadas c importantes que o correio? Ainda 
nfto estou convencido da ut!Iidade da emenda· 
ainda voto contra c!la.. ' 

O Sn. FimnEm.t DF. :I!Er.r.o: - Sr. Pres!ctcn
le, na scssflo de hontem ouvi ao nobre l\Iillls
tro do Imperio, ao tlar algumas informar;õcs 
ao Senado, dizer-nos que falmva com toda a 
franqueza; c em verdade, me parece que o 
nobre Ministro cumpriu a sua palavra. 0 que 
eu multo aprecie!, porque sempre louvarei à 
franqueza. ainda que ella possa vir acornpa. 
nhada de alguma expressflo mais dura, por
qu,~ é sem duvida mais nobre dizer-se o que 
se sente, ainda que se desap;radP, do rJUe pro. 
curar-se agradar, fnllando·se com dobrez e 
deslealdade. 

Usarei da mesma franqueza que o nobre 
:l!lnistro, c afegro-mc ela certeza de não uesa
gradar a S. Bx., porque preza, como eu, e8SII 

nobre qual!dadc. 

/ 
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S. Ex. hontt·m pareceu-me duvidar tl<> 

que ~u avancei a respeito de prevarlcaçiks 
corumdtiuas pelas :1dm:nistraçocs dos correto~. 
principalmentt· cm minha Provinda, c então 
admirou-se da caridade christã que dirigia ,, 
prejudicauos, porque cllcs deixavam de rõcla. 
mar contra tae::- abusos, accusando Oti que o~ 

praticavam. Pc·rmltta-rnL,, porém, S. Ex. que 
cu lhe not1' a impossibilidade que ha de ~c 

verificar qual a :1dministraçào que cornmette 
o abuso, para accusai-a; pois r]UC!, qucnt fl·· 

cebc urna carta aberta nfw pôde vaificar <JUa) 
da!:i admirnrstraçücs pnr (]Ue ella passou, O :: 
responsaxel; além disso, ningul'm 1g1wra 

quanta difficultbd<· ~;c· encontra em respous<> 
bilizar um l1lllf•rcgado. Citarei, porém. algun~:. 

factos cm qut: hontem lll<' fund<'i para cd!~U
rar a administra~:,., dos corrc•ios da nunn;, 
Pl'ovinc!a. 

Ignora o Sr. :O.Haistro, tail·t·z por ter cs· 
tac.lo fól'a do lmpl·rio, uma celebre iln·as~o al' 
r:no:;:, rJU<' c·~! 18~"7 acommetl<:u ;c ca•xu do 
corr<•io g.·ral cm Ouro Preto. O propr!o ad
mln!str:ldor g-eral offlclou :"c .\.sscmbl~a l'ro 
vine:ia.l sobre 1.~ssa rnvasr~o! e ent~w se cunnt:~ 

C<'ll que tJS ratos tinham preferido as cur:a, 
que do Xorte <·I':J:n mandadas para o Sul, c do 
Sul para o ~nrte; e conhvceu~sc m:ü:: que ... 
razflo dessn. invasão foi :1 influe!lcia. de unul 
r••cll'ição. po::; q~:,• sónwntc as canas de certa, 
pesso1s foram prcf,·:·idns pdo:; rato:;; accre~

Ct'IHin quP um P•·riodo d<·ssas cartas, cscnpta 
pelo cidad::lo Olimpl<> :!<> Sr. Deputado Otto
•n i, havia sido um lll<'Z antL•s publicado peJas 
mrsmns palan:1s cm um do:; jorn:t<'s do Go
Yt'l'no; -c isto sem que a carta hou\'õsse cne
gado ao seu li<'stino. 

:--reste mesmo anno, e na proximidade da 
abertura da Assembléa Provincial, rcccoen " 
cidadüo padre .Tosé Fr!ici:;-simo umr~, carta do 
Deputado Sr . .Tosé Antonio l\larinho, c essa 
carta, recebida <'lll presença de muitas pes
soas. c nomnw Jmcnte do Sr. Senador :-.r e no e 
Souza, C}Ul' \.\U si•nto nfw estar hoje na C:asa, 
se rcconhc•c••u vlsi\·dmentc que csta1•a abcl'ta. 
Outros muito:; factos pockra apresentar. 

-consta que o director do D('S1JCrlaclor dl-

remettla não eram entregues. aos subscrlpto
res, e outros as recebiam multo demoradas. 
O Governo nada decidiu, nem providenciou, e 
aquelle director viu-se obrigado a Ir em pes· 
soa lançar as folhas no correio, perante tes
temunhas. 

E' natural que V. ·Ex., por isso mesmo 
que não tem estado no paiz. procure saber a 
causa de taes desatinos, de tacs lmmorullda.
des, c mais ainda o tempo c as circumstan
clas que lhes deram origem. 

Eu vou citar a V. Ex. a época em que 
principiou a ter lugar o desenvolvimento dcs
~a immoralidade nos- correios; e o Senado me· 
permittirii. que t>U .recorde um facto horrlvcl 
da nossa hi~toria: mas preciso é que S. Ex .. 
que ha tanto tempo se acha fóra do Imperio, 
conheça o qué nel!e se ha passado, t' se con. 
vença que uma administraçfw que para ga
nhar alguns votos- em umu fatal eleição fez 
derramar sem Uú tanto sangue brazileiro, :;;a .. 
crlficou a caus:c de uma Provincla, e dcrnizou 
assim a guerra que nos desola no Rio Gran
de, não podia recuar diante da ln v!olab.i!idade 
das cartas. Se•nhores, eu me refiro· ao destro
ço das- armas Imperiacs no Rio Pardo! Quc:n 
ignora hoje qu~ n dt•,;<'jo de lucrar al~;uns vo
tos para o candidato da administração occa
s!onou essa horroro~a catastrophe; e o luto 
da viuva, os gemidos da orphandadc, c, mal~ 
que tudo, o compromettimcnto da integrida
de do Imperio foram os preludias da inaugu
raçüo do Regente do Imperio. 

Sr. Presidente, u:na eleição acompanhada 
dé tüo fatal agouro, bo1'rifada do sangue dos 
Brazileiros, sustentada sobre os cadayr.rcs de 
tantos :briosos militares, entregues cumo ove
lhas em sacrificio, nfco podia, nfto pôde ser 
sustentada senüo com terror c com horror! No 
tempo dos aatig-os Romanos, tanto nüo era· 
preciso para que clles- desistissem d<' Qualquer 
<~mpreza. por mais grave que a julgassem; 
::nas, a. administração niio acreditou em agou
ros, c o resultado aós os vamos Yendo no 
mes-mo Sul, ~Iara•nhã~. Santa Catharina e tal· 
Ycz Ccarü! Mas, cu es-pero que a Divina Pro
\"idencla porü termo a tantos males. 

rig!rrc, por diversas vczcs, rL')lr<•sentações ao . Do Que acabo de expor conhecerá 0 sr. 
G-oYcmo Imperial, qu<'ixando-st· Llc que, por I ~Iinistro, que o vencimento nas eleições era 
omissü<·s cm diversas allmlnlstraç<ies de cor- n principal pensamento da administração do 
r<•ios. ou por qua.,~q~cr o_:ttras causas l!ga. JlO de .Setembro. c que, para o dcséll\'olvlme~
das com tac;; admmJstl'<Jçocs, us folhas qu~ to d'•sse pensam,•nto, procuravam.s1• pa.ra acl. 
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nrlnlstradores de Provjncias, nfLO lndividu<JS de Sncmbro nunca apoiou a violação do s·~

o.uc possuissem as qualidades precisas par:: grcdo das cartas: o nobre Senador está an-
tão importante emprego, mas os que rosSf'Dl 
aptos para ilcEenvolvcrem as Intrigas neccs
surias para o t:riumpho d<•sse pcns:~.mentu. 

Agora. ::ir. Prcsiilcntc, direi algnma cousa 
sobre o orçamento. Eu hootem promctti man
dar [L ::V!esa um a emenda, uutoriz:~.nilo n Gu
verno para reformar os correios; mas. o re
sultado da \'atação de hontem me cnnvenr.cu 
de que o Senado nfto quer .approvur emenda 
alguma, e cu não quero dar no\·os motivoo 
pura que a malignidade de alguém !liga qu., 
estamos rcpresenta•ndo aqui uma sct•JHl burle,;. 
cu, apresentando emendas ao orçamento quan
do HUtra cousa nfto estamos fazendo mais S·~· 

nfto approvur o que nos véu da Camara Tem
pararia. 

O ·Sn. V.lscoxc~>r.r.os: - Sr. Presidente, 
sinto em dar o meu voto ú emenda que crea 
o lugar de director geral dos correios, porque 
mo parece que ha falta de ·empregados na 
adml•alstrar,ilb :;era! do corrr:lo desta Capital. 
para <·s~e prompto expediente. Crear.se, pois. 
um director gera.! de correios, sem os neccs
&1.rios {~!Dprega.dos para o dPsempenho de suas 
funcçtits, me par<>ce uma medida gravosa ao 
thesouro publico. Se o nobre Senador autor!. 
zasse o Governo a crcar os cmprl~gados neces
sarios para que o director geral pudcSSl' de
sempenhar suas funcçõcs, nfto duYii!aria vo • 
tar pt•l:t emenda. 

'l'êm-se pronunci<l.dn alguns nubres Sma
dores pela rdorma dos correios, ,~ entendem 
que seria muito facil o seu melhoramento. 

Eu declaro que nas cidades mais popu]o. 
sns, onde hn mais commercio, poderia con
s~~guir .. sr algum lnclhora.mPnto: mas. ·Pm geral. 
nas pequenas povoações (ao menos no meu 
concolto). 6 d·ebalde trabalhar-se "m rl'forma. 

Em peque,nas povoaçõl.'s ha muitas vczcE 
ag,•ntes qur SI! encarregam gratuitamente do 
recebimento c distribuir,ilo das cartas, ou rl·· 
ceh,•m uma gratífieaçfto que lhes não chega 
para pngar·em o trabalho de um caixeiro: alll 
não hn. casa .regular; são rntregtH~s r!s cartas 
c os perindicos cm uma casa de cnmmcrclo. 
c niio é dl' admirar que assim se t•xtraviem 
multas cartas <! papc•ls. 

:Eu nüo quero alargar-me nesta materla, 
talvez our.ra me ocmrpc por mais tt·mp~. 

Devo declarar que a ndinini~lrnr,ão de 1n 

gamado a -este respeito. 
Um redactor desta Côrte rep·rescntou con

tra a administração do correio, querendo quB 
a administração do correio do Rio de Juneir J 

lhe passasse r<"cibo de todos os periodicos qu~: 

ellc ruettesse no corJ·du: a administração do 
correio da Capital entendeu que não podltt 
dcs,•mpenhar esta nova obrigação que lhe que. 
r:a impor o redactor de um periodlco. Exis
tem na Sr.cretarh de ·Estado todos os do
cumentos que provam as diligencias que o 
Gover>~w fez a l'Slt! respeito; c o nobre :\Iinls· 
tro, f:1zendo abrir ·cs:cs papeis á sua prr.seu. 
ça. reconhecerá quanto a aclminlstra~fto fOr

cejou para verificar a l·Xistcncla des~·cs abu
sos: clla reconheceu que nfto estavam ctc
mons.trad•os, e talvez... cmnm, Isto pouco 
va-Ie, 

Quanto aos outros abusos, d~:vo declarar 
que a administr:1.çiio de 19 de Setembro ne
nhuma parte te1·c nclles. e a cstl' reSDl~to 
nPnhuma reprcscntaç:lo Jhe foi dirigida, que 
nüo foss.~ pro:nptamPntc attend(da: nil.o ,;, 
portanto. regular attrlbuir-sr. ft administra. 
ção o que é multas vezes -effcito de cam;;a:s 
m uíto diversas, como o estado da população, 
etc. 

Devo nrgnr multo positivamente que 11 

Governo manda~Sl' occu~r o Rio Pardo :DUro. 
favore:er a clelr;fto Go Regente do Imperlo. 
Elle nao expediu ordem alguma, n"m nccei<sl. 
taxa .de qun tro ou cinco voto R auc de mais 
podL·ria obter nesse ~olll'gio. 

Os eleltous que ahi Iam votar, multo 
natural é que l'Psidisscm ainda que tnmp . •. " ora-
riamcnte. t•m Porto Alegre e ·Rio Grande, ou 
l'?l outro qualqm·r ponto occupado pela legu. 
II~ade; e como IJelas instrucções lhes era per. 
llllttldo votar rm qualquer dos collcg-los, cujo 
terrltorl~- estlnssc occupatlo P" la lcga!ldade, 
bem se le que n Gol'erno não tinha lntcregsc 
algum em sacrificar tantas vidas p::mt alcJ~ll
r,nr ~s votos que lhe poderia dar n ~olleg!a 
do Rw Pardo. 

E' ao que !Imito as minhas oh8t•rva~õe~ 
sobn· ~ste artigo. 

o ~lt. CO:l'l'A FEr.I:l':IHA: - Xfto é sõ a 
nomeaçao ào director gcra1 dos correios o 
que ha de produzir os melhoramento 
sar!o cl 1 s neceH-

s na a m nistra~ão do correio· m 
ser{t uma medida g-eral, medida que d~v!:J. ;:s~ 

1-
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apresentada cm Lei proprla; c era des~c moo<· 
que nós podcr!amos dlscutir bem este n~gudo. 
c então voUtr!a pPla medida. 

E' incontcstawl que tem haY!do mnlt.o' 
abusos nos correios, cartas silo entrcgm•" 
abertas, outras extraviadas, ·e at6 malas cllc
garo a ser roubadas; mas. como a emenda 
11ão remede! Pstes maies. voto contra e!la 

Cont!.n1:a a 2' discu~si\n do § lfl a<• 
art. 2" da proposta do Governo, flxan· 
uu a (](•spez:t c receita dn Imperln 
p:tra o anno financeiro de 1840 a lgn, 
cnnjunctn.nwnte com a cmPnda da Ca. 
ma r:t dos Srs. Deputados. e com a rt<> 

!:ir. Hollanda Cavalcant!, apoiada na 

·J negocia•11tc que ali! serve de agente da com. 
;mnhia, perdem a occasiào de metter suas car. 
tas na mala do correio: o \'apor penultimo 
que chegou, e que passou nrJ Ccu.r:í. em ~ de 
Agosto, che;;ou c su.lliu no mt•smo dia, {) mul
tas pessoas tla claade deixaram de mandar 
~uas correSJJondcnclas, julgando que o v a por 
sabia no dlu. seguinte, como l'l'a de <!Spcrar. 
o vapor ultimamente chegado foi que trouxe 
a correspondeneia qu<J devia Yh· no vapor de 
Agosto. !~to, como j(t disse, é muito prejudi
ci:ll, mormente no Cearti, cujn comrnunicaçiio 
para Pernambuco é difficultnsiss·!rna, sendo 
fcitu. por terra ou e!n emba.rcaç;ões de vela, 
que sempre gastam quinze ou Ylntc uin.s na. 
QUe!la praça. 

sobredita ~css::lo. Eu mesmo tenho soffl•ido por esta f:tlta 
;, § lG. Correio gaal " DaC!uel.l's a ele regularidade na estad:t dos· vapores no Cea-

Y:Jpc,r, 2i8: OOO'iOOO. rú, porque tenho !(L minha propriedade e pa. 
"En;enda da outr<L Camara ··- 11:•· rentes. Succcde (Ls vezes não rt>ceber cartas 

~ lG, cm lug-ar de 278:000$000, di>::,. ddlcs por um vapor, c no outro recebo-as, 

s.· 3G2:000$00ry, contando que perderam a occa;;iiio de as pôr 
"Emenda d•> Sr. IIo!Jaonda - Add:c- na mn.la, pda sailida preeipitada do vapor. 

clmc~-Ec ao ~ lü, além da ~uantia. dt·. o mesmo dizc!m muitas cartas d0 dirersas pcs
~ignnda na emenda da Camara rk~ I soas. Tambem •não sei se é muito regular que 
D<,putadüs. a qu:mtia d<, :::200$000 pa. a mala do correio rá priml'iro para a casa 
ra um director do corri·Io geral, na do nl·goc•iantCi, agente da c•Jmpanhi::J., para 
fórma do rcgulatni•J!lo que o r.rr.ou." ;lahi seguir para o vapor, como me dizem, do 

O SI<. Ar.I·::'\cAI:: - Eu voto pela cmena:, 
QUe está na mesa, creando um Inspector ge. 
ral dos curdos. porqu(_•, concordando com a. 
idéas· do lHciJre ::II!nistro, apresentadas na .se,. 
são de hnntcm, reconh,,r,o o mau estado r•m 
que se acha <'Stc ramo da uclm!n!stra~ão PU· 
bllca, c cuido qu" um inspc'ctnr positivarnt•Jt
te ·encarregado cll'lla poder<\ remediar em par. 
te os m:!lt•s que se experimentam. Aprovl'ito 
tambcm esta occasião, cm que mt' lc•r;mtci pa. 
rn. sustentar a (•nwncl3., traz,,ndo iL cnnsiclcra-
çilo do nobre ::vnn!stro uma clrcumstaxccia qut 
vai se<ndo pr,•judicia!. c é a irr<·gularidade qut· 
vai havendo no tempo da demom dos raporeo 
nos diffL•rt•n ti•s portos. Eu não sei bem o qu" 
se passa em outr:Is partPs; porém no Ce:Irá 
sei que não lt•m llavido regularidade alguma 
a este rc>pcito. A's n•zes o vapor che;:;n. c 
sahe no nwsn:o d!a, outras \"f'ZCs demora-s,• 
para o outro; mas, S('llJPI'<' sahc a hor:ts in

C{'arti, que lti succede. Hogo, pois. a s·. 'Ex. 
queira tomar em consideração estas minhas 
rd!exões, se as julgar dignas dclla, dando as 
providencias que sua sabedoria julgar conve
uh•nte~. afim de que as communicações e cor
respondencias dos cidadãos daqudla Provincia 
não continuem a soffrer. corno tem succedldo 
até agora. Eu reconher:o que os Presidentes 
podem alguma. VI:Z Ü'r urgentL~ n-ccessidadt! de 
faz,•r sahir o corn•io mais cedo ou mais tarde 
do que está fixado no regulamento; mas, pa
ret\•-me que pura isso mesmo d"ver.se-ha s·e
guir uma regra tal, qut~ ~o DlPUOs se não 
ig-nore a hora da sahida, c se Jlii.o surprehen· 
da a expectn.cão pubUca, tlc maneira q1w se 
não dê tempo a lançarem-se as cartas na mala. 
Emfim, S. Ex. dará a e~te respeito ns provi. 
dcncias que julgar acertadas. 

O Su. Mr~JSTJ:o: - Em toda~ as nações, 
os correios constituem um ra!llll da adminis-

certas, (' até nlgurna vez tem sahido conlrl pr.or tração; entre nós, porém, assim não acontece. 

urna <'Spcci(• de surpreza, de rnant·Ira que. Temos muit~1s difficuldadco CJ.Ue vencer 
aquellns pcss<>:~s Qll<' n<io tem a fortuna d<! para ml•lhor:tr este important •. , cstabelccimcn
'estar na int!midad<> com o Gm·crno, ou com · to. Aboliu-se, sem C011hecim,·I!to de causa, o 
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empr:!go Ue .administrador geral dos corralos. 
Se, porventura, <~sta crcação tlvessc produzido 
um mal, poderia desculpar-se essa medida; 
mas, qunndo comparo o estado anterior dc~sa 
repartiçüo com o actual, vejo que muito ]Jeor 
estamos do que outr'ora, uo que diz respeito 
ao regulamento dos correios. 

Um nobre Senador apresentou factos: cu 
não os nego, c desejo mesmo não entrar no 
seu exame. O que só direi sobre esses factos 
é que, havendo um empregado que sirva. dt
i.ntermcdiario e'lltrc o povo c o 1\finistro, mui
tos abusos que se notam no correio, niio teril.u 
mais lugar. Quantos males nfto se a.ttribulrfw 
aos agentes dos correios, provindo elles de 
se entregarem as· carüts n particulares, que• 
se incumbem de as lançarem nas a.gcncias't 

Por todas estas rnzões peço autorlzaçau 
para que o Governo possa reformnr a a.uml
nistraçü.o geral Uos Cl)rreios, a.utorlzação llUe 
a não ser concedida, me cxonem dt: r.,spoll
sabilizar-me pela exactidão dos Srs. admlllls
tradores do correio. 

O Sa. CAs.-;J.t.\o: - Ao principio cstav:! 
resolvido a votar contm a crucnda, pelas ra .. 
zõcs que l!outem ouvi ao nobre :llinistro; po
rém, hoje, creio que S, Jo.:x. ·está um poucu 
inclinado :'t nomeação de um administrador gc. 
ml dos correios. 

Eu enteúdo que o Sr. Ministro demons
trou bem qu.~. 1!10 estado dos correios, não e 
sómcntc a nomeação do inspector que !Ja ar 
curar esse mal. I:u desejo dar mt•in~ ao Go· 
vcrno p:J.ra melhorar os corr<>los; mas, st•rn 
nppnrtunn fazei-o l'm uma lei de orc:am .. nto? 
1\ão, S. Ex, tem tempo para fazer Ulllt!. pro· 
posta sohre este objecto. Da minlw. part<~ 11e: 

de faz<>r todos os esforços para nwlllorar '"' 
correios; c se me convencer da utilidade aa 
emenda, hei de votar a favor dclla, ruas não 
a.pprovo que s~· pcf;a. uma au:orizu~ü,> para ::: 
reforma dos corrcics em umn lei de orr.•amt•n
to, <' de um modo tão vago. Eu cntcmlo quo 
a lc·i do or~amento, quanto mais S•· apart:• 
dos st•us fions. que silo receita e dcspPza, tanto 
mais confus:t ,. menos util p<ide ser. J[t no 
anuo passado, e nns outJ·os, hoHYt' enxerto:; 
tacs que, daqni a pouco t<'mpo, o or~amcntr• 
scrii a unica h•i do Estado. 

O Sn, SA'i'FI::...Ixo: - O St·. Jiinislro nada 
accrPSCPnta ao que i;'L disse, mais àD qtw " 
-cxr.mplo das outras nacõ1·s: mas, t•S.St~S (~xcm .. 

pios quadrariLo entre nós? Devemos montar os 
raossos postos do mesmo modo que o estiLO 
onde as corrcspondencias reciprocas são In

calculavdnH·nte maiores do que as nossa~. 

onde a facilidade das communicaçõcs não tem 
relaçflo alguma com as nossas dlfficuld:t'd,~s'! 

Eu sei que em alguns lugares até esta dire-· 
cçfto faz parte do );Iinisterio; mas, que t<~ru 

isso? E' só na -existencia de u;n direc~r g1~ .. 

ral que queremos Imitar as outras nações'' 
Porque se nfto faz um rcgulamL'IIto semelllan. 
te a. esses regularu,•ntos? Sr. Presidente, t'U 
dest·jo que ,~sta rcparti~flo se melhore, quanto 
se possa; mas isto que se quer não me pare
ce melhoramento: " para :mostrar mc·us dcst· 
jos, eu mando á mesa um artigo a.dditivo, p;,
ra collocar nas disposiçõês geracs, pelo qual 
fique o Gov,.l'llo autorizado a reformar a ad
ministração do CQ!Teio, dando conta ú Asscru
'bléa Geral, na !'mura sc·ssüo: alli púde o Go
verno, se julgar r]ue <.SSc empn•gado é lll•cc~

s:trio para <'Xo.'Cu~ão do seu plano, imrod11· 
zi!-o. muito {'lllbnra; mas, ficando o rcgui:J.
mcnto como l'Stá, esta cn tidade parece-m<> 
uma excrecencia; c com a continuaç<io do e~

tadn actual, s6 com este accrescimo de 11m ~m
prcgado, nada me lt:m até aqui movido. 

O nobr, orador manda ú mesa a ~
guinte emenda: 

"Additi\'a, para se collocar ona.
ml'lhor com·it•r. O Governo é auroriz:, 
do, UeSdt! j[L, para dar nul'a organiza. 
ção no correio geral, com as gmtit•
cn~õcs cnrr(~sponclcnt ... ~s, ficando dPp{!lr 

dente dn appron:t~ão d:~ Assembléa G. _ 
ral, na proxima sess:io.'' 

O Sn. Hor.uxu.1: - Stoi que a tliscus~iiO 
não dt~YP ser muito longa ... 

O S1:. Oun:11:.1: - Faltam sõ 12 dias. 
O .Si:. Hnr.uxu,,: - 1\Ias, como parece I.JU<· 

da lllinha parte: ha eontradic~üo votando "· 
f11Yor d<·sta Pmenda, [L l'ista do quc tenho sug· 
tC'lltado constantemente na tribuna, tenho qu~ 
explicar o m._,u procedimento. Eu 1·ejo q 11 ;;~ 
S. Ex. apr,•spntou diff,•l't>ntes argumento•. pc. 
los qu:u•s se vê qtw n~.o podcr[L ter pr,•st.ado 
aos corrt•ios toda a attcnç<io qur. se llws dev" 
dar. 

Eu c•nt.-ndo nwsmo que, S<' esta l'l!!llll'tlçilr· 
for bt·m :tdministrada, ha dt· dur uma renc'I:L 
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cons!deravcl; c nas dlfferentcs razões que deu 
S. Ex., achei que aquclla que se concíliav•1 
mais com a mi>nha opinião era a da creaçã• 
de um director geral dos correios. Porém, m' 
parece que isto não tem nada com o orçr, 
menta. nem é disposição nova, porque es~· 

emprego foi crendo j(L ao tempo ~m que s• 
estabeleceu a administraaão actual, c até o~ 

regulamentos foram estabelecidos cm harmo 
nia com este cmpr,go. Por uma Lei de orçfl. 
menta supprimiu-se a dcspeza que com ist< 
se fazia; mas cu julgo que essa economia f;• 
nociva e que se deve crcar de novo esse em. 
prego. Nfto me animei a apresentar a emcn: 
da que propõe o nobre :s.~nad<Jr, autorizando 
o Governo, porque para isso julgo nfLo só im 
profícua a Ld do orçamento, como muitn 
prejudicial que o Cnl"Jlo Legislativo dê essR 
autorização, porque a reforma radical solm· 
os correios não cst.'l. sú nisto. 

Em uma Lei semelhante me parece qut 
nil.o saberia na alçada do Corpo LPg!slat!vc.o 
fazer-se essa altcraçfw. Accresce uma raziin 
de mais: estou persuadido que qualquer re
:forma. que se faça nos cnrrt'fos, c quaesquc,. 
que sejam ns mcsmrts medidas do Governo 
elle deV<'rfL antes de tudo estabelecer um~ 

Commissão, e instituir um exame, para obtet 
bases cm que se fundem suas reformas. E qu< 
meios mais proprios para esse exame. que no. 
mear uma ]J<•ssoa hnbillt.ada nos regulamen· 
tos dos correios para entrar no conhccimcn
.to de toda a administração? :"ll'fto d~sejo en
xertos no orçamento, e deYo declarar que, se 
a emenda augmcnta e não diminue a despe
za, não votarei por ella. 

Dão-se por dlscuttdos o ~ lG c emen
das respectiYas. 

J~ntr:1 em discussão o seguinte: 
"~ 17. Cannes, pontes e estradn> 

geraes, 80: 000$000. 
';Emenda da outr:1 Camara. - o 

§ 17 r<'diju-so assim: - Cmwt•s, pon. 
tes c estadas ger:.tcs, incluida a quan· 
tia do 20:000$000, decretada na L<• I 
pnra a obra de :IIatto Grosso <' Siio 
P:Lulo, 50:000$000. 

0 Sn. BAHll.\Cl'XA: -A outra Camara SUP· 

pr!miu 30 contos ne;;t<• puragrapho. c :t Com. 
missão, consultando unicamente o. proposta do 

Sr. l'<!l>nlstro do Imperlo, encontra estas pala
vras (lé). NiLo havendo por consequcncla ex
plicação algumn., não póde a Commissão co
nhecer se a diminuição dos 30 contos é ou não 
;Jrejudicial ao serviço publico. Cumpre, pois, 
1 S. E)(. dizer alguma cousa a tal respeito. 
J :IIinisterio pede 80:000$000, debaixo da ru
brica de canaes, pontes e e~.tradas, c a outra 
Camara diminuiu esta quantia; mas, a Com
missiio não sabe se a suppressfLo é ou não 
justa. 

Aproveitwndo esta occasião. direi a S. El:. 
que, (Lccrca de estradas c canaes, muito mais 
.>e podia fazer do que tem feito. Conheço tam
!Jem que é du. privativa compctencia das As
.. ;embléas Provinciaes regular e tratar do que 
pertence ás suas <·stradus e cnaaes, .mas nem 
por isso estarei inhibido de fallar de arre
matações de estradas, sem nenhum beneficio 
da Nação, por quantias enormes. Aqui mcs1po 
nesta ProYincia se acaba de fazer uma arre
:nata~ilo desta natureza, quando G sabido que 
uma estrada horizontal e de pouca inclinn
·~fto não pócle custar mais de 35 ou 40 contos. 

Como não posso per~uadir.me de que nisto 
haja o menor desejo de descmcaminhar ou 
desperdiçar os dinheiros publicas, e como o 
melhor .meio de sa-ber o que se póde ••conomi
zar neste ramo de scn•iço publico é um en
saio pratico, parecia-me que se S. Ex. qui
zcssc podht fazer uma legun. -ou duas de es.. 
·rada de ferro, como por um experimentG· 
Temos, por exemplo, o do lado da Pavuna, a'-' 
pé dtL Serra, para o caminho do Guandú, onde 
ha bastantes madeiras c todas as proporções 
que ~c :podem desejar para a factura de uma 
estrada. O que falta unicamente é a vontade 
de fazei-a; mas, ás vezes, não basta a vonta
de, porque S. Ex. póde ter, mas csta.r p~r

.suadido que a dcspeza é exc<·ssiv:l. Creio mes
:no que essa tem sido a opinião do Governo; 
porém, ha companhias que têm querido fazer 
.:ssa estrada por sua conta. 

Parece que S. Ex. e.star:l. lembrado do 
trabalho que eu tomd para organizar un1a 
companhia que fizesse uma ~strada de ferro 
para ~finas; que esta companhia fez as sua:. 
~rop-oslçõcs, ., que <'li (devo fallar com ver. 
uade c rranqueza), fui de o pira ião que antes 
o Governo fizesse :1. estrada por sua conta. 
porque ()m 4 ou 5 annos estava salvo o ca
pital, c uma só companhia não ab!!orvcrla .os 
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muitos lucro~ que esta {)lllprcza deveria pro· 
duzir. Mandou .o Governo consultar a Junta 
do Commcrclo, que, depois de um anuo, dt:u 
o seu parec~r. At6 hoje de nada mais sei. O 
que cu peço a S. Ex. é que decida t·ste nego. 
cio, afilll de que essa cstradu se faç•t. ou por 
conta da compwnhia, ou por conta do Governo. 
Desejo que nos dê um exemplo pratico de uma 
ou duas Iegu•ts tlc estrada, porque este é o 
meio de convencer a ~ação de que ha utili
dade nessas obras. Além disto, consulte o Sr. 
:Ministro as informações a respeito, que !ta de 
achar n.os archivos da Secrct.arja, 

1llil resistencias a vencer, porquanto nada lN 
quer fazer senü.o a força de dlspendlo de di· 
nhclro. 

Por estas c outras razões o nobre 1\f.inls· 
tro nada lembra, nada quer Propôr para a 
abertura dt• novas communicações. 

O Su. HoLJ,AX!lA: - Eu tinha tenção de 
rallar contra a emenda da Camara dos Srs. 
Deputados acerca deste objecto. l\ão quero 
<Jll·~ se dê mais dinheiro; mas devo declarar 
que, a meu y,,r, se ha despezas precisas c ln· 
dispensaveis, siio aquellas que cumpre fazer 
cm "stradns e canaes. 

Ko relataria vejo que já houve outm pro. 
posta de Ccsar Cadolino para a construcção 
do uma estrada desde o Rio de .TanPiro até 
S. .T·oão d '·ElRey. 

Velo mais aqui m·stas quatro linhas so· 
bre o encanamento das aguas de Botafogo. qu<· 
se gastou uma quantia em concertar e alca· 
troar a bica por onde passa a agua. S. Ex. 
que nf~o ignora os maics que disto podem rc. 
sultar, dê as providi'ncias mc,•ssnrias ... AI· 
catroada a bica por onde passa a agua que se 
bebe... Terrivel pôde ser o cffe-ito de um 
processo semd!Jantc. 

O S!t. GALv,\o: - Kão póde concordar com 
o nobre :::ienador quando ent{•nde que se dev'3 

emprchcnder uma estrada, para calcular a 
dcspeza c a utilidade que de outras podem 
resultar .• Julga que isto de nada serve no Bra. 
zil. A unic:t <·strada que conviria melhorar 
st~ria a do Rio de Janeiro a. Minas; e aind~ 
assiln nilo passaria de urna picuda, que SP 

tornaria intransitave! com o vo!Y<'I' dos ar.~· 

nos. por isso que a vegetaç:io é tão iortc no 
p:J.iz qu.c <'lll pouco tempo a~ estradas St~ inu· 
tílizam, quando se nrw despendem grand<.•s 
sommas nn sua conservação. 

S. gx, lembra que a LegJs'lação Colonial 
mandava aos fazendeiros ·repararem as suas 
testadas; mas o TCg>imcn consti.tucional os 
u-:•soncrOU deSSll dC\'Cl', Sobrecarregando O 

Governo com elle, sem dar·lhe os meios de 
o dcsrmpenhar. 

O nobre Ministro faz outras muitas con· 
sideraçõcs, depois das quacs lembra que an· 
ligamcntc os chamados pedestres c ligeiros 
<'l'n:m cncar!~'gados de abrir estradas c de 
funtlar prcs!dios, obrlgaçfto que em grande 
parte clles cumpriam; mas, se agora o Go· 
~cmo tomasse um tal expediente, acharia 

Permltta·se·mc que cu diga que acer~:L 

de estradas, Sr. Prcsid<•nte, sou tão enthu· 
sbsta como acerca de colonos. Tem-se fallado 
na horrorosa dcspeza qtw se fez com os co
lonos: e t'U ·digo que esse pequeno lucro que 
:>c tirou, '"m YiJ·tude dessa despeza, de certo 
a. pag-a co·n1 usura. 

Eu quero nprPS<."ntar uma. Tcflexão á. 
Casa, acerca das ,•strudas: note-se que cm 
,una cstratla das que uo Brazil ordlnaria· 
mcn t,_. se ~hamam boas, o homem com a sun. 
[11rc;a. púde conduzir 3 arrobas, ,, o aperfel· 
.;o3m~nto de uma estrada faz o homem con· 
duzir ·10 arrobas: veja-se a diffcrenr.a que 
ha entr<" ~onduzir 3 arrobas c conduzir ·10: 
diga-se se ha ou nfto utilidade em dar me· 
lhornmP.nto ús estradas. 

O nobre Senador que me precedeu, pcs· 
soa a. quem muito l'<~spcito, e com quem t~

Jlho concor·dado cm muitos pontos, fnllou 
sobrt• as estradas, c t·u tive pczar de IJ.U" 
e!lc não t•ntrasse cm mais alguns detalhes 
e eircumstancias acerca do preço dessas es· 
tradas: l'll peço lil-:•nç:t ao nobre Senador 
para perguntar-lhe se o plano da Compu.· 
nhla dn. serra da Estrcl!a de :O.Iinas Gcracs 
c do habil cngc•nhciro Koc!t•r. Crdo que é; 
I! eu que nüo sou homem que cncar,,ça dP 
umls certas cousas, julgo que o plano d'!Ste 
engenlwiro é summamenrc vantajoso, e com 
muito ,;osto lhe confiaria semelhante cm· 
preza. Com <•.l'fdto, esse plano vem a amor· 
I.isar o capital cm menos de G annos, com o 
transporte, segundo o calculo c bases que 
clle t<'lll das Pstaçõcs publicas, ac,•rca d·as 
rPndus qu,• produzem os transportes. E isto 
parn uma estrada, não é nada, SPnhorcs, ft 
vista da producçãn (' augmcnto de riqueza 
que Ya! h•vat: <L todos os lugares por onde 

I· 
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passar essa estrada. Eu entrarei em algum ,, té Santa Cruz, ou até ltaguahy, que são 11 
~etalhc ac~r.ca das estradas ou trilhos de I ; eguas? Ess~~. estrada pôde-se fazer com 200 

ferro: quanto paga um homem, por exemplo, .;ontos de reis, e esses 200 contos de réis 
no transport~ do café de Cantaga!lo para I <ruant.os 200 contos de réis não produzirão'! 
aqui? Isto é: quanto vem a importar a des- O Sn. VAsco"CELW5: - E' mais barato 
pcza que faz no t~:ansporte dos seus gene- :lo que as estradas ordinarlas. 
l'OS? 

O Sn. :lfAHQVEZ llE Bo~J:J:AcExA: - ~Iais 

de 30 por cento. 

O Sn. H. CA \'ALCAX'l'J: - Ora, se a des
P•.•za deste transport~e fôr reduzida como se 
póde reduzir por meio dos caminhos de fer
ro, que augmento de valor não se dará ás 
terra!i em que houver esses caminhos? 

Digne-se o nobre l\Iinistro reflectir so
IJrc a materia, não se podem .negar a S. Ex. 
muitos conhecimentos em certos r:tmos da 
;;c:cncin; mas, neste mesmo ramo, eu estou 
pr.·rsu::diclo qu" ha d~ con1•encer·se comm!go 
que, se levar a effeito os trilhos de ferro, 
ha d•~ tra~er muitos bem ao Paiz: os melho
ramentos das vias de communicação estão 
muito ao alcance do Brazil, Senhores, aquel
lcs rrue t{,m estudado a marcha dos habitan
t•:s da America do )<arte; aquelles que têm 
Yisto c visitado este Paiz, e estado no Bra
zil, que digam se o territorio dos Estados 
Unidos é mnis ameno, mais fertil e mais fe
liz dP que o do Brazil, e se as povoações on
cle se fazem essas grandes estradas são maio
r,•s do que entre nós. Estabelecem-se gran
des estradas para andarem vapores em dé 
sertos. Eu vou fallar do yapor: eu suppo· 
n llu f!lW nflO Sl' pôde fazer ;tma braça ele tri· 
lho d·· fc•rro, pnm SL'I' transitavel por va
por, por menos de ~00$000, mas éU niio acho 
com·eniê·nte cstabeleccr·S(• por ora no Brazil 
··~sns estradas pat·a vapot·cs. ::-<o outro dia, o 
jornal da Casa disse que ru qucr.ia applicar 
\'apores em terra, cnnfundio Yapores com 
trilhos de feiTo: cu quero estradas de ferro, 

O Sn. H. CAVAJ.CAX'n: - Sim, Senhor, é 
tnals barato; e se o nobre Senador desejar, 
.,stou prompto a entrar nessa demonstra
(:ãa. 

As estradas ordl·nar.ias, Sr. iPresidente, 
,:uslam regularmente 15$000 a braça; mas 
aos rochedos, nos lugares escarpados custam 
:íO$ n 80~000, reflicta-se tambem que é mais 
iispc,udioso mau ter e <:on>ervar as estradas 

•mlinarias do que as de trilhos de ferro: a 
·:onsrrvaçilo destas é menos dispendiosa por
·JU•. :1 sua construc~iio é a abr.igo de humi
·lade, nüo fica sujeita a essas pequenas rul
•las .rJUe dt:'scuidadas .podem causar grandes. 
,,stragos como nas estradas ordinarias. :Vejo 
•JUe o Paiz ainda nl'to se convenceu de que 
:ts ••stradas de trilho de ferro silo ·ma.is eco
:wmicas do que as ordiHarias, é por isso es

·: ou convencido que, no dia que houver en
'.1'1' nós um ensaio a este respeito, a popula
<;iio hn de reconhecer a necessidade e utilida
•1" desta medida. E quanto não seria vanta
,;oso para n Província de Minas Geraés um:L 
comm unicação de um trilho de ferro para o 
Rio de Janeiro? Eu vou dizer mais ao no
bre Senador: renho mesmo feito já os meus 
p"quenos calculos sobre uma communicação 
rlc trilho de ferro ,,ntre Pernambuco e Rio 
de .Ja.n,•iro, ,. digo quç S•· pôde vir ·de Per
nambuco por terra ao Rio ele Janeiro, em 15 
dias, e com menos despezas do que em pa
quet•'S rlc vapor. Veja-se o atrazo em que 
nos n.chamos, que ainda não nos temos oc
cupado d•• estabelecer tacs trilhos que tantas 
convenicnc:as trazem ao Paiz! 

,. estas estradas dev,~m comc~ar pela forr.a Quando eu pergunte•! hontem pela Junta 
humana. t'm homem em um trilho de ferro do Commercio, tinlla minhas razões para. 
··mpurra ·10 arrobas; se applicarmos as bes- issn: de certo, n6s temos esse Tribunal com 
tas, a dc,pczn serâ de 30 a ·10 m:J réis; c se flU<'lll gastamos não pequena quantia; entrc
quiz<·rmos ir ao motor do vapor, então ella tanto, observa-s<· que (> uma sinecura e que. 
subirít a 300$000. Eu quero os P!lsaios. Se- com o dinheiro que se gasta com elle po
nhor•.•s, estou e<'l'to que o dia <'lll que• se fi- din-~t.· rJ'i\11' nm estahrh'cim,•nto de homens 
zer um ensaio a este respeito s0rü o dia rng•··nhciros! O qu<' faz o Tribunal da Junta 
nrecursor da multiplicidude dt>sta;; commu- do Cnmmcrclo? Senhores, eu vi consultas 
nica~õrs: ,, qnl' m<'lhor lngnr, ~no lugar dL'Stl' Tribunal ll<'lll ceh•brcs. Sem duvida,os 
ma.is yantajoso do qllt' da parl.itl~. (!~ Côrte . S<'us nwmbros sflo res]witan,is por muitos ti-
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tuJas; mas que importa, se elles não süo co· 
nheced()res da ma teria? Eu ,.i uma consulta 
sobre a illuminação d() Rio de Janeiro, por. 
gaz, com Jundamentos inexactos, e multas 
outras cu pod-ia citar. 

Por fallar em illumlnação, recommendo 
tam bem ao Sr. Ministro haja de ter isto 
muito cm vista: a illuminação por gaz era 
objecto de uma autorlsação ao munlcipio 
para contrahir um emprestirno: com õOO 
contos de ré is podemos ter a llluminaçilo por 
ga z, <~ só a despeza ordinarla que actual· 
mente se faz está orçada em 80 contos dP 
réls; para a fazer melhor está orçada em 
100 contos; e se a illuminação fosse por gaz 
em 5 annos amortisava·se o capital, e mes· 
mo podia ella tornar-se um ramo de renda. 
Quando cu vejo tantas ninharias em objecto 
dessa ordem, e ao mesmo tempo grandes des· 
pezas nas repartições de Marinha e Guerra, 
niio posso deixar de sensibilisar·me. 

Lembro-me tambem da repartição da 
.TustiGa: nós temos uma. casa chamada de 
corrc.cção que, em lugar de produzir, só ser· 
v e de consumir dinheiro: ha na casa de cor· 
recçilo uma riquissima pedreira, ha barro 
·para fazt'r excellente tijolo, que podia s~r ap· 
pllcado nas obras publicas; a clilad<~ podia 
s<'r calç:~.da com trabalho daquel!t~d presos: 
mas, qual ~ o systcma da casa de correcção? 
O systema é exigir·se ·Que os escravos qne 
para alli vão paguem meia patn~a por dia, 
quando não se lembram que, n:i.:.> pagando 
nada, quadrupllcarla o numero de braços 
que teria á sua disposição. 

O Sn. 'VASCO:\'cgr,ws: - ~iio accmteceria 
assim. 

O Sn. H. CAv.u.C,\:\'Tr: - ~ão! Pois eu 
appello para todos os que têm escravos e 
não gostam de an'Ciar constantemente com o 
chicotf' na mão: o officio do ·Carrasco nf10 ê 
ngrada.vd, e quando cu tenho a certeza que 
cm uma casa se corrigirá o meu escravo, eu 
,, mando para lá; mas, quando me "xigcm 
lll<'in. pataca, não quero nw.ndal·o; e esses 
braços, digo t~u. não podiam produzir muito? 
Eu sinto falla·r neste objecto, porque o ad· 
ministrador da casa de correcção 6 um ho· 
mem .que merece todo o respeito; pelo me· 
nos a po!lcia. guarda no estabelecimento, r 
<>s desejos que elle mostra· sflO dignos de elo· 
gios; mas é mi~cria, Senhores, que nfto Sf' 

veia all! senão carregar cestos á cabeça: 
não ha na casa de correcção uma cousa que 
Inculque noticia dos nperfe!çoa.mcnt()s nas 
vias inclustriues: a pedreira dall! podia for· 
necer pedra para as calçadas da cidade. 

0 S!t. VASC0:-1CELWS: - Apenas para a 
cons~rucção da casa. 

O Sn. H. C.wAT.<.:A.srr: - Consulte-se o 
Paiz onde h a taes estabelecimentos: reflro· 
me aos Estados Unidos. O traba!IJ() dos pre· 
sos nos Estados Unidos nilo só é sufflclent~ 

para construcção de taes obras, C()mo mesmo 
dá um rendimento; e o homem dos Estados 
l:nidos não ~ mais forte do que o homem do 
Brazil. Sonhares, ha ausencla inteira dos 
melhoramentos materlaes do Pa!z, tudo vem 
á politica, e não serve senilo de desunir-nos; 
a c:1da momento queremos cortar cabeças, 
queremos achar rebelllões em todos os can· 
ios; desconfiamos mesmo dos nossos amigos, 
mas, para aqulllo que nos podia trazer paz 
~ abundancia, tudo é esquecimento: como, 
Sr. Presidcntt~. poderia eu ouvir o discurso 
do meu amigo o Sr. Ministro, sem ficar co· 
bcrto de pezarcs?! E' ao Governo do meu 
Paiz a quem eu peço que encaminhe, que 
dirija os t'Spiritos para os trabalhos lndus
triaes; a facilidade nas vias de communica· 
ção é a verdadeira protecção que o Governo 
lhes tlr.vc dar, e não i•ssns conct'Ssüoa de lo· 
tt•I'Ü1s c outros privilegias, a respeito dos 
quaes tantas vcze.s vejo apresentar resolu· 
ções no recinto da Assembléa Geral. 

E o que se fez dos 16 mil homens que 
S<• diio para a repartição da Guerra? Til.cs 
homr.n> não existem; só ex.istr. o prét, como 
tenho dito cm outras occasiões: mas, em 
qualquer Provincla, logo que appa.rcce um 
lllO\'imcnto qualquer, chama-se a guarda nn· 
cional, (, Isto é discriçrto de um Presidenta 
t]U<'. quando bem lhe parece, crêa estas des· 
ordens, c!istrahe estes braços productores da 
guarda nacional, que devem ser occupa.dos 
nos trabalhos lndustríaes do Pa!z. Com tal 
S)'Stl'ma, com o abandono que fazemos .da 
dign.ic!ad•• dos Bra,.;llelros, ccrtamentll não 
seremos ~ação. 

Voto, pois, contra n emenda da. Camara 
dos Deputa dos: quero que se de ao Gove-rno 
quanto rllt' pedir .para este ramo de despeza; 
e se mais ped.issc, eu lhe ·daria. 

Esquecia-me, Sr. Prcsidnnte, dizer a.!n· 
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da uma cousa, pura provar como temos mar
chado erradamente acerca deste objecto de 
estradas, canaes, pontes, etc. Tem-se gasto 
no canal da Pavuna 500 contos de réls ... 

O Sn. V,\scoxcELr.os: - Perdoe-me, isto 
nfi.o é exacto: com esse canal tem-se gasto 
126 contos, pouco mais ou mcno~. 

o· Sn. ::YIAI!QIIEZ DE BAIIIlACEXA: - Creio 
que chega a 200 contos. 

0 Srt. H. CAI'AT.!'.HTC: - Bem. Suppo
nhamos que sejam 200 contos; havemos de 
perder todo esse dinl1eiro que tem sido gasto 
com ·semelhante canal. A falta de conheci
mento nos meios de communicação tem feito 
com QUe nós tenhamos gastado ess'' dinheiro 
improductivamente: eu supponho que esse 
dinheiro foi deitado ao mar, porque, .para 
trazer o canal da Pavuna. ao aperfeiçoa
mt•nto que r<·elama uma obra daquella natu
rel!a, é necessario o dobro daquella natureza 
é nr.ccssario o dobro dessa quantia, e com o 
dnilro dessa quantia podia-se fazer um trllho 
de f<·rro. 

O SH. :vLIItiH'~>z IlE BAIW.H'EXA: - O Sr. 
:v!in:stro acabou o seu discurso com estas pa
lavras - quero que pas3e a Lei, e por isso 
não proponho cousa alguma, nem ma.is nem 
m••nos do que aqui está. - Foi justamente 
o qu<' eu d iss•': eu não impugnei a Lei, nem 
di~s.,: <'li n:io impugnei a Lei, nem propuz 
rous~t al.:;uma cm Lei, só chamE·i a attençitJ 
de S. Ex. para as (•stradas: Eu queria que 
S. Ex. fizesse alguma cousa neste ramo, e 
··li·· diss(• qur· em qua~i todo o Brazil não ha 
povoaç<in, nem commcrcio que: possa susten
tar as estradas, quando eu mostrei que na. 
Pro;·incia ele :-.rinas Gcraes, lm commercio e 
poyoação Qll<' forneçam m:tis do que é ne· 
erssario para uma estrada: basta dizer ao 
nobre ~finistro que eu ha poucos dias ouri 
dizer a um d<!SSCS ••ngenhoeiros que as duas 
barreiras ex1;;t<•ntes j{l ]produzem mais di· 
nheiro do que é necessarin para o pag:tmento 
do juro elo ,,mprcstimo mineiro. Om, se tr.·· 
mos ••ssc rX<'mplo nas ~Iinas, S<' os iactos 
nos provam qu<' uma estrada de ferro assim 
mesmo já pi'oduz c•stc ben<•ficio, quanto não 
seria dle maior s<' a estrada fosse tal quf' 
se pudesse andar com ma:s rapirl··z rlo qu~ 

actualmente? Quando, ha anno ,. :an.to, vhl 
clC' jiJnns, já h:n•ia um par d•· leguas de r.s· 
tradns (lt'l'f<'itament•· feitas: ou ou<:o .~abar 

I 

a~ estradas do Rio de Janeiro, estradas que 
não tem comparação alguma com a parte da. 
estrada de .Minas, que é feita no rigor Ja 
arte. Saiba S. Ex. que pelo menos transita;n 
120 mil bestas nesta estrada: quanto não po· 
dia isto produzir? Eu não quiz senão chamar 
a attenção de S. Ex. sobre este objecto. 

Concordando com o nobre Senador que 
acabnu de fallar, em tudo quanto disse quan
to á utilidade dessas estradas de ferro, e 
niw podendo concordar no pequeno preço em 
que ellc as r•stima, eu não acho ser esta o,~
casiito opportunn para esta discussão, e por 
isso, deixo por agora o combate: mus, esper·J 
que o nobr<' :Ministro nos dará um exemplo 
da conven!encia dPstas estradas, ainda que 
pequeno seja. 

Julgam-se discuci.dos o paragra
pho 17 e a emenda respectiva. 

Entra em discussão o seguinte: 

'·~ 18. ConstrucGão do mon1:lniento, etc., 
4: 000$000." 

Conjunr.t.am<>nte ~ntra em d!s
eussito a emenda da Camara dos Srs. 
Deputados, que diz: 

"O ~ 18 supprima-se." 
O Sn. !ILII:Qt:'"f:z nr. B.\ltnACEXA: - P:trt•

ce-me que pód.; passar a suppressão proposta 
pela Camara dos DPputado~, porque, pelas 
informações que existem, esta obra não está 
começada; " como já nos annos anterior~s 

se t•'lll votado quantias para esta despeza, 
qu•· se não tem fd to, parece que este para
g-ra]lllo da propoosta P•íde ser supprimido. 

Ju'lgam-se discutidos o paragrapho 
18 c a emenda. 

Segue-se a discussão do seguinte: 

"* 19. Dt>spezas eventuaes, 40:000$000." 

Cnnjunctnmente entra em discus
são a etll<•nda da outra Camara, CJU•! 

diz: 

,; :\o * 19, quP passa a ser 18, em lugar 
de ·10: 000$000, di;;a-se 12:000$000." 

O S1:. ~!.11:Qr:Ez nr. B.1nn.\CI·::•u: - Temos 
aqui uma supprc·ssão de 28:000$000. Eu !u! 
rnn;;:!ltar o bnln.nço ultimo, e nelle vejo qur> 
o .:vr:nisl('l'Ío g-nstou, em clc~pczas C'Yentua<'s, 
;:.J eontos c tnntos mil réis: examinando ca
tla um dos anigos dess:~s dcspczas, acho qu ~ 
sno de na<nrez:~ t:1l (salvo um on outro a: 
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tigo), que o nobre :O.finistro para o anno não 
deixará de fazer as mesmas dcspezas: por 
exemplo, ajuda de custo a Deputados e Se· 
nadares, decoração da sala do cortejo em 
Pernambuco c na Parahyba, aluguel do pula
·cio do Presidente do Rio Grande do Norte, 
compra do retrato de Sua :Majestade o Im-
perador, que a cada passo as Províncias exi
gem; emf!m, cousas todas desta natureza. 
Eu não sei como o Governo poderá fazer to
elas estas despezas com tão pouco dinheiro, 
como o que dá a emenda da outra Camara: 
porém, S. Ex. dirá se se accommoda com a 
~mcnda. 

O Sn. G.\LvÃo: - As despezas evcntuaes 
4;empre foram consideradas ·neccssarias; en
tretanto, na Camara dos Srs. Deputados cor
taram-se 28:000$000. De certo que estas des-
p ezas e v en tuacs, se se marchtL assim, ficarão 
J'eduzidas a um conto de réis. Se eu olho 
parn. todas as administrações a respeito dos 
:'\Iinistros que excedem as desv.:zas, não •·ejo 
quo nenhum tenha sido cham:J.do á responsa· 
bilidade: parece que serei attendido se mar-
cha.~ na mesma. senda. :\Ias, se eu tiver al
gum escrupulo a este respeito, direi com 
fra:nqueza a todas as 'requisições: - Inde
ferido; não tem lugar. - S<: esta suppres
são é feita por acinte, não é sobre mim que 
recahe, recn.be sobre o Paiz; e se é feittL na 
hypothesc de que as despezas anteriorment<' 
feitas sf1o dcsnecessarias, eu poderia dizer 
:-tlguma cousa a este resP<'ito; mas como 
n<lo ha tempo para que esta Lei volte á ou-
tra Camara, como uma emenda tra.rla a fu-
são, e eu I!lcsmo não sei se haveria .numero 
snffíciente de Deputados para fazer Casa, 
contentar-me-hei com 12 contos de réis, por· 
que não ha outro meio. 

"Emenda da outra Camara - No § 22, 
que passa a ser 21, em lugar de 14: 292~000, 
diga·se 11:798$000." 

0 S!t. MA!tQm;z JJE B.UWAC~;XA: - HOUVI! 

neste artigo uma diminuição de 2:~94$000; e 
a Commissii.o, examinando o orçamento, jul
ga que esUL quantia é a que vem lá orçada 
para augmento de braços, o que não está ve
rificado. No orçamento contava-se que hou
vesse um a.ugmento de braços .no Jardim 
Botauico; mas, como ainda o não houve, pa
rece-me ~ue pôde passar a reducção. 

O S!t. FEr.Jó: - Eu não pretendo dar 
conselhos a S. Ex. o Sr. :'vlinistro do lm!Je· 
rio, a minha vaidade não chega a tanto; e 
se cu o pretendesse, estou certo que, se S. '!!:x. 
por sua bnndade não as tratasse com des
prezo, sem duvida os olharia com summa in
diff<'rcnça: m"nos pretendo cu ameaçar. l\'ão 
estou autorlsado para isso, nem nesta Ca~:t 

se fazPm accusações a :V!inistros; e, ainda 
quando isto tivesse lugar, S. ·Ex. tem expc
rit>ncia do Brazil, e sabe qu.:m, sejam qua.~s 

forem ns abusos e as Prevaricações do G~
l'erru1, dlc ~t!lllpre fica impune. :\'ós temos 
ainda em lembrança o Ministro que a poucos 
mezcs cahio, coberto de imputações; mas, 
elle não .foi accusado, c ri-se de nós. Por
t:tnto, o que cu pretendo é unicam,•nte offc
rec~:r a S. Ex. algumas rcflel:ões, c elle lhes 
dar:í a considcraçfto que quizer. 

Todas as vezes que encontro esta par
cella de dcspeza no orçamento me escanda
liso. Qualquer lavrador, que tem experiencla 
tlo que é agricultura, não sabe como seja ne
ccssario, para custear o Jardim Botanico, 90 
escravos, além de G trabalhadores, director, 
feitores r. outros mais, c, além disto, 14:000$. 
Sr. Presidente, com 10 ou 12 trabalhadores 
<! uma. encllada tirada por besta ou cavallo, 

São julgados discutidos o paragra- faz!a.-se, c muito bem, todo o serviço do Jar-

pho e a emenda. dlm. Para que servem ramos escravos me-
Entram em discussão, e sem de- nor,•s? Se ao menos se cultivassem o chã, 

bate são julgados discutidos os se.- para 0 que se paga a. um Chinez diariamente 
guintes pa·ragraphos: 1$200, seriam aproveitados .para a colheita, 

"~ 20, que passa a ser 19 - Escolas me
:aores dt: instrucção publica, 26:576$000." 

no que fazem aqui Igual serviço nos maio
res; mas, a planta do chá que hoje ali i exis
te está tão mal tratada, que duvido possa 
subministrar sómente aos que pedirem. 

• ~ 21, que passa a ser 20 - Blbliotheca 
1'•blica, 7:414$000." 

Se v. Ex. mandasse vir uma companhia 
Segue-se a discussão do seguinte: de agricultores praticos, e lhes oncarregi!Bse 

"§ 22- .Tardi.m Botaoioo, 14:!!92$000." do trato do Jardim, debaixo da lnspcc.;il.o do 
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director, concedendo-lhes algum terreno para 
a sua agricultura, cn·io que com menos des
p<•za S<' cons.,g;uirla, tendo nós de mais uma 
escoia nornwl de a;.::·icult.ura, de que tanto 
n t:ec:;si ta mos. 

E:u !i, eu ouvi dizer, que esse :VIinistro 
<JUc se arrogou o direito dl, crear estabeleci
mentos cn;ara no Jardim uma escola normal 
1k agricultort•s: não sei qual foi o resul
tado. 

Por esta occasiãu, leml>ro a S. Ex. que 
<!:U 18:·l6 mandou o Gov.,rno a lim Coronél, 
Joüo Florencio Perea, para aprender nos Es
tados Unidos c Havana o melhor mcthodo 
11,, (<,z.,r assucar, tratar de 1!afé, c ob>ervar 
tudo quanto int ... ressasse a econo;n:a rural ,, 
domestica. Consta-me que esse cidadão veio 
e ioi mandado vir; que trouxe alguns mode
los d·~ machinas, c meme>rias interéssanteg 
sobre os objectos de que fol incumbido. m-s
pezas St' fiz(.:ram com essas viagens, mas 

ductor, com o criador e vendedor de bestas: 
o individuo ganhtt menos, mas a fortuna pu
blica nflo diminue. Portanto, lembro ao Sr. 
:\IInistro que grande serviço far:l. ao Brazll 
se estabelecer uma escola pratica de agrl
cuitllra, onde os Brazileiros aprendam a tor
''"'' l'<·rt.eis terras "stereis; tendo assim 
abund:mcia necessaria dos gemeras de pri
lllf•ira necessidade; pois é uma miseria ver a 
maior parte dos que não possuem escravos 
soffrer falta do necessario, e só porque são 
cstereis as suas terras. No Brazi! exhaurid.:L 
a f"rtilidade do terreno, vai-se fugindo para 
o inwrior, atr:1z das mattas, para aproreltar 
a natureza, porque Ignora-se inteiramente a 
a r te de fazer ferteis as terras exhauridas. 
8m a.gricultura, podemos dizer que estamos 
n.tra7. dos tempos <.•m que viveu Adão; pois 
"'' diz que já então se usava de arado, o que 
alnda é rarissimo entre nós. 

O Sr: .. \L m·: 8,\l:r:ACE:<.\: - Sr. 1'resllle11-

w·nso qu.· a Gov,•i'lW não se encarregou de r,,, n:lo ouvi u principio du discursa tio meu 
tr;aar com esse cidadão, e menos de dar pu- nobrc• amigo, ,, por isso •não o posso respon
blicidade aos :;eus trabalhos; ro~;o. pois, a I rl•·r; mas, quando cu entrei aa saia, om·iJhe 
S. Ex. qtw procure por clle, e faça qu,.• se ;liz"r que era possil'el entreter o Jardim Bo
niio p.,t·cam tantas despezas, e que se apro- tanico com 8 ou 10 pe5soas: parece-me que Q 

v•·ite " S•·ll t.rabalho e diligencia. 
,\gora tratarei dns ''stradns. Diffiro da 

maior parte que pensa que a primeira ne
cessidade do Brazil é estradas; eu julgo, 
p•·lo conrrario, e digo, que o que mais ne
cessitamos ê de ngricultura. Pa<n que sen-cm 
as estradas? Para por ellas conduzirem-se os 
productns da l:n·oura; pnra esse effeito jtl 
temos: cumpre augmentar as productos, e 
isso só se consegue com a !ntroducção da 
agricultura. Eu fallo com a experiencia do 
meu Paiz. O assucar, café e algodfto e pou::o 
mais faz o fundo das nossas exportações; 
mas, note-se que o plantador destes generos 
já trabalha o mais que póde, e nté mais do 
que pôde, com as nossas machinas vivas; 
por este melo, mais se não p6de; logo, ú ne
cessario introduzir novos mcthodos para fa · 
zer <t term produzir mais. Dos Estados Uni
dos, povo agrkola, como nós, podemos mul
to aprender, nem sei que !\'ação alguma es· 

. teja mais adiantada neste g••nero: ella >c 
apodera de todos os inventos c os aperfd
r,lla. As más estrMB8 fazem sómente mais 
~aras as conducções; segue-se sõmente que 
o producto do lanador se re.pa.rte com o con-

meu nobre amigo I.'Stá enganado. Entreter as 
ruas do Jardim Botanico, na perfeição em quo 
ellas se acham, c no asseio em que estão. não 
ê llt·gocio d1· se fnzer com 10 pessoas: cm 

minha casa ,,mvrego seis p~~soas. para tt,r · 
as ruas do meu jardim bem limpas, e nüo 
me é possivel consL•guir isso; e o !.1~eu jardim 
ni"w é como o Jardim Boran!co. 

Quanto (L t.•scoln normal de agriculturn. •m 
julgo que era eonveniente: o Governo .est~be
l,•ceu o plano dessa escola; e st~ th·•·sse dinhci· 
ro, h a via de pol-o e !':I execução. 

:\Ias, eu pedi a palavra, porque quero com. 
bater este prlncipio do n.obrc Senador - !'a
cilitt-mos a. agricultura e deixemos as estra
d:ts - : é o contrario. QuPru qu!zer promo
ver a industria deve ce>meç::.r p~r fazer es
tradas ( apo·iaclos) c •·sse mesmo povo, que o 
nobr..• Senador acaba de citar como exemplo 
de melhommento da industrin, segue agora o 
p:·incipio contrario do que di&Sé o nobre Se
n:tdor; primdro faz estradas dl' ferro. ondu 
os carros andam por vapor. Nós mesmos te· 
mos aqui o exemplo nos infclize;; lavradores 
de Cantagallo: elles plantaram ,. tireram alll. 
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JUU!I.o cate, lllas infe!izmentt', porqne o tr:w~
portc é exorbitante, deixaram de o cultivar. 
Quem sabe que mesm<> debaixo da Serra par<: 
eá, a d·espeza dr crl'!lducção de generos é rlr 

mais dt.' 20 "I"· como pôde esperar que se 
facilite :1 agricultura sem se fazerem as es. 
tradas? Creio, pois, qu" o nobre Senador não 
tem rnzão quando diz qU•! facilitemos a. agri
.cultura r• dl'ixemos as estrada);. 

O S11. V.lscoxcEJ.r.os: - Sr. PI'Psidente. 
cu tinha fl'itn tençüo dP consPrvar.me silen
cioso nesta :5ocssão, até Jll'lll pn·t,•ndia tomar 
parte na d iscussüo sobre n collegio Pedro II; 
mas. um nobre SPnador f:dlou ha pouco em 
Pl'l'\'aricadort$ não accusndns. e 'llão &•i qur· 
mai=, sobrt• uma escola de agricultura qu~· o 
·.\Jinish'l'io a que tive a honra do' pt•rtenc .. r, 
mandou cr,•ar no Jardim Bolani()(). Eu não sei 

S<' " nobr" S<•nador pôde convenc<'r .a ··sse 
:\!inist••rin tk ter prevaricado: par,•cc que o 
nobr0 St·naclor arguiu dP algumas l'altas t~SSt~ 

Miuist•·rio, porém, todas infundadas; " <'11 jú 

dis;;,• e111 outra nccasião que unw dtts faltns 
de que foi arguida PSsa ar.!ministrar;ãn tinha 
sido a nt•p;ocíação com a curia romana ... (I-ln 
um I"''!IH!nr, .;u.s8·urro na sala. c o ilht-l·lr•· ••ra· 
rl••r p•·,·gu.nta:) Fui chamado á ord<!nl? (lt·i
sa.d•,s.) 

O SI~. P!iE~IIllcXTI': - :\Tão, :il'nhor; pódt! 
euntinuar. 

O S1:. V.\scoXCI~Ll.n~: - C ma das f:ilias 
arg_uidas a. t~ssc ~linist~"'rio l'ni ~' Ht•gociaç:tlo 
com a. cnría romo1ll:.t. e eu dt~monsn·l'i qut• nfw 
hourc !'alta a.lguma; até parr.ct~·lllt~ ·que CQ!tl

\'l'llt:i ao nobn• S<.'nadOI' de t1•r eOJllllll'ltido 1•r • 
ro <'lll Direito Canouic:n nessa discussão. Como 
o nobr•• Senador l'ntendr quo• I'SSe Mlnistcrio 
d,,v,, S<'l' accusndo, cn nfw comprch<•JH]o em 
que St' pnssn. fundar uma accusac;tw contra 
"!le. Dissc·s•· que o :\linist<•rio '!lão podia crear 
uma I'Scola de agricultum no .Jardim Bo[ani
eo. X>io ;o·ri <'ll 1'111 Qll<' int'rin.in a Con~tft.uiç>io 

ou as Li·is t•ssr. d(•crctn QUt:' cstabeh·ccu PSSa 

scola, r• qn~ conv.,rtcu o PassPio Public" em 
.Ta.rdim D.ota.nieo. "E!xiSlt· nn Cnn5tituir:íín a 
nbriga~ii.o imposta ao Governo de prnmov••r a 
pros·pHiclad,• publica; as T.eis incnmbPm no 

~Iinist.ro do I mpc•rio promnvrr a agTicultura. 

ga que esse :\linisterio exorbitou crenndo essa 

escola? 

V<:rdade é que quiz até a este respeito 
aprovcitnr-se dos trabalhos feitos durante a 
administração de 12 de Outubro, c sentia mui. 
to niio achar que aproveitar nos trabalhos 
dessa administraçfto. Incumbiu·S•· um encarre. 
gado de m•gocios na Europa de procurar dis
cipulns da escola de Fdlemberg, que viessem 
aqui estabekc<:r escolas de agricultura. e aqui 
veio um. Ora. nem me parece que a recom
mendaçfw f<Ji feita de modo que pudc!ssdn 
:tproveitar ao Paiz os homens que se ajumas. 
sem parn formar a escola d" agricultura, nem 
havia dinheiro para tão •·xorbitantt' despeza; 
além de que, pareci' que no paiz havla nlgn. 
mas pt•ssoas que tinham conhecimentos, tan
to thcoricos como praticas, para o cstabelccl
nll·nto dessa escola. 

Quando se tratava de organizar a escohL 
rlc agricultura, o Governo aterrou-se ca·m o 
nrr;amt·nt.o da despeza QUê era preciso fazer: 
.·xeedia 11 dobro du que era consignado para. 
n Jardim Botal!lico. Eis .a razão ~la qual niio 
foi immcdiat:tmente :.berta. czza. csco1a. Er:t 
tamb,•m n,.c.,ssnrin acudir ao mesmo tt,mpo 

ao Jardim Botanico. que se d··via annexar [t 

:•ocola de medicina. Eu já disse que s" tinha 
C~>llVI'I'tido o Passeio Publico l'm Jardim Bo: 
r.:1nico, qut.'. como l'Stava mais proximo i.1 ('S
eola tk medicina. annexava·se a ella, para fa· 
zerem seus estudos n(~sse jnrdin1 os discipn
los da aula d" bownica, crcada na escola d·~ 
medicina: l'll '!lfto comprehendo <'lll que h ou. 
n•ssc lnfracr,ão de Lei na crea(;Üo drssa <'S~ 

c:11la d•· a;;ricultura. 

Diss,• o nobre St·nador que honvr bf•m Brn· 
zileiros incumbidos de estudar em pnizes es· 
tran~eiros o m<!lhodo da a~ricultura eh• din•r
SIIS g-Pncros nossos, ,. recommendou ao Sr. :\Ii

nbtro que examinasse o Qll<' rlle tinha i\·ito. 
accn·scentando que par.·cia. QU<' nno S•· tinha 
d:1dll at·t<•JH;rio aos. seus trabalhos. Ora, eu 
at•in qu,• o nnbrc Sr~nador nfto est[L informa. 
Jo do que ha IL •'Stl' :·espcito: o Governo pro: 
eur"n aproveitar a esse corono1l, como lhe cnm
pria; teve-o até na casa de c"rrecção, incum. 
hido !],• cliwrsns trabalhos, n.>s qna•·s cll~ st, 

as :Ht<'s. a inc!H~r.ria. Ora, sr. o nnbr•• s,•naclor ennsld,.rava, '' ru penso qut· Pstnria. mult<> 
·-~li.<·IHlt· ~U(' uma rscola ti•• ng-ricultum podia instruido: ~1ã11 hnuvt•. p11is desleixo Nll aprn • 
produzir muii'~>s brndicios n.n Pniz, como jul· l'••itnr os ,.srlni·Qejm,•ntos ,. :t cnpacidadt• tlessr 
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encarregado; parece-me que o nobré St~nador 

:H1o t·st<i int. iratlo elo que O!!CU!Teu a csle res
peito. 

En ní1o rlirt:i eout:;u. alguma ~obr1• a opi .. 

niüo do uobt·t~ S<.·llac.inr, acerca da abenura fl,~ 

r.strada5: :;,· st• t':tz depc·ndcnte a agricu!tum 
de t•Htradas, t' :),~ St~ ÚlZt~lll dt•Pt·ndt:liltCS .;;3 (;S .. 

trada:; da agricultura, t·ntJo me parece que 
nuncu lw.ver[L estradas: mas, eu nfw quero en
trar nt~s::w CJUt•Stilo; já o nobre Senador Qth' 

me precL•dt•u mos~1·ou quo·, S•· S<' ahantlon:t r.,n: 
:ts estradt•s. n a!;riculturn nãn lucrar<i. Eu só 
pedi n pa.lnvra porque nw parPccu qtlt' não 
havia motiVo ~Jgum para CJUt~ O nobre s~~na· 

dnr !::tmt~ntas-:1· não estar aincl:1 uecusado t·~s-t:.· 

min iRtrrio (}os p1·eva ric:3dorPs. 

são começou hoje d<:pois das dez hora.s e 
meia. 

O SH. :YI. JJJ~ P-tHA:O:AtlU,\: - Entf10 requeiro 
a V. Ex. qu., se observe sempre o regimento; 
o eontrario, acho que é uma pena que st•. im
piio• á hora que devem comparecer. 

O SH. "--. u~ R\I:BACJ~IiA: -Falta-nos pou
cos artig·os para concluirmos a discussão des
te :\linistt:rio: creio que a discussão deve con-
trnuar. 

O Src Pm:.,!IIE:O:Tf:: - Cnntinúa a r!iscus-
são. 

S•·m debate, sfw julgados discutido~ 
os seguintes: 

* :?3, qtu~ passa a sf'r 2~. - Pa.ss1 .. in 
Publico, 2:400$000. 

"~ 24, que p~.ssa a Eer 23. -- Vac
einn, 1:250~0;)0." 

Entra ,•m discussão o seguinte; 
"~ 25. IlluminaGão. 90: 579$000~ 

l':nlt·nch - ::-.o * 25. que passa a 
ser u, em lugar de 90:579$000 -

d ig-d-Se 82: 270$000 rs. 

o Sn. FEr·rfi: - Sr. Presidt•ntt·. rm qu~!s

tõt">S de t'Xpt·rif•neia, dl gnst.o di" :u·;nml'nt:n· 

com bypor.hr-scs. O I}Ut? fará um planLndnr cfi: 
c~anna, se th·,·r n:na t•strada. clP cnrros (h- ra. 
por? N:io prjiJ,• por i:;sn trabaliJ:JI· m~is. por

l!llt' já ft•z hoj,, n;nis c!n quo· póck: sli t••I'<Í I 
;1 vnnt!!gc~ dr' p:t;:tr mais bar:1rn u condt:cr,ü~~.,· 
~ns ~.rrcclnrr•s il•· S. Paulo h a lt:guas do• t.t•r

ras dcYolutas, rwrqut~ Süo muít.o (•st~·rei5; t·n· 1 o ~i,. l\I. 111~ BAIIJ'Acr.xA: - Aqui ha urüa. 
n·,·tant.tJ. :;~o falt:~ n,;m :ucrcndo n•·m t·st.ra-1 diminuição d~ 8:309$000 rs., e cu acho que foi 
dns; c porqu".: longt' de as_ culth•ar. "'. ft:g: a. I muito bem diminuída. <•ssa quantia, porqU<·, to
procurar S<'rto•·~. dO'Ilclo• nem os mnirUlllo·n.tJ~ dos QS annos H: vai augmentandn a despeza 
par:1 a cidade? Porqm• não se sabe n.<;rieultum; da illumina~ão; e como não é a mt:'llicipalida
Jngo, de que nt'cessitnmos prinwiro é dos lll•·ios de qu" faz a dt'Speza, e sim a. Nacão, julgo que 
de ter productos, e cJ,:pois dos meios de os se do·Yp approvar a cmtmda. 

rransp<>rtar. . I o Sn. GATx.:;:n: - Se não houvesst: incon. 
Sobre o Jardim Butanico, quo· o :Jiu~t.r<' I vcnlente ('nJ supprimir a enwnda da. C:tmara 

So·nador. apoiado em factos, assc\·erou que "ra I dos Srs. Dcputad(}S, julgo que isto se dev•·ria 
:JCct•ssario grande nUUJérO de trabalhadores, •·) faz<>r. A quL•stão não é se a municipalidade :· 
"u tambcm argumt•ntarei com a pz-opr:a expê- qu 1 ~ carrega ou não cnm n despL•za; a quesnin 
ri<·nci:J. Sou lavrador, t<·nho quarer.ta mil pés • se a illuminação é ou uão m•e.,ssarla. Xiio 
<le chá, a n·oredos c m:üs plantações nPccssa- se pôde pôr em duvida. a necessidade da illu
ria.s pam o uso d:J. casa; entretanto faço tudo minação; ,,, parn qm• ella sr•jn soffrivcl. n:itl 
isto com 10 ou 12 trabalhadores; é vo•rdadc se pód<• disp,•nsar 0 numero dt• 1. 600 Iam peões: 
que sin•o-mc d(• arados, dt• ooxadns tira.das o meu antecessor assim calculou. e por lss•• 
por nnima.<'s, QUe cada um faz 0 st•rviço de pediu essa rtuantla. Além disto. teuho dt· ob-
20 ou 30 p·essaas no dia; r.:It:s. faça-se isso, sen':1r outra cousa: entre nós. a illumina,•:i<J. 
que hoje já não será tão dltficil, e ver.s,•-hn é irr\,gu!nr; niio se accend<'m os lnUJPt'Ões sc
b-1! com multo pouca gente se não custeia. optl- 1uio um quartn ou mela hora depois de cscur·~-
mamente o Jardim. e•·r, ,. l'U dcsejnria. que <'ll~s fo~sem aci.'PSO~. 

Julga-se discutido est.l• para:;r<tpho. um quarto de hora antes de anoit~eer, porqw· 
Dão duas horas. assim tt·riamos boa illuminaç:io. Do•sdnra mais 

o Sn. PREsrm:!'n:: - A discussão ricn 1 que se mandassem necendcr ·OS lampeões mes. 
adiada pela hora. 

O Sn. CoNDI: DI~ L...,GES 

!Reclamo a observancia do 
I mo nos tz-es primeiros di:1s de lua; que não 

(pekl ordem): - contass(~DJos com essa illumlnaçii.o na.tuz-nl. " 
reg!.mento; a ses- I disto viria u.m augmcnto de dt•opeza, talvez 
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d~ mais de dez contos de réis: mas, como já 

disse, não proponho cmen:la alguma, pelo re
cdo que tenho de que, voltando esta lei ú 
outm Camara. niio haja rtlli numero suflicien
tc de m.,mbros para delibemr. 

.Tulga.se o paragrapho discutido. 
SegU<'-5" a discussão do seguinte 

paragrapho. e (•menda da Ca-marn. dof 

Deputados . 
"~ 26. ObrJs publicas. 141: 068~000. 
.. r;;mt,nda - Kn ~ 2G, que passa n 

ser 25, t'm luga.r d<' 141: OGS$000 rs. 
diga -se 90:500$000." 

O St:. F~-:J.ró: - Cllcste anigo de obr:ts pu
blicas do município muita despeza suprrflua 
s•.' •·ncontra. Lembro-me. por ex.~mplo, que 
noutros tt·mpos nchci pagando-se SOO rs. dia
rios u nm homt~m. só mente por guarda I' ~l ch:1 ~ 
\'t• dt• um quarto; assim, dtí-S<' n. um homem 
~1 mesma somma, sd para diariamt.•ntc passnr 
por n Jg:umas braças de aqucdncto. ~· rcrnon~r 

Jiguma. Jll!lha ou ramos qu•· encontre snbn· a 

ag-u:t. Eml'i1n SP V. Ex. t.~xnminar C's::.a rt·par
ti<:iio. ha de encoutJ'ar um exercitr. dr: <:lll)Jr•·
gadns inutr.is, e com fortes jnrnaes. 

Ago1·a traw rt·i do SPminnrin dr S . .Toa. 
quim. ST. Prt·,sidt•JJte, C: um <'Scand:~ln qur o 
:'.linistm arbitrariamente desvi:.ssc este s.-mi. 
JJ:u·io do destino QU<' os particulan·s lht· dii.o, 
:tpoiad<>s na Lei, P qu~ crenss,,, além dissn. 
t'lllJH't-~g·ado~ c ordenados, 1' C}U(~ se nos \'t·nha 
·)ll'ílh dinh .. irn pr,ra uma crqaç:1o toda dn 
GOI't•J•no. A .L"i pela qual Si' faz o or~amento 
rkteri~lin" {]llt.' se lhe ajuntr. a Lei en1 que s•.• 
funda; mas, nott' n Senndo que n .. ,st.a dcSP<'Zn 
não \'l•.m a Lei qn~_• a. autoriza. gu niin propo. 
nilo a emenda de suppressüo dessa des)ll'za. 
p11rqu<• vindo <'llf:lobada cm outras. ,. estando 
jú mui rPrluzida a somma. total, pód•· brcr1: 
"~sa rt·ducefio cahir sobre es~a clt>speza. En 
r .. ;.:o ao Sr. Jlinistro que. por honra lksta 
C:~sa, c por de\'<'r seu. não r•o·nsint:< qut• Jll'<:· 

p;rldn. rss,, sNuinario il!ep;:dnwnt.o crcadn. qu,· 
Ilw dê n seu verdadeiro destino. Senhores, não 
basta que não possamos aceusar ao :Ministro 
qu.• arbit:rariament" d<!smanchou obr:~s feit•1.~, 

d:mdo na\'a frírma. ao t•dificlo, " o applicnu a 
rlil•crso 1'im daqtwlJ,. para qU<' fo! el'l·ado. :dn 
rla ha\·Cmos passar JJela wr>:onha rlc· apprn . 
raras despt·zas? QJJ<'Il1 creou o ··~tab('h,cimt•n. 

to que o dote, e faça-lhe as desp~zas. A As
sembléa não teve parte. l!l.Ísso. 

O SH. FEHJti'IIJtA Dlc ;\olEr.LO: - Sr. Prcsi
d"nte, eis aqui o systcma das pressas nas rllo
cnssõ<$! .l!::u tinha tencionado fallar sobre este 
proi!'cto, m<LS cmfim, o syskma das pressa~ 

fez com qu<· hoje se quizcs:;e pôr "m pratica 
um artigo do r~gimento, ha muito cm discus
süo. Se por acaso não se tocasse no collcgio 
Pedro TI, eu nfLo dir.ia cousa alguma a respei
to u<'Stt· artigo de despeza; mas, como se to· 
cou nisto, ha de o Senado ter paciencla em 
mp nll\'ir. e ultimam.·nte madarel á mesa um:~. 

emenda de suppressão. Sei que ella não h:L 
dt: ser approvada, nttLS eu cumpro com um 

de\'t•J' nl<'ll ,.m offerecel-a. Digo r;nc l'lla ~1ib 

ha r[,• ser :<pprov.ada. porqu,, j{t a votar.ão d~ 
honl<'lll surnc;,.nt.ementc mostrou que nós con. 
tinua\'amos nn tarefa de assignar d!.· chancdla 
os orr;amt•ntos da outra Cnmnra, embora ve. 
nham ellcs d<· maneira 'tal que muitas emen
das Jll'Ct•ssit<·m. como mt·smo S. Ex. o Sr. ~11-

nistrn rr.eonheeeu. e CJUt~ .era lflatura1 qu~~ aq~Ji 

;w l'izl!ss .. ·m: mas, o Senado parcc,. que está 
cnnd•·mn"do a passar em rt•vlsta prlos olho~ 

os o1·r~amtln tos que vêm da ont.rn Ca.mnrn, ·~ 

natl:t mais fazer. 

1\ür, s•· qtH·r approvar l'DH'nda nlguma, por
que St· di7. QlH~ ni'io lHLVtlrú nnmt•ro sufiicit·nte 
tJ,. DclllWJdns pr<ra d"liberar! Com tal syste. 
111:1 nós fa1:::;f•nmos o GO\"l'rno rC'prtls,~ntatiYo, 

qu•· qr1t·r qut· :1mbas as Camaras intcrv ... nham 
11a cnnfl!cr;ão das Leis (apoiat/r,s), e muito 
mais rlcsw, em Qll<' S<' tem .. nx.·rtado muito>~ 

obj(octos Qllt· se julg-~m d1~ nect~ssidade: c a 
pratica tem justificado •·Sll' proc<'dinwnto: 
:linda m.,smo hoje. S. Ex. Jissc que desejar:t 
qn<· S<' npprr>\':<sse o artigo para a crt•a~fLo rio 
dirt~ctnr geral dos correios; mas. emfi!ll, Vt·m .. 

se com a pr"ssa. allcga.Re falta de tempo, de. 
E St·ni. o Se-nado a causa disso? Xfw, st•m du
vida. Quando a. Cnmara t.elllpüraJ'ia nos •·11\'i:t 

" orr;am.·Jll(l é ~l'lllpl't' muito [J.,pols a ... ti·!'· 
pass«do o 'I.ClllPO i:narcado para a Ress:in ore] i· 
~aria! Creio qnl' o Senado nfto dr'YC consentir 
l'ill qu~ o orr;amentn sl'ja só feito p.·la Ca
mam dns Srs. Dt·putaJos. Eu não prdt~1do to
mat• cm t.:ollsidt~l'n{;fLo a talt.a de tt~mpo, passl} 
on nüo p:1ssr• n nr~amentn; nt~m nlPSnl(' julg-n 
qn•· o GO\•el'llo fiqut• Impossibilitado tJ,· mn.r
ehm· pn1· t•sw motivo, porque. se o nrç:tm ... ut" 
n;io fôr approvado estt• anno, pôde S<'l' <'lll :II:1 in 

ri ... .. , 
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do anno que vem, c então ainda •tem tempo 
de ser executado na.s Províncias; ruas se •não 
chegar a tempo, não ser:L o Senado o culpado. 
(Apc,.iadoS.) 

.Sr. Presidente. "u tinha wdido cr,m b:u
tantc antecipação jnforruaçõcs ao Gove.rno so
bre a origem do cstabclecimcneo do collcglo 
Pedr" II, :mt!gamcnte scminario <le S. Joa
quim. Pretendia com estes esclarecimentos 
mostrar que o G-ov<~rrao tinha violado a Cons
tituição e as Leis, alterando os fins daquclla 
instituição ( flJU,iados); pretendia igualmente 
mostrar qu,: o Governo tinha ferido a Consti
tuir,ãu. creando empregos para a.quel!e colle
gio, e estabelecendo ordenado;; ( rrp"ia.clrm J ~ c 
o mais G qu,,, além dessas violações da Cons
tituição c das Ld-s, pa·r,,e,, que se ten- em 
vista '' bem geral dns alumnos, <• que o iim 
principal foi accomm"dar afilhados: a prova 
disw são as informa~õ,•s que hontem •nos dl'u 

lrfuito mala, Sr. Presidcnt<·, cu teria a di
zer, ~~ este .respeito, mas, cmfim, já um nobre 
Senador pediu a palavra, c cu e;;pero qu,, cllo 
supprirá o que cu agora àcixo de fazer. 

'Por c.9Sa mesma prcSSa que St· e:~i:;c t: 
que depois se grita contra as Leis, ~ que s~ 

diz que a.s nossas L,,rs são f~itas •í pressa. 
Senhores, nús devemos conta·r que a Cama•·;;. 
dos n,,putados <leve permanece.r •ao seu posto; 
mas, quando isto nfw ac"ntcça, o Scnado não 
será o .culpado (apOi~àos), nem elh: tem meios 
para fazer com que aquella Camara. perma.· 
ncça no seu posto: o Senado, o que tem a seu 
cuidado, <· deve ter, é prest:1r to<la. a suu 
coadju>·açiio na confecção das Leis, nwüitar 
sobre ella.s, c discutir com madurez:, c cir
cumspec~ão; c ni"w consentir que, com esv.~ 

prN,•xto de falta de membros na Camara <los 
Deputados, pas;;cm as leis pur l':•por. UJJOia
llos.) Se esLa marcha carntínuar, então cu jul-

S. Ex.; <', se continuar o Sr. Ministro nessas go que o Senado G um Corp(> inutil. c eomo 
indagar,ões. conhecerú t,,r haddo ainda malo
Tes abusos. Ora, nãr, tt·IHlo vindo as informa. 
ções que t·U pedi, tenào o Gorerno riolado a 
Constituição •na creaçiin do collegio Pedro II, 
c r ... · lo quü tal tlespe~a nfw st~r autorizada. de 
maneira alguma pelo Corpo Legislativo, sob 
Pt·na ddlc approntr directamente todos esses 
abusos: por cons,•quL•ncia, t;U julgo que <·5sa 
quantia deve ser supprimida. 

Aproveitarei a nccasiiio para fazer algu
mas re(Jexõcs sobr,. o que S. Ex. diss,, hontem 
a este· .TPSJX•ito. S. Ex. diss.t~ que julgaYa que 
o G-overno estava .autorlzad(J para organizar 
os estatutos do collegio l'·L'dro II, sem que 
foss<' necessario que o Corpo ·Legislativo os 
a.pJ>rovasse. 

.Eu discordo d,•sta opinião: nf1o é passi
vei qu,• o Gorerno est<'ia por si :mtorizado a 
formar <'Statutos que dirijam a instrucção da 
mocidade brazileira. Além de ru" parecer que 
na Constituição isto se acha IJem dccln:rado, 
!ta a. posse constante i'lll que está o Corpo L<•
:;isla.tívo de discutir c approva.r trLes estatu
tos; ,, assim o tem feito com os estatutos das 
('SColas de cursos juridicos dt· Olinda e São 
Paulo, como as de lll<~dicina do IRio de Ja
neiro e Bahia, com as academias militar e de 
marinha. Se isto assim é. com QU(• privilegio 
o Governo, por si só. pôde faz.·r os estatutos 
do collegio Pedro TI, ,, pol-os em execução, 
s"m serem approl'ados pelo Corpo Legislativo? 

tal de•·~ clcsappar<,c<·r da noss:~ fúriU~L do., Go
n•rno: faça i'ntão a Camara dos Deput:tdo~. 

j}or si só, todas as Leis. 
Eu vou mandn.r emenda de 5UjJ!Jressão <Iu 

quantia applicada ás drspczas do crollcgio P;•
dro II. em conscquencia do que tenho dito, 
porqu;; palavras. sem ser acompanhad:ts com 
exemplos, não valem nada. 

O Sr:. CAssrA:~n (pela ordu1n) t>bsena que, 
sempr,. que se tem tratado da Lei do orçamen. 
to, tem sido voto constwo.l<: do Senado cum
prir com o seu derer. concorrendo para a con. 
f,•cção dessa Lei, embora. e!la viesse tarde; e 
que, por se nfto ter app·rov:Ldo urr,a ou outra 
emenda, não se segue que a Lei do orçamen
to passará sem modificação: juga que as re
flexões feitas a este respeito pdo nobre Se
nador que• o prccl'deu siLo infund:tdas; e que
rer-se J>revenir consns que não se podém sa
ba., 

O .Sn. F. DI' :.11·:u.o, respond(•::rdo ao rn.obre 
S<'nador (o Sr. Cassiano), diz que não foi in
fundado o seu juizo a respeito da pressa que 
h:t em fazer passar o orçamento; que, pelo 
contrario, foi fundado no dito expresso <le 
muitos nobres &madores. que assc\'o!raram que 
o Senado não tinha mais tempo de discutir q 
fazer emH:tdas n. essa. Lei, porqut• Nsas emen
das deviam volta·r :1 Camara dos Srs. Depu
tados, ·e que talvez nesta Camara nfw houvesse 
numero sufficlcnte de membros para. deHbe-
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rarem; foi fundado na votu~ilo que teve lu
gar hontem no St~nado, cahindo todas as 
emendas que pareciam t1:r obt!Uo o assenso 
da -Camara; e por ultimo, foi ftL'ldado nas 
cxpNssões de S. Ex. o Sr. ::llinistro, quando 
disse qu.~ 'llilo exigia maiores qu:tntias, pa•a 
certos ramos de despczas, d{) que aquellas que 
~- Camnra dos Srs. Deputados dnba dt•crctado, 
ainda que reconhecia. que essas quantias eram 
mui limitadas; por rccen.va qUt~. voltando esta. 

Lei á outra Camara, não houvesse !1l'!l:!. nu
mero legnl ele .membros para discutirt'm as 
eméndns do Senado. 

O S1t. ~I. DE PAR.\~·.AGe.\.: - Sr. ?rtEidc:J
!ê, o nobre ~lini~tro, quando !1ontem :E':.~ ft•: 
a. honra d(~ responder, f~:lifJU t:ln ba,ixo. que• 
me nilo foi possh·t·! ouvi1-o; p<rr(]:.t'l', St! Uvcs
'tle ouvido o (]UP hoje !i !10 jornal da C~S:':!, (}lE! 

d!c dissera, ile CPrtn não t!g'Uardari:~ ;.~~i:t 

agora dar-lht• a. resposta. e !h-~.~ r.~:r!n. !n~me

diwtamente rl.'spondido entrio. Dis~ .. ~ o :::nb:-1~ 
Jiini~tro que não ~st:.'"t. <!clibcr:Ldo, !h·:r..1 julga 
cnny,_onit>ntc:-, subm{!ttPr os est:ttutos (t. cunsi
dera~ilo do Corpo L"gislativo! E ha de o Co•
po LcgisJ:ttivo s~·r a isto i'ndifft::rl~nte? Pois 
·J Gonrnn póck. porvt~nturn. formar <'Stab·::lt'
cim,·nto algum, como já .mui:o bem ponderou 
:1m nobre Senador, crt.•.ando e!npn·gos, :nar~ 

cando-lhcs ordena.dos, dando-lhes éStntutos, e 
dtS, de mais a mnis, revogando po~ ellcs Lds 
t·m vigor, sem estar para, isso autorizaüc1, e 
~c.m ao menos vir depois pcd1r a :~pprova~ilo 

;h~ taes acto::; ao Corpo L'l~gisln.tivo, a q·Jcm 
unica;mt~ntc compete pda. Consthuic~üo seme
lhantes attribuir;ü,~s? Ora, t~U ài:::se, Sr. Presi~ 

i((·rnte, re.i1:rindo-n1e n l'SSC.S estatutos, que até 
por ~·ncs ~t· rt.'\'ogam Lt~i~: para. qt:e s:; veja 
r,Uê t'U nii.o fallo em viio, P•,rmitta.me S. Ex. 
~uc eu Ida alguns dos artigos uos menciona. 
dos estatutos. 

;; ..:\:rt.. 23·1. O :llumno que houve· fdto os 

estudos dt'claraclos neslt'S estatutos obtc·rü o 
-c)ir,Jnma de bacharel cm ktras, quando em 
todas as mnterias t!nsinatlas f&r a.pprontdo. 

"Art. 235. O baeiw!'d ... ~m !:~.tras !li'io s:::-:i 
~~brigado a faz,·r t'Xélllll$ de prcpa:-u.~oria~ pn.· 
~·a (·ntra.r nas academias do l!npcrio, b:~stan:Iu 

n.pres•·ntar;:1o do seu diploma.·· 

Ora, á vista. <k tndo isto, comr. é po~sivd 
D<'!;<lr-sc ao Corpo Ler,islatiYo o conhecimt<.1i.o 
<le •tudo o que respeita a este estabclt•cimento. 
:.im como o I!Xame dos respectivos ~!statutos? 

Ha de consentir que, sem a sua app·rovaçiio, 
ou ao menos autoriza.~ão, possa o Governo :ltG 
revogar Leis·! E' o que me resta ve:-, depois 
do mais que tenho visto. 

Emfim, Sr. Presidronte, faça o nobre 11i
nistro a ~ste respeito o que quizcr: como 0u 
tenho um direi-to ·de que posso fazer uso, qu~l 
é pedir informações sobre quat·squcr actos d•) 
Governo. direi:o que me nilo póde ser llegado, 
como rcpresc,ntantc da nação, a qu·t:m cumpre 
ex.aminnr tucs actos, c mesmo ccnsural-Ps, re
quererei cm tempo ao Senado, para que pêça 
ao Governo informações sobr-e o estado tl·J 
~ol!eglo, t os e~tatutos porque se ellc rege, 
"il"zar de que um nobre .:ienador acaba il~ 
Uizcr que j[L pt:dira tudo isto, e que aindn. 0 

GO\'erno até o prcscntc mlo se dignou de u 
l~nviar. 

Em tn.cs circumst:1.ncias, rstou dcte.rmlna
clo '' •n••gnr o meu voto para que continuem 
as dt~spezas eoru esle l!:":ilabelt•cilncnto, cm
quanto se nao examinar se convém isso, c se 
s•· pôde empn,;;ar aqaella casa L'ID outro :iro 
d!vcrso do primitivo para que foi instituida. 
v.,to .por cnnst•guint,, .pp]a emenda. que o no
hrl~ Sl~nador C]U!~ nlf1 prt•ccdt1U mandou (L mesa. 

O S1:. GALv,\o: - Nüo sei se fui honte:n 
bt•.:u <'UC<'ndido. qu~mlo fal!ei a respi'ito dos 
estatutos do co!legio Pedro II. Eu não diss., 
que não ~stava disposto a mandar esses est~

n:tos ao Corpo .T.r.·;;islativo, porém, sim, qu ~ 
mio ju!gav:t conveniente fazei-o desde já; tam
bt'm declarei ao Senado que tinb:L nomt>ado 
uma com.missão para examinar css..:.os esta tu. 
tos, t.• que. logo C]Ul: a commissão termin~ss~ 

t•ste ()Xamc·. eu dar!;, o destino cMIVeniL'llte 
ao rP.sultado dos seus trabalhos. 

D"pois a., lida, é apoiada ,. Pntr.J. 
e:n d!scussã0 a Sl'gulnte emenda du 
Sr. Ferreira ele l\Tello: 

''Supprima-se a quantia de 18:000$ 
com o colt'gi•l Pedro TI, que n:~ sna 
funclar,<io em collegio S . .Joaquim. 

Salva a. rcdncç<io. - P. rlc Mr:'llrJ. '' 

O Sn. GAr.rÃo: -·Sinto discordar da opi. 
niiio do nobre SPnadnr. que pede a supprt'ssiio 
das quantias consignadas para o collegio Pc· 
c!ro II. Aldm da vnntag••m deste ~stabdecl
nlt-~1·to, além das despezns que já se nch:Lm 
fdtas com as suas obras, porque aqucllc <!dl-
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ficlo ~·st:tva muito u.rruinado, 3.cc.:resc~ t•xtst:· 
rem di vidas que se fizeram para e 55 L' colleg:o 
e que não s~ pagaram ainda: nfw S<'i como 
ser:i possível, á vista destas considt·raçi),·s. a]'
proYar-sc a emenda do nobre Senndor. 

O colegio Pedro l! deve 7:~00$0úü de ;r.;, 

teri:ws comprados para aque!las obras: iJI':l. 

a emenda do nobre Senador preju~ica mn:r" 
a conclusiiP d<' taes obras, por isso que l'l:::s 
se arruinarão, s~ agora se suspenderem. Quan
do vierem os estatutos a esta cus:J., poder-s•
na discutir com opporturnlclade a conwm.,u
cia ou não conYt·nit·ncia da con-t!nuü.ção do 
col!eglo p,_,dro II, ou as a!wrar;õcs que ~0 

houn·rem de faz0r nn sua fórm:1. para qt:L 

melhor pre~<ncha os fins para QUt.' ...IlP foi ins
tituído. De\· o porém declarar que <>s ordena
dos dos professores não sfto pagos pela na~il),l 
como se disse; são gratil'icações qu,• sahem 
do que pagam os alumnos: o qu<' alli s~ apr••
veitou foi o cdificio tiio sómente ,. n aecn·sc«<1- 1 

tamento qu•~ se -tem feito é que tem trnido I 
ess:Ls despczas. 

Xão é, pois, eon\'l·nimte supprim::· u::1 
estabelecimento organizado. s<i porque s" no
tou nellc cousas c!cft'ituosas, QUe se pode:n 
em"ndar: parece-me que rale a pena eons-~·· 
var aquclle estabeJ.,cimemo, que yale a pcn:t 
obscrn1r se Yeiu algum damno :l sor.ier!ade rla 
amplitude que deu ao seu rcgulamernto. 

Talvez muit:J.S pt•sso::s tenham feito um 
juizo d!v<~rso das desordens, dos insultos que 
tiYeram lugar nesse collegio; isto tem causJ.; 
mais remotas, e que julgava acertado não t-ra
tarmos ·del!as; melhor ~ não avulta.r este 
mal, porque a denuncia destas pequenas cou
sas póde prejudicar ''· outras de importanc!a. 
Portanto, julgo que ,, col!<'gio deve ser man
tido. c melhorado o seu rcg!mcn, c que a 
emenda não se deve approYar. 

O Slt. l\I. lll~ R\JIIIM'J~sA: - Sr. Presidente, 
quando eu pedi que continuasse a discussão. 
para se acabar com o orçamento do Imperio, 
não me p:Lrccia que houvesse um tão caloroso 
debate sobre este artigo. Retirou-se j[L um 
nobre Senador (<' nfLo admira qu,• o fizesse. 
porque elle soffr<~ mu:to cm su:J. saudc), que 
tinha pL•dido hontcm a palavra para fallar 
sob~ o col!eglo P~dro II, " a paln.rra lh~ 

foi n~gnda nessa occ3s1iio. para que ell~ fal
liLsse hoje, quando ~c tratasse {Jpste artl!;<>. 
E' por isso que eu queria requerer o adia-

ment•> at& amanhá, qu:Ludo c:lle estin·r presc:r.
te; mas o nobre :\linistro deu razões taes, que 
me parece que r.enhun::. àt· niis dl'ixarfL d(\ ap·· 
provar a consignaçilo desta quantia atE para o 
anuo; então v<•remos se é ou niio convcnient:: 
que continue o colleglo Pt:dro II como "stá. 
,-,u aitcrarmos us estatutos. Eu se:ntirei muit(~ 

que essa lnst:tuição pereça. 
O SI:. FEm;I~fltA UI:: 3IEI.Lo: - Sr. Presl~ 

dcnt,:. quando eu mandd :t minha errt<'!Hla, 
foi serYindo-me do u-aico nwlo qu(• <'Sta\·a :w 
meu alcance para reprovar o desvio que .-, 
~finistro de •·ntão tinha feito daquelle ::st!l.· 
belecimento. Parcct,-mt.: tambem que S. E~: .. 
posto que já tenha di"l'lgldo as suas rbt:t::; 
para aqucl!e estabelecimento, ainda não esc:', 
b,·m informado do que alli se passa. 

S. gx, d:sse que o edi~ic:!o antigo::> ·.~S~4.rí~ 
bem arruinado e <'Ul abandono; mas e:l dvr. 
observa;o a S. Ex. que as obras jú estaram c:. 
andamemo. ha\'ia um homem zeloso e ca.ritn
ti\·o, que era procurador d:·sse scmina:·i<J. Xiiu 
sei se a Gamara !\Iunicipal ou o Governo d;"·a 
crrt.:l quantia para o 1'.ndamt·nto d·,ssas <>bras. 
c esst· benL•mr;rito c:!dadiiu. me cunpta que 
lambem algum dinheiro emprestou, para que 
dias não parassem. O motiYo por que ,, Go. 
rcrno mudou os fins daquclle estabelecimen
to não foi para aoroveitar " edifício C!IJ aban
dono, foi para accommodar afilhados. 

Lance S. Ex. suas Yistas sobre uma es
pecia de commissariado d<' compras e nnd:ts 
que h a nl!i. e S. Ex. saberá a causa por que 
essa obra está tão onerada cm di\'idas. Por
tanto. o edifício não estava t'm mau estado, 
<!m mau .,stado tem-se achado elle depois, 
que se mudou o f!m primitivo do estabeleci
mento. 

·:\Iuitas causas deram lug:J.r a esse desvio: 
uma dellas foi para se dizer que o ~Iinisterin 
de entfLo estabelt•ccu um collegio. cleba!xo dü 
tituln Pedro II, titulo apparatoso, p:tr:t ~asei· 

nar a população. O nutro motivo e ta!Y<'Z 0 

principal. t•ra para accommodar afilhados. Fe
lizmente, foi nomeado para director um cida
dão bt'll<'nwrito. c por mais de um titulo rcs
pdtavrl, qual fo o Exm. Sr. B!spo de Ancmu
ria; mas clle dcsgraçadanwntc nfto continuou 
a prt•sidír a aquelle <•sta,b~Iecimento. porque 
cllc não podia convir em que um alumno fos
se lançado fóra elo col!egto por Immoral, e o 
Governo mandasse. por um:~. portaria, tornar 
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a admlttlr a este estudante. Isto é o que te· 
nho <JUVido. O cert<J é que esse bcnemerito 
director demittiu-se. 

Ora, este facto deve ser bastante util a 
S. Ex., para que S. Ex., pelo que se pass<~ 

100 collegio Pedro II. possa ajuizar d<· outros 
·~stabelccimentos do Jmpcrlo, e dos t•mprega
uos que foram nomeados para e'lle; <· então, 
não se ,·crificará o que disse .aqui um nobrt• 
Senador, que S. ·Ex. estava determinado a nüo 
faz,•r mudança nos Presidentes das Pro1'in
elas; o que eu logo contestei, dizendo CJtH' 

S. ·Ex. havia de conservar os que deviam ser 
co'l!servados " demittir aqucl!ç,s QlH> n:\o po
uiam desempenhar tal emprego P<Jr c:ll'<~neia 

elas necessarias habilitações, c só hab<·is em 
miserave.is 'intrigas ·e vergonhosos abusos ou~ 
€'Stavam praticando 4as Provincias. 

·U~!A voz: -A' ordem. I 
O Su. Fm:IUITHA DE ·MEr.r.o senta-s" e diz~ 

<ksejava sa her S<~ l'stou <JU não_ na ol'd em. . J 

0 Sn. OLiVI-:I.Iu: - Eu crdu que qua!wn I 
nc está fallando sobre o collegio Po•.dro TT. 
traz<•r-se mudanças ~ '!liio mudanças r!P Pre
sidentes d,• Provincias. não é estar na ordr•m. ; 

O Sn. PJ:F.SUJJ>:'i'J'r·:: - O nobre SPnador 
pôde continuar o seu discursn. 

0 ·Slt .. Fmmr·:rrtA HE TIIJ~r.r.o: - Dar<• i S<'illDr<~ 
uma satisfar;ão á ·Casa. ·.Eu creio que vlnh~ 

muito a proposito, chamar a attenção de 
S. Ex. sobre diwrsos empregados, quando ''1-
le. nos emprcg:a.dos noiJleaclos par;L aqudle 
estabc!Pcimt••nto, ia conhPccndo abusos. Ainda 
ln pouco. nós vimos um n<Jbro SPnador vo:· 
tar á questão de resposta fL ·Falia do Thrnno, 
tr:lZf'r " negocio do Bispo eleito, c entfLO 'l 

nobre SenrHior cstc•vr· calado, nada observou, 
''· só agra julga qu,~ r.u não estou n:L ordem! 
Ora, é preciso por d~cencia da Casa, qu,• nfw 
demos r·xt•mplo <lc tamta parcialidade. Eu con
tinuo. 

:!!!. Ex., pdos abusos que se r:lo commct
:••nclo naqucll•' eslab~!Pcimeuto. certamcnt•·· 
:l)ocleriu ajuizar dos 'Lbusos que commetteram 
outros empregndns nomeados p8lo Govt•rno ele 
então. Ultimamentt•, qu-r.ro dar uma prova rlo. 
consideração que tenho para com a adminis. 
~raçfw de S. Ex., e veremos com<J vão as 
cousas até ao a~mo futuro. 

.Eu espero qu,. ,s. Ex. não ha de marchar 
r;:L mt•sma s••nda elas administrações antece'
~lent<·s, <'11<'. conhecerit os abusos que ha na I 

repartição :L seu cargo, e os irá corrigindo. 
Peço licença ao Senado para retirar a minha 

emetnda. 
O Sn. VEnG1iEmo: - Ptço a palavra pnr.:o 

.~aliar sobre o artigo e sobre a emenda de im · 
pressão. 

O Sn. PnEsnm:-;n:: - A hora acha-s,, bas
tante adiantada, e, por const·quencia fica a 
discussfLo adiada. 

Vem á Mesa <'Sta emenda: 

"Additivo. para s'e cullocar or;d~ 

melhor conYier. O Governo é autori
zado desde já para dar nova organiza. 
ção ao corr<·io geral, com as gr:t~ifi

ca~ões correspondentes, ficando depen
dente da approvação da ASS<'Jllbléa 
Geral na pro:dma sessão. - SMumi
no.'' 

.E' apoiada " julgada discutida eom 
a mawria. rlo ~ 16. 

S1io julgados discutidos os parap;n
phos desde o 17 até o 25 do anig•• 
2". da propoota do Governo, com ::s 

eméndas da outra Camara. 
Segue-se a discussão do ~ 26 da pr•>

posta, com a respectiva emei!da da 
Camara dos Srs. n,,putados, e é o!fe
rccidn. a seguinte emenda: 

"Supprima-se a qua•ntia de 18:000$ 
com o collt•gio 'Pf'dro II, que na sua 
fundação era collegio d<~ S. Joaquim . 
Salva a rf'dacção. - Pt.·rrcira rk Jf•?!· 
lO. u 

E' apoiada. e fica a discussão adia. 
da pela hora. 

Retirando-se o Sr. Minis.tro, com as 
formalirlades com que fôra introduzi· 
do, c passando-se a votar, são appro. 
vades os paragraphos eh-sele o 1G até 
<l 25 da proposta, conforme foram 
<'mendados peia Gamara dos Srs. Depu. 
ta.dos, não passando as emendas do 
SPnndo ao ~ lG. 

O Sr. Presidente declara qut• t•ntra
rá •na proxim~. sessão. cm discussfto, o 
Ministcrio dos Nt~gocios Estrangeiros, 
logo qtw se finde a do ~!inisterio do 
Imperio, e dá pnra ordem do dia a 
de hoje. 

Levanta-sr• a st•ssão (Is 3 horas da 
tarde . 
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v esse dos S(ón timentos de piedade e de reli· 

112• SESSÃO EM 10 DE OuTUBRO DE 1839 giosldade dos nobres Senadores que se acham 
presentes. 

Expediente - Di.~cuBsão ilas Lotcruu: conce. 
IM.rkts á Santa Ca,sa da. Mis&'icordia. - Re. 

solu~·ão sfJbrc o .Ma.rqucz rkJ Reuijc - Rt.·· 
solução sobre canu·s verdes - Orçamento 
rkJ Impcrio 

PRESJDENCIA !lO SH. DIOGO ANT0!\'10 FEI,JÓ 

Reunido numero sufficiente de Srs. 
Senadores , abre-se a sessão; e, lid<~ 
a acta da anterinr, é approvada. 

O Sr. 1" Secrdario lê um officio 
do Ministro do Impcrio, remettendo 
um dos autographos da Resolução 
sanccionada da. AssE:mbléa ·Geral, que 
approvou a pt•nsií.o concedida a Ma· 
not'l Teixeira da Silm: Fica o Sena· 
do inteirado, c se participe (L Ca· 
mara dos Srs. Deputados. 

Sito 0!citos :i sorte, para :1 depu· 
tação que tem de receber o Sr. Mi· 
nistro do Imp·.·rio, os Srs. Monteiro 
de Barros, Rodrigues de Andrada e 
Marquez de Paranaguá. 

Ordfm elo DiCI 

E' approvada em 1" 
Resolução quo concede 

discussão a 
uma loteria 

annual á Santa Casa da ·:"riiscricor· 
dia, a.pp!icada para as dcspezas do 
seu hospital; e mais duas extraordi· 
narias :1 beneficio do Recolhimento 
das OrphfLS. Entrando immediata· 
mente em 2• discussão a sobredita 
Rlesoiuçiio, sfto approvados sem deba· 

Sr. Presidente, vou mandar {L :Mesa uma 
emenda additiva á Resolução de que a Casa 
se occupa; eu me persuado que a justiça da. 
causa. fará com que a minha emenda não 
seja. rejeitada, e que obterei da Assembléa 
Geral Brazi!eira a Permissão para extrahir 
nesta Capital uma unica loteria em .bene;ficio 
da Cathedra! de Sant'Anna c do hospital de 
caridade da Província de Goyaz. 

Senhores, para justificar a minha pre· 
tenção, é preciso que cm poucas palavras 
exponha o estado do primeiro templo da Pro· 
vincia de Goyaz, e do unico hospital dc ca
ridade que ba na mesma Província. 

Sr. Presidente, sP.ndo em ·Goyaz cxtraor· 
dinario o innrno em 1832, o gmnde ., ma· 
jestoso templo de Sant'Anna, por mal cons· 
truido por ser de taipa, veio abaixo: o arco 
cruzeiro, formado de prdras de cantaria la· 
vrndas, gemeu, e tratando-se de o escorar, 
· ,lO ft terra, trazendo comsigo a maior parte 
das paredes da capella·mór, e grande parte 
das do corpo da igreja, e quasi todo o tecto 
c sacristias, que d1! um e outro lado estão 
formadas. O estrago foi immcnso. 

O Conselho Administrativo da Pro\'incia, 
reconhecendo a pequenez das forças dos ha· 
bitantes para tão grande obra, ft•z medir o 
templo, •·xaminar a. ruina e orçar em quanto 
importaria a reedificação que, segundo a mi· 
nha lembrança, foi avaliada em 20 contos: 
com estt•s documentos dirigia uma reprcsen· 
ta~iio ao Governo Geral, supp!icando um au· 
X·i!io para reedificar o que se achava arrui· 
nado .. Passaram-s<.• os annos de 1832 e 18~3. e 
em 183·1 recebl'u o Governo da Provinclct a 
mesma rcprt•sentação, para. :1 submetter (L 

AssembHia Provincial, a quem, pelo Acto Ad· 
dicional, 'ficava p·:•rtencendo providenciar so· 
brc taes objectos. Ah! Sr. Presidente, qual f<>l 

te os seus artigos. o nosso pezar eu não posso bem exprimir. 
Depois de approvado o artigo 2" da nem hajn o Exm. <' Re\·m. Bispo {]U<• niio es· 

Resolução. morcceu, bem hajam os Goyarios que, .reuni· 
dos ao seu pastor, metteram mfws ii. obra, e 

O SJt. .TA num: - Sr. President0, com o tPmplo foi ret,dificado; mas, como ficaram 
bastante custo levanto p('la priml'ira y,,z a os habitantes de Goynz que concorreram para 
minha dcbi! voz nest<• augusto recinto, e uma tão grande obra? Canç:tdos c preparando-se 
cousa justa a isto me induz. para lev:tntar o frontespicio que, com o 

Eu vacil!aria, duvidaria mt•smo de obter grande ClloqU<' que soffreu, dt•clinou c algu
llm feliz resultado, se convencido não estl· mas fendas nelle se abrlmm. 
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Eis o templo reedificado, mas totalmen· : assim este recein não deve obstar a que se 
te despido de alfaias e do ornato necessarlo i receba a minha emenda; e para que ella vá á 
para, com a devida decencia, nelle se ctn!- i Camara ha tempo de sobejo, principalmente 
brar~m os augu::>tos mysterios da nossa santa i se o Sr. Presidente e o Senado admlttirem um 
religião, religião santa, cm que fomos crea- ' requerimento de urgencia, que mandarei á 
dos, e que eu adoro c sigo. ·E' para cobrir I )lesa. 
estas faltas que eu hoje imploro a protecc:ão Eu me recordo do que hontem nos ex· 
da Assembléa Geral. Passemos ao Hospital pôz o honrado Marqucz, o nobre Senador Sr. 
da Caridade. Este pio estabelecimento foi Paranaguá; ellc nos fez saber que nesta ci
!undado p\)]O nosso collega o Exm. Sr. l\Ii- dade se havia vendido sem licença bilhetes 
nistro dos E,;trangeiros, a quem por tantos I de uma loteria estrangeira; mas, Sr. Presi
motivos os Goyanos tributam gratidiio; mas, I dente, cu só desejo que as cousas se façam 
sendo muito diminutas as esmolas com que conformes com a Lei e em virtude de Lei, e 
·~oncorrcram os poYos para sua fundação, é por isso que mando a minha ·emenda; e se 
nenhum pa.trimonio se lhe pôde formar, e a todas estas razões tão justas necessario é 
como por milagre, subsistio até 1832, em que ajunte as minhas supplicas, eu, em nome 
que a Assembléa. Geral, bem informada das da gloriosa Sant'Anna, peço aos nobres Srs. 
suas tristes circumstancias, o dotou com a I Senadores queiram concorrer para que se 
quantia do 1; 200$000, pdo Decreto de 10 de I adorne o seu templo, a Cathedral da Pro
.Tulho. Esta quantia, e os limitados lucros vincia d" Goyaz, cm nome dos infelizes c 
dos rcmedios que s,, 1·endem na sua botica, miseraveis enfermos de Goyaz, pt,ço queiram 
!azt,m a sua receita, que d" nenh~:ma sorte concorrer para que de algum modo se mi
basta pam soccorrcr aos muitos cn.fermos ln- norc o seu soffrimenro. 
digentes que para alli corr,,m a procurar re- , 
media aos seus males; accrcscemando, para 
nudor dl'sgra~a. o prejuízo qui! sof!reu com a · 
inundação que alli teve lugar em 1n de Fc- , 

Lê·se, ú apoiada c posta em dis
cussão a seguinte emenda addltiva: 

\'N'e:ro, a qual, levando parte das drogas da · 
· · d · 0 edificlo bas- . '·Fica tambem concedida uma unica ln-

botica e dos Utc•nslhos, ClXOU . I J. • C" t be-
tantemcnte arruinado, sendo indisp,'nsavel • t•·na, a qua se extra ura uesttt or e, cm 
para 0 seu 'reparo dcsdar parte da suá dn- . neficio da _Cathcdral de Sant'Anna '' Hospi
taçi"to. E' a bc•uefieio dc•ste hospital que prJ· : tal ~a Carldade dt• Goyaz. O producto desm 

· Ioter1a será entregue a José Anton:o :\Ior<+ ponho se appliquc metad<• do producto dtt 
loteria .que peço. Sr. Presidente, apczar da ra, negociante desta praça, de reconhecida 

probidade para o empregar de modo mais justiça da causa, algum receio eu conserva-
conveniente, metade em a!.!aias para a dita 

v~. n qual de todo se me desvaneceu quando 
vi 

0 
Senado votar quasi em totalidade à fa- Cathcdral, segundo as l.nformaÇÕPS do Exm. 

vor da loteria que justamente s<• concede ii. e Revm. Bispo de Goyaz, c a outra metade 
Casa de Caridade de s. Jofto de El-Re!: e em apoliccs da divida publica, para o referi-

do H os pita! de CaridadP, afim de coadjuvar pod••rú a cidade de Goyaz comparar-se com 
a rica cidade de s. João de El·Rei? Certa- com os respectivos juros as suas despezas. -

· Salva a redacção. - Jnrd.irn. •· mente que nfw, Sc'ndo por isso mesmo ma1s 
di,..ua dtt protecção da Asscmbl6a Geral; e d;, O Sr.. M.\HQt:E7. ill( BAJmACE:o."A: - Niio 
ne~hum embaraço deve servir a idéa de que nrctl.'ndo fallar contra a <'menda addltiva, 
nfto poder(L passar a -Resolução na Camara mas quero lembrar ao nobr(' S(·nador qUi' 
dos Srs. Deputados, por se não reunir numc- ella poderia ser offer<-cida mais a propos!to 
r, 1 sufficiente para fazer Casa. :'i outra Resolução qm• concl'dc loterias a dif-

Eu não 'posso concordar com semelhant•• ferentes fregu<'zias; e na terceira discussão 
!dGa: os illustrcs Srs. Deputados têm patrio· p6de o nobre Senador .fazei-a. Reflicta o no
tismo, não é crive! que se retirem antes de bro Senador que, offm"!•cendo esta emenda a 
se encerrar a presente sessão; (· se por acaso nma Resolução qur só concede loterias fl :'.!:l
algum por motivos urg,•ntcs se retirar, fi- sericordia, poderá acontecer que a Rt•solução 
car(L numero sufficiente para faz(•r Casa, r nilo pass~ este anno, e qu~ :t 1\Iisericordia I

' 
. 

I 

I 
I ' . 
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nfto possa occcirrcr ás suas necessidades, c 
assim o nobre Senador não alcançar o bene· 
ficio que tanto deseja. 

O Sn. JAitDI~r: - Já disse qut' por ter / 
observado que bontem passou a Resolução cm 
favor de muitos templos, m, animei a apre· 
sentar a minha emenda.; e parece-me mais 
conv~niente que ella seja offerccida a este 
Projecto, afim de assim passar na outra Ca· 
mar::t, e não ser rejeitada: não me posso per· 
suadir que a Resoluçfw deixe de passar nesta 
sessão, porque os Srs. Deputados têm patrio· 
tismo, c não se hão de retirar emqua.nto não 
acabar a sessão; mas, se nüo puder conseguir 
que passL~ a Resoluçfw neste n.nno, não fica 
por isso prejudicada a )Iisericordia, porque 
logo no principio da sessão futura terá lugar 
a sua :1 pprovaçflo. 

JJá·se por discutida a emenda, c 
post:1. a votos é approvada, para pas· 
sn.r ú terceira discussão. 

E' approvada em 1" discussão, para 
p:!ssur fi 211

, a RPsolnCiio que concede 
ao Marquez do Recife uma prestação 
mensal correspondente á que verifi· 
ca.r ter recebido ao tempo em que 
gozou da. mercê das duas terças par· 
tes do officio de sellador dn Alfan· 
dega de Perna:nbuco. 

Entra em 1• discussão a ·Resolução 
QUfl autorim a C:tmara -1\Iunicipal da 
cidado d~ Rlio de .Janeiro, para, com 
a approvaçiio do Governo, prover a 
venda de carnes verdes, com as con· 
di~õcs propostas por .Joaquim Fran. 
cisco de Souza ::'11'avarro. 

quando compram gado, o preço que Jh,,s p:1.· 
recc; c o mesmo fazem quando vendem. 

Se os boiadeiros intentam matar o gado 
por sua conta, os referidos marchantes lhes 
suscitam mil difficuldades, que faz que os 
primeiros se sujeitem a vendel·o a esses atra· 
vessadores. Demais, estando os açougues es· 
palhados em muitos pontos da cidade, c seu· 
do em grande numero, não póde wbrc clles 
haver a devida fiscalisaçfw, o que não acon· 
tecer[! se seu numero fõr reduzido ao neccs· 
sario, estabelccendo·s" tantos em cada bairro, 
não r;ó para que s;,iam bem fiscalisados, como 
tambem para se arrecadarem os direitos da 
carne com a ··xacção devida. 

Pela representação qu.~ acompanha o pia· 
no se reconhece o quanto é facil o cxtravin 
dos dire!tos, porque qualquer que tem U1li 

açougue, por uma rez que mata e de que paga. 
o imposto, t••ndo commodos, mata outras mul· 
tas e as corta sem que pague o imposto: e 
sendo tantos os lugares de venda, e e:n tan· 
tos pontos diversos, nüo é possivel evit.n.rcm· 
se os abusos senão com este plano, com o 
qual Dlt• conformo. O plano de nenhum modo 
tolhe a liberdade do commercio, esta Compa· 
nllia não é SPnão um estabelecimento inter· 
m<"dio para o fim de facilitar a. venda aos 
boiadeiros, os CJUac>, querendo matar seu ga.· 
dn, nfto ficam disso inhibidos; e quando () 
entreguem [L Companhia para o .vender, esta 
delle toma conta e lhes adianta quatro quin· 
tos do valor do gado, e paga o rt•sto quando 
saldarem as contas. Nestes termos, entendeu 
a. Commissão qu" o plano deve ser adoptado. 

A principio, a Commissfto duvidou s~ 

para isto seria neccssaria uma Resoluçfto, 
porque este objecto é puramente economico, e 
se acha a cargo da Camara Municipal: c como 

O Sn. VEIWUEIRo: - A Commissfw nii.o se 1 a C:tmara Municipal tinha estabelecido a 
occupou em cxpôr :1s causas que mostram a praç!\ do mercado para o peixe, par,•ee·me 
utilidade, e mesmo a nec.,ssidade dt>ste plano, que o podt'ria cambem esta~lecer pa.ra a car· 
contentou-se com a opinião da Camara, emit· ne; mas, mostrem na Lei de 1• de Outubro 
tida a <·stc respeito. um artigo que declara que a carne, depois de 

Sendo o plano apr,•sentado [L Camara, arrobada, seja vendida no lugar onde cada 
,,IJa o rPconheceu como uma medida util e um quizer: como havla t•sta <!xprcssa dispo· 
como o unico meio de <!vitar os abusos com s!çiio da :r.ei que serve de regulamento ãs 
que tem lutado sempre, os quaes consistem Camaras, a Cnmmisslio entendeu ser necessa· 
.no monopolio dos marchantes ou atravessa· ria a Resoluç:lo, pnr isso que so uesigna u 
uores do gado, por isso que os boiadeiros se lugar para a Yenda da carne. 
vêm obrigados ou limitados a venuer seus A Camara int.,ntava estabelecer uma 
gados a. um diminuto numero de atravessa· praça do mcrcntlo para este fim. bem como 
dort•s, os quaes se colligam pcra fixarem, j[L principiou a fazei-o para o peixe; mas. 

•· 
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tendo muitos affazeres, não o tem podido ef- á Xaçiio; c ainda assim, exige novas e maio
fectuat. Esta Companhia, pois, o que fez é , res vantagens. 
estabelecer esta praça provisoriamente; c se : Julgo, portanto, que é muito melhor que 
no fim de quatro annos a Camara estiver ha·j' nos conservemos no statu qu~>, no laisscz jai
bi!itada para fazer o estabelecimento á sua rc, se quizermos ser bem servidos. Por esta. 
custa, receberá o rendimento, assim como I c outras razões voto contra a Resolução. 
actualmente recebe da praça do mercado do 
peixe. Po1:tanto, julgo que a Resolução está , Fica adiad:L a discussão pela che-
nos termos de ser approvada. gada do :vnnistro do Imperio, o qual. 

? Su .. ~r.rvEillA: - Os princípios de eco-~ sendo introduzido com as formalida· 
nom1a politica dependem de muito estudo. des do estylo, toma assento. 
Eu con;fesso ·que respeito muito a opinião do I Continúa a 2• discussão, adiada 
nobre Senador, porém, sobre este objecto, tu- pela hora na ultima sessão, do para-
do quanto cl!e disse me parece opposto ao grapho 26 do artigo 2" da proposta 
que a esse respeito a experiencia me tem do Governo, fixando a reooita. e des-
·mostrado por muitos annos. pcza do Imperio para o anno finan-

Eu observo que um amante do bem pu- ceiro de 1840 a 1841, com a emenda 
blico, mas não sõ PDI: elle, como com mais respectiva dos Srs. Deputados, e com 
outros associados, pretende estabelecer pou· 1 a do Sr. Ferreira de l\fcllo, apoiada 
c os açougues; cu, porém, julgo que muitos na sobredita sessrw. 
hão de servir melhor ao publico do que pou-
cos. 

A Capital da Bahia tem sido sempre vl- · 
clima dos atravessadores, c por isso tem a!Ii I 
chegado a carne por mui·tas vezes a 240 réis ' 
a libra, quando observo que em uma capital 
como esta, onde ha tanta população, nunca 
cXCL,de de 120, c seu preço médio é de 1UU 
ré is; na carestia em que está tudo, c na des
apreciação da moeda, este é o seu preço, o 
qual eu julgo muito rasoavel, e daqui cori· 
cluo que o systema actual não é máo, e re· 
ceio muito que peore. Se isto passar, segun· 
do o .que eu julgo, o resultado ha de SI' vir· 
mos a ter a carne PDI: maior preço e o povo 
clamar, porque o pobre não pôde mandar de 
Botafogo, S. Christovão, etc., buscar carne á 
cidade, ao ponto onde se estabelecer a venda 
della. Senhores, penso que o actual systema 
é preferível ao do monopolio, porque esse 
bemfeitor amante do bem publico, que quer 
adiantar o sen dinheiro aos boiadeLros, s~m
pre h a de ter cm vista algum lucro; jú se 
acabou o t,~mpo dos ·bemfeitorcs, hoje rara 
vez apparcce um ou outro. 

Eu vejo que esse bemfeltor ado~a as snas 
prctcnções, declarando que, faltando ás suas 
prom<~ssas, pugará uma multa. Disto já es
tamos fartos: ha pouco, se fez um contracto 

o s~. VEIW l'Ell:O: - Não pretendia fal
lar, \'isto achar-se na 1\Iesa uma emenda que 
eu dcsej:wa approvar, para não faltar ao 
proposito cm que estou de negar o meu voto 
sempre que se tratasse de auxiliar o Colle
gio Pedro II; mas, como vejo disposto o s~1.1 

nobre autor a retirai-a, eu quero propôj'-a 
cm meu nome, para satisfazer ao voto que 
acerca disto fiz. 

Eu, sem desapprovar a instituição, tenho 
em outras occasiões manifestado a dõr que 
me causa ver que, para se procurar um bem, 
se fosse destruir um bem maior; e alteran
do-se uma instituição estabelecida pela cari
dade dos fieis, destinando-a para um fim di· 
verso, qual aquclle que tem hoje o Col!cgio 
Pedro II. 

Todo o mundo sabe que aquelle estabele· 
cimento, outr'ora chamado Seminario de Silo 
.Joaquim, tinha por fim o amparo dos meni
nos orphãos, c foi estabelecido pela caridade 
dos fieis. Depois da sua instituição, este Se
minaria soffreu muitos contrat~mpos, e afi
nal recebeu um regulamento muito adequado 
aus seus fins: con•forme a esse novo regula
mento, deviam ensinar-se os orr!cios t• al
guns estudos que servissem para !Ilustração 
da mocidade appllcada ás artes; e deste mo-

com a Compa.nhia dos paquetes de vapor, a do se conseguia perfeitamente o fim de seus 
qnal se obrigou a pagar a multa de dez con- instituidores. Achando-se, porém, o patrimo
tos de réis, se o contracto fosse por dia que- nio cm desarranjo, e o edifício em rulnas, 
brnntado: ·faltou ao contracto, e nada pagou , alguns devotos tomar:Lm sobre si o cuidado 

ii 
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(]o patrimonio, e a reconstrucção d'éstc edi· 
fiei o. 

Ach:mdo-se j{L cm estado de receber al
guns meninr.s orphilos, annullou-"e Psta .. x
cdl<~nte institui~ão, c sobre as ruinls da· 
(juci:, esta bclceimento procurou-s" firmar 
tuna nova c:~.sa ck eclucaçüo, não para. os po
hrcs desvalidos, mas p:tr:t os ricos e abasta
dos. 

St·m diz·~·r q1.1t2 t~sU:t instituiçfto é n1á, ru 
(juizera que fosse cstabclccicl:t pnr outros 
m<·ios. so~m ()ffensa do patrimonio e do fim 
dos seus insrituidor('s. Em \"isi.a disso, não 
posso admittir CJUC o Corpo u_,gislatlvo con· 
corra para as àL•spczas que se fazem com um 
r>stabcl•:r:!nll'nto fundado com o l'Spo!io de 
outro: port:.tn to, sustl'n to a t'U~·:!fida c voto 
por clla, rneudo-a minha. I 

O .Si:. Pm·:swESTI·:: - O que <;st:! en1 Uis
eu:::sfío é o I't·CJUPl'il1len~.o (JllC: f1:z o nobre Se-
nador par:~ r.·tir,II' a sua em ... nri<L I 

O S11. Vutt:n:l!lo: - O qtw eu dis:e fo! I 
para dt:clar:n· que a tonlaYn. sol.ln~ min1. 1 

O St~. F. Ui~ :\lELLo: - .hontcm, quandt1 Í 
onri as razli.'s u::das por S. Ex., o Sr. :\li-~ 
ni~tro, Jl:tr~ mos~:·a: Cllle nflo tk\.L' suppri
nur-st• l'~ta. qu:tntla, L' a.s 1H'Ollh'S:5J.5 QUL~ fêz 
fh~ (~:-:a1ni!"W!' eu~ci:H!os:tmrntc est:1 institui(j;:"to I 
julgu:::i que t.~.stas razões cr:un i.üu pondt~ro

~::ts ll.u-:· nH' clecicli a rdir~1l' a minha enlcn
da. S. Ex. mostrou que lkriamos o'.'P•'!'al' pc•lo 
rcsul:.ado !los trabalhos da Commissiio no· 
mPaUa para. t.•xamin:n· ns csr.atuto;:; f~o Collc
g-:o, üxn.mP Qllf' Sf·rú pr<•sL•!ltl• ú Casa nn. fu
tura. SP.S~fin !t•glsln.r.inl: ta:nhrm not.nu que• a 
Lc! do Orçnmrnto vai pa,;s:mdo tal qual n'iO 
iln outrn C:tmara, ondt• rl'llneçlics muito !or· 
t·:·s Sl' fizt•ram, que por:in S. Ex. nn. nr.cr~ssi

dadc de tirar rlinh,O:ros c],, umas rnbrie:1s para 
outras, para .fazer certas despL·zas. A' vista, 
pois, ll<' U!CS razões, pt•rsisto ainda e01 n•ti
rar n 1ninhn ·Pmrnda; c julgo CJ.lW S. I~x. se 
h:t clt~ vet• em apuros taes CJllt' ntLo tei·ú di- I 
nhl'iro que ~pp!iqnc :t <'S(e Colll.'gio. 

0 S .. narlo COil\'élll o·m t]LI'.' r, llObl'o' 
Sl'r::ulnr rt:tire a su:~ ~!'lH.•nUa. 

s,•ndo pr!o Sr. Vt•rgt!('i!'O uffen•ci· 
da :1 rn''!-i:l1i.~ ~·mt·ntl:t, L• apuiatla t~ 

postrt <'111 diseussiio. 

O SB. VJ:wa~E1_1w: - Eu nfw u~nho mais. 

que dizer sobre a m:tll'ria, ~ li mi tnr·me-ht•l a 

ot::.:L·:·r:-_:· r~~!í.:! o ~r . .:\li11:s~ro dL::i.s .. ~ tlUC tinha 
:1onwado Ulll~ Com!nissilo para ·~~xaminar o 
~·~tudo d.u.C)ue!lo Collcgio: parece·-me qu:: se
r~a eonrcaicnte que cst-;.: exame flJ::;se mais 
nprofunr!::trlo, que se cxaminasst, a origem da 
instituirJCltl e :1 d!n:r.são qu2 se fez, tanto do 
-:.·sütbclr:cimcntrJ conlo do.:; st~us rendimentos, 
os qu:tcs eram ::,pplicados para uma obra pi:t 
e não p:1ra uso do:; r!co3, porq1.wnto t·stes e 
que dc\"t'Ll soc;correr aos pobres, c não vice
I.'Crsrt. 

Por~m. os ac:ontceimPntos notnv-ed que 
t.:·m havida .ncsso· Colk:;io ultim:un•_•nt", ::t· 
l;st:till c~;::l· \"icio. Ll·~nb!':t-IllC' (]U'..! \'Dl Ll~gu· 

n~~~ fa:.:c:ltiaS, qllalldO éiCO!lt4.'Ct' :1 alglF~Ul de.s-; 
gt"O\i.IS t·:~t:·:"!.cn1i!1.:n·i;t:::, c:u~~ndo têm preju!zos 
ou" arruinaram a sua fortuna, costuma-se 
dfz,·r f!lW o~ ~(~1!5 bl'!ls foiarn mn.l adquiridos: 
eu crci" tamhc:n quL· cs:e novo Calkgio vai 
rão mal porque foi mal adCJu:rido: a Provi· 
tJ,·:H~i2. mu:t::s '"~"2(:~ raostrn. o castigo por 
:1wios indir,•ctos. 

Eu p:;p~ro qut~ o Sr. :\linistr.o, .nos .cxa.
nH.·s a QtlC' mar~d:t:· p~·nc~·Ucr, rcco:nmende 
n.~s f!Ut· ·fOrt•:n incumb:dos d«' fazt.·l-os que re
nlOnt«"m :l orig;en1 desse l'Stabelccim<'nto, r: 
dt•el:tr~·nl ~(~ juigCim flilt' pc>rtcnce aos ricos ou 
fie aos pobt't'S e desvalidos. 

O Sn. Y.\~coxcELr.os: -- St·. J->r~sirlente, 

:.'11 <·ston algum tanto inclinado a voi:tr pela 
C'!llf'lHl::t. qt:l• .supprinw ~~ co.nsign:!r;fto, ll<~nso 

quo.' rmr~. ~s obras d" Collc:;:o Pedro II; c 
nisto dou um:~ prova rlc niln ser ct,•t·na a di· 
'"el'g«·ncia de op:niU~·:; t•nLrl' mim t' o nobre 
autOl' d:t ,•mer.da. 

Ora, tendo eh' t'a:lar sobr'' csw matcria, 
dcro ch·cl~trnr qut· muito sinto não tPr pt•nt~

trad" o senrirl" rlo.• um ~.po;ado qu·e hontem 
tll'll um uollr2 Sen:td"r pl'la Pro>\'lneia do Ri.J 
do., Janeiro, quando ,•u rkclara\'a qth! preten· 
tlin s<> fallar· &o!Jrc o Col!e~io Pedro Jl; sinto, 
rt.~pito, niio ter pndido P«'llCtrar a razfLo dflS::if" 
ap.,;adn, porqll<' n::io posso tl:U'·lht• :t cabal 

l'l'S]lOSta. 
Eu disso• qu·'' nüo rl!n•idava lll' votar pd:l 

i·mcnrla, porque o Colkgio tem meios pat•a 
:s:.· mantl'I'. E::;sa consi!!nac,rLO podl~rb até con
siti<'r:tr·s<· como um adiant::tmt,nto para. o 
Co!ll'g-io, porr]UC mais rkpr .. ssa pouer:a con· 
e!ulr as suas obras. );üo precisa, pois, o Col· 
lt.•gio, para a sua 1nanutcuça e suas despczas 
ordinarias, da consi~naçi\o do Corpo Lc:;isla
tin,: Llispens:t, portanto, <'osas graças do ar-
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,Sessilo de 10 de Uul::.bro 

(:amt·nto; nüo prPcisa.. nüm l'Star {L porta do 
orçami•nto, póde-~P dc:sl'iUt' (lt•llc sem se h·m· 
brnr de SI'US l'éli'On·s porqu,. i.em muitos 
mr·ios para vin·r itHkpende.nte. 

Eu niio <'XJlclHkrci todo o m:•u pensa
lllPnto sobr,• a instrucção publica, porque 
roubaria com ::oso muito tempo ao Senado. 
:\:io posso, porém, tlcixar tle rt•spond<'r a al
gumas :tig"ttiGLh~s que ~·:· têm feito, f' fttte altri
buo a infoillHl~;õt•s int•xnctas, P a P.Ste desr:jo 
n1ui n~turu! eh• censurar antes de rt•flcctir, 
(k-scjo qn:· é co:nmum :í maior parte rios ho
:mens. 

Tcm-st· d:to ~ll'' o Col!<',~io yjy,. :: custn 
dos pobres, qw· :.1 onu actual applicnr,flo é um 
des1·io do fim p:·imitiYo da instituição do an
tigo Scm:n:n·io de S. Joaquim, eJltt·ndt•JHlo~sc 

qu·:· por est:ts razii,-s tlt•l't• sa abol!do: ao me
nos, das razõ,·:; cxpcndidas pelos nobr,•s SP
nadores SP in l'cre que t•Jlp deYe s'·r conn•r· 
tido di' novo cm Seminario de S. Joaquim. 

I~SSf: anrjgo St·nlinnr!o t~.·vc sua orig,~m 

nas doaçõl's dt• um mineiro, qne tinha o in
tllit.o d1) funtlar uma escola para a educaçi'to 
dos meninos pobres; elle t•'l'e, pois, um con
sid-;oravt·l :nrrt•nJCnlo ]Jt•la pit•dade dos fit•is, 
e, sobretudo, pelo zelo dos Bispos diocr·sanos, 
que se encnrrt·;;-arum d., sua administrar:fto, 
d"ram t•slatutos a esse t·stabelt'cimento, 
.fizeram quanto cabia em suas forças para 
QU<· t•lle florecesse. 

:-.l[w citm·d seus nom,,s, pa-ra não st•r 
muito prolixo; mas, dos ,•xames a que t•u 
pJ'oC2tli, o de diversos documentos, colhi qur. 
a obrigar,ão do Seminario t•ra t•ducar 29 m•_._ 
ninos pobrt•s. D<•sde jíL dt•claro ao Senado, <' 
lhe asscrero, que é esse o numero dt• m•:u!· 
nos pobres qut• o actual Gollegio de PL'dro II 
t"~duc:L gratuitamente. 

Em 1-819 o Bispo d,•sta diocc•se fez rcnt;n· 
ci:1 do Seminat·io de S. Joaquim em bene!i
r.io da Corõa, c o ·Sr. Rei D. João VI, a qu.:ill 
nilo se pódt· negar sentimentos muito reli
giosos, acc,•itou a doaçilo, ordenou que fos· 
sem os bens do Scmlnario incorporados á 
Corôa, e dt•sr.inou aquelle estabelecimc•nto 
para quartl'l dt• tropa de primeira linha; c 
com effeito consta que ali! estc1·e aqnartella· 
do um dos batalhões de qut• se compunha o 
corpo d<• volun t:1 rios rt•acs. 

Em 182~. ou 23, o Sr. D. P,•dro I, d't•se· 
joso de propn;;n r as I uzes no raiz, ou do n 
div,•rsas pt•ssoas muito instruitlas c zeloans 

no serviço da igreja, c entre Pstus dCI'o dq· 
clarar qut• foram Olll'idos os Srs. .Josi! da 
S!lva Lisboa, Yiscondt• de Cnyrú, um dos or· 
namcntos de:mt Casa, a quem se não p6de 
tambem n·:•g-ar SPntimt·ntos religiosos, o qual, 
como dii·,•ctor g .. ral dos estudos, ,foi de pa
rcc<:r qn<•, pela renuncia feita pelo Bispo dio
r:esano, <'Stal';t o ••dificio do S':minario de 
S . .Joaf!uim, com todos o:; seus rendimentos, 
:1 dispm;ir;iio dr. Corôa, ,. que podia empre
gai-o como bt·m liw :~pprouvt•ssr.: não podem 
s·c·r susjH·itas :~s razüt·s cm qne se firma o 
1·oto daqw·lle c.elebre jurisconsulto brazileiro. 
Far,o cwt exposição -para que o ·Senado fique 
int .. iraJo do que a t•st<' r-:·spcito tem sido 
pratic:Hlo pelo Gorerno, c· para qut• se reco
nh~·(;a r]Ut> o antigo Seminario de S . .Tonquim 
11ão tc'm (kixado d<· <:swr desr:ado por algum 
tt·mpo do !'i m para que úira a principio es
tnbt·leeido. 

Entretanw, o St·. D. Pedro ! restaumu 
" Scmin~!·io t·lll pal't<', porquanto, nem dll' 
r,•mol'eu a doar;flü tlo Bispo, nem as autori
dadt>s l'l'illll nnmcadas .st·.;nmdo c_,s ,•statutos. 

O :u:niw·o do Imperio, em 1831, certo dJ 

qlli' porlia t·mpr:•gar na educação da mocida
de o édi!'icio do antigo S<·minario de S .. Joa
quim, ,. seus r.•dditos, tlt•u novos "statutos, 
pt•los quaes mandara cns:nar aos meninos :L 

nwtlwmatic:t, ,. esrab .. k·ceu dil•ct·sas offici· 
nas, como dt· mal'Cl'Jlt'iro c outras, l~ o sujei
tou :'L admiuistraçiio da Camara JiunicipaJ. 

Os estatutos eram muito dt·:reltuo~os: p·.>
dia, portanto, o Governo d<• 19 dr Setembro 
r"rormal-os, c conv,•rter o Seminnrio (co!IlO 
tt'Vt' em vista n GabinPte de 1831) <'lll :tm~ 

boa. escola industrial: nüo se julgou o Gc
I'Nno inllibido de proceder desta maneira, 
não s<i pelas opiniões de celt•bres jurisconsu!· 
tos, ,. pelos precedentes de anteriores Gnbl· 
n<•tes, mus ta!llbt·m pela acquicscencia das 
Camaras, qu,, nunca manifestaram a mr~.tor 

duvida de qUi' o Governo pudesse dar a aqtw:
ll's bt'ns o destino que mt•lhor lhe pa.receFS1', 
comtanto CfU<' s .. attendesse ú Instrucção tla 
mocidadi•. :lias, o Gabinet·. de 19 d<' Set.t•m· 
bro ententli•u qut• seria mais util á lnstrucçlí.n 
publica convet·t<·r aqut•Il<' St•minarln em urua 
t·•scnla de educação secundaria, dt• que c·nn
St'r\•ar os nwsmos estatutos, c deseuvoll·c•r o 
pPnsaml'nt.o elo Ministro -de 1831; reao!Vl'll 
pois cstalJelcc-;,r ali! um colfegio de lnstrucr,1to 



• 

Sc!'~ão de lO de Outubt·o :m1 
secundaria, e dar·llle " uomc qtw melhor lhe 
cabia. :-iiio julgo muito apropriado que ús o!· 
ficinas de marcenl'!ro, ferreiro, etc. se dé$S~ 
o nome de Sl'lllínario. E como ·~ra o prim•,·iro 
r:sr.auclecimcntn daque!Ja ordem qu,, pa.::.su:a 
o Paiz, iulgut•i que Pile devi;, ser hOl'l'ado 
com o nom.• do nosso príncipt•, o Sr. D. I'e· 
dro J I. l'rderio o Governo de 19 de Se:i!m· 
I.Jro l!. iusiituir;ilo de um col!egio de in.;f.m· 
c~<io S<'Cll!ldaria ao •·siabelccimt•nto d·~ uma 
<:Seola industrial, e nisso se firmou em mui 
solidas razões. E' um principio " rerdale jn· 
contrsta\'d Qll<' a industria, QUII!quer :tue 
"ila s<'ia, mio pód" prospcr:11· scn:lo debaixo 
dos ausp:c:os uns scieucias sup<•rior~s. A ap

plicar:ão das sch'nclas nos processos U:L lndllS" 
t.ri:L tornn.-sc fac ii: mas, par a applicn.l·n~j. é 
n•·c• .. ssnrio possuil·as. :\fio ha <'xcmp:~ em 
.s'ac~üo alguma de que St' tl'nha d1·!:·:.nyolri ·J,) 

í'· inUu.:itri<t sc·m que lll·imeiro hajam vro:;w
rado as sciencias e a.s faculdades Sill){lrio-
l't·s. 

Ora, nc Hraz!l havia, ou ao menos assim 
c·nt•:tHkm o;; hom•ms f]UC se rt•putam sabias 
!H~ss3s materias, t·spa(;o immt•nso entre a.s 
~seolas primarias ,. os t•studos superiores, por 
isso que as faculdades inl<·llectuaes dos me· 
n i nos que sahem das ••scolas primarias ain· 
da nfw cst<io de manc!ra tal formadas que 
po;;sam aprofnnclar qualquc·r ramo ck conhe· 
cimentos, ou como d!z~:n. n:lo sei se· afran· 
ct•zndament,•, qualquer especialidade: é ne· 
cessa rio dar for~a c vigor (L5 faculdades in· 
tl'll··cttHt•·S p-.:lo meio da instrucr,i\o secunda· 
t.·.'a. 

Se, pois, n indust.ria só pódr. prosperar 
• ·pois dt• cultivadas como devem SL'r aS'· sr.!· 
~ncias superiores, e s" um dos mdos para 
qu•· ,.1J,1 prospcrass<· cm nosso P:tiz l·ra o t.'S· 
tabe!t·cinwnto dt• c·studos sccundarlos, pare· 
•·e·me .. ddt·tHc f!Ut• " Go\·crno ft•z um St•rviço 
:to Palz rreaudo o Col!cgio Pt•dro II. 

Do qut· •·u knho expt•ndidn, ••ntendo·nte 
aur.orisado " concluir que n Governo podia, 
St'lll commettct· twnlntm desvio, convcrtc•r o 
Scminario ,.m coJJ,.p;io ele instrucr,flo sccun· 
daria. Orn, I.J•·m qu,• o Govt•rno se julgasse 
dcsli;:;ado elo onuo de ,•clucar os meninos po· 
hrc~. tndnvia julg;ou ac .. rrado continuar, n<io 
com nm d•'\'CI', qu<' impuz••ram os fundadores 
<lo Coll•·~io, :nus eom um devt.•r pro]JI'io dt' 
todos os Gowrnos, que é anxi!lar ns t~l;•nto~ 

tlos llcsv:•llclos c pobr••s; e por Isso admlttlo 

29 meninos pobn:s. l'art!r!c·mc que cm nc· 
nl!um outro tempo o Colk,gio educou um tão 
considcravel numero de meninos; c note·se 
qu .. , agora nflo são tantas as suas rendas. Pe· 
lo.s novos t•stntutos, o Co!lcgin póde educar 
nii.o só L·ss•• num.·ro, mas ainda maior, se lhe 
den·rn meios para isso, ou se o Corpo Legis· 
lativn quizer hai.Jilital-o para ultin:tar o seu 
edificin. 

Um noi.Jre Senador asst·verou que essa 
instituição Pra um transtorno de idéas, e que 
ct·a wrgonhoso Ycr qui.' os ricos se alimentas· 
st•m :i custn dos pobres. 

Se assim foss•· muita razflo tinha o no· 
hre Senadnr para isso dizer; m:ts eu nilo 
posso concL•bt•r como o nobr<· Senador dis· 
cm·.r .. dessa manl'ira! Os alumnos pagam um:1 
t·ctribuiçün de ·100$000 annuaes, retribuiçfw 
rrue a maior part<' elas P•'ssoas interessadas· 
na inst;·ucr,fio publica acha\'a excessiva. E 
qur·m dft para •·ducaç>io cl" seu ,filho 400$000 
plirll' dizt•r QU•· rai sustentar-se Íl custa do:; 
pnbres? E: se o CoiJ,•gio educa 29 meninos 
pobi-.·s, não deve S•'r ind.,mnisado com as re· 
rr:buir,õcs d.•s ricos? .rr. cm algum trmpo 
constou f!U•: tantos r•clucandos pobres a!Ji 
hOUVt•Ssc•.'! 

:\üo tenho ourido razito alguma que no 
meu <'Spirito deixasse o menor cscrupulo a 
rr•speito elo Cnllegio Pedro II. Desejava que 
os nobr•·s Senadores qu<' se têm empenhado 
:~t·st:a discussiio, nw mostrassem quues os rr· 
rtts c infraer,ões que comm,•tt<'U o Governo 
de 19 d·'' Setembro ct·t.•mulo •'St<' Col!cgio. 

Rt•a!mentc, para ••st::tbl'!ecer este Colkgio 
<·t·a tlt'cessario, primeiro qu,• tudo, saber s,· 
••lle poderia suboistir, c tinha os meios ne· 
~cssarlos para is;;o, Os nwios l'l'alll de certo 
insuf[ici••ntes, c tanto qut•, o Corpo L<•gisla· 
tiro applica parn c••rtas obt·as daqudle CoJ. 
leglo 18:000$000. O nobre s.,uador sabe mes-
llltt que o )Iinistrn elo [utperio despt'nd•·u 
.~Tossas sommas par:~ que " cstab.,lccimento 
rimlisass<! com os das :-lac;õ,•s mais ch·il!sa· 
cl:~s: a. mais considcrawl clespcza foi fl'lta 
para S<' poder aprov,•it.nr o Pdlficio, " cnt('Il!lo 
que foi apro,·eitado, l!:ra insufficientt! o rt•n· 
dimento do Collegio, porqn.• tinha-se dt• úlzér 
n:io só o quP pt•l't<'llCC (ts obras, ll!as nincht 
'"' tl••Yia comprat· ltHio quanto ••ra n .. cessario 
pur.1 o cns!nn, pnrn :1 casn. etc., <'te. Hcsitnvn. 
ll<·:;~~t occnsifio a .{lo\·eroo em sa.ucciona.r umas 

··=== 
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loterias l]ue _tinham sido concedidas_ nos thca- ! ,·.llr~. qu ... _d<.'ô!l.,dindo-;o<.· os inspector<'s. ~o 
tros desta cJdath·, c s" 1J.,m Qllc nao sympa.- Col.o·;·~n, !oram chamados pnr:t os substltt!lr 
tlüaass;, com seu numero dcmasiaàn, comtu- coliJnos port.u;nezes. Ora, o inspector, Sf•;un
f.lo, como pedia com unw parlt• d~s rendas elo o regulamento tlo Collegio, 6 um mestre 
das iolt•r:as aag-nu·:Jt:J.r :!s rendas do Cnllc- Qth' observa a marcha tio estudo do menino 
gio, o Gov•·rno torn<Ju-sr' mais favoran•l a que lit" tim ns duvidas flll<' possa. ter, man
~~s.s:ts sotirdndcs, que consentiram ·em dar a d:t !lrcorar ,~ repetir a Uç;fio; é um auxiliar 
•·st" estabelecimento uma parr.r do producto t!o proft·ssot·, c o substitue nos seus im])edi
rlcss:J.s loterias, crescendo assim o seu rcn· mt·nt:os. Orn, se ,•stc 6 o dewr do inspector, 
dimcnto, o qu~l. com a rcu·:buir;ilo dos alnm- creio ~ue l'Ssc;; colonos niio o teriio potlido 
nns, é hoi•· suff:cienw para su:1s dl'SlWZas desempenhar, mornwnte para com llll'ninns 
nrdill:l!'ias. E:s aqui uma. sucélnLa historia elo C]Ut: jà tcnhmn !dêas de historia., gr.ogrnph!a, 

cstabr·J,•cimuno rlo Colkgio, <~ dos seus J'(•n· 
dimrntos; ú •·:st:! disto, pt>dc ::~juizar o Se· 
nado gc t0nhn ou nfio 1'~l:t.Üo para não ser in~ 

diff,•rr·ntr• (t approrn~fto on r•·}"i~iio d:1 emen
da. T),_, lS: 000$1100 (]1h' foram eons!g·nados o 
anno ])assado para obras, o Collcgio :tllCII<Ls 
sr: ap!'O\'t·iton dl' O, 1)•:!11 CJ.UC augm.:.•n:.ass~.~ r:on
siLh·r~\'l.'llllt•nlt· o ~t·H t·dific:,). 

Alguns nobJ'r'S S{I!Jarlo:·í:::i dizem f]UC os 
est:li.ulos s;io tlt:ú·iluosos, (' parcct• t"JUP t:l:ll

hPm cnmp:.tl'lt· t•:;ta op!nifio o nobr~\ :\Iinistro 
r!n Imprcr!"; .-. nm :1obrc Sr•n:J.dor :i:i at.lt-!bnio 
n. castigo do Ct~O a in.:::uiJordin:lc;:-lo CJUl'~ St· cli7. 
t,•r ItL havido nr.st:t·:; ultimo:; tPmpos. Xfio sOll 

dros mais afrrrnrlos Íls minhas idr:as, tnlve:: 
por S·:.•r st··ct:tr;o 'ln. ~ubliml' J't•ligi;11'J dn rc~ 

g-rcsso; niio l!rsito c·m as abandonar, quando 
~·r·jo nu~~ t•rro; t• como tin; uma pt·(]ttcnn 
p:!l'te nn. orgnuls:1~iio dcstt~ ~.~stabt•kcimentn, 

dêvo dizer que cr..nsultd os estatutos do Col
lo•r!:io clr Prussia, All<'manlla ,. Hol!a.nda, e o 
.,;yst;>ma li<' t·dncn~.fto adoptado por Xapoh·fto 
cm 1801, que :ne part•ccn m:lis apropriado ;ís 
noss:1s c:rcunlstnncias. 

Uma d:1s objccÇ'5es qnc st.• têm fl'ito :tos 
,•sratmns tio Collt•p;io Pr·dro II :"oi taxal·os d<• 
rrarlrsr·"s' F.n at•i a~ni .. ,ntcndia qn<• ).!apolcfto 
não tinha sido muito fratlrsro; mas, como sr 
niio {!i·St~nrolver~m os argunHmtos cm fJ.lW St· 
firman "st'a objr•cçiio, enio autot· é um dig-no 
T"PPr•·scittani-.• elo Draz:1 na Canuu·a dos Dt'JlU· 
tados, me pr-rdoarfi. St' Ilw niio 1lon resposta. 

:-J:io sei se no ColiPgio tPIII havido ob
RI'l'V:tnei:t dos •'St~tutos; talv,•z o Gov<>rn<• 
tenha iaf1nirlo ··m al!;umas das suas medi· 
llns c -dispos·i~õt·"· •· tlnhi pro\·Pnha algum 
trnn:;tomo... F.u natla as,;cn•ro, r• declaro 
rrancnn1Cn i\• (\Ut' lt~'110J"() O QlH' a I'S.;;C 1'\'SJJCitO 
h:L: m:ts 11111 nnhrc St>naclor P•·la Provinein 
tlt• l\lin:·ts eitou um faet." ~ne, a s ... r v,•rcladci
ro, só D:tswva para transtornar tutlo. Dis&t' 

arir.hroetic:~, g-rammatica da 1!ngua nacional, 
it·ar.c~·z, etc. Hasun·a l'Sk facto parn. trans~ 

:r.:·n01r tod:t a ordem dti Col! .. gio. 
Por:·m, n:io me t!t-sanimo com estas e 

outr;ts desordr.·ns qu,· app;::·eçam no Collegio. 
JJur:m~·· o nteu :l!inisto·r:o n:io hom·c desor
tlt·lll, lldll i'oi ncccssaria St'\'C!ridadl• para con~ 

ter r.s m<·niaos; r' n,,m podo•m servir dt' nr
g-unh•nto ClJlltr~t ()Ua1(]ut·~· !vlini~ü·rio as dc.s~ 

onk::s ~nc houver cm um Colit-g-:o. Os mais 
b .. m :!dmin!.stradus, e fJllt' v!vcm hn. sr.cu!os, 
soffr~·m drstcs chor}ut•s: a cou~a l·.;tú t•m sn~ 

iwr ntalhar o progresso dos males. Lcmbra
nw qu.- no Semin:trio tk Coimbra hom·c uma 
!nsnht1rdinaç:1o, ~~ insubordinação tãiJ s~ria 

quo· foi e!tama·do o consc·n·ador dos Pstudan
tt.s para conter os cksordciros, c ne~n por 
:~f;n .~t' ~rgumt:>ntou contra o S(•minario e 
111'!11 ~·· t'!'lt-nriPII ~ue morria por ter so1'friclo 
esse r!-:•zar. Xfto reputo, comn o :rrobrc Sena
rio~. 5<'!' castig-o do c•'o a insuhordinuçfto do 
C'I'Jlirg-io, poTQUP foi err.ado com o p:l.trimo~ 

1:io ilo~ ]JIJ!Jr<·s para se earrr•g::r com os ri
cos: Rt:rá tah·~z privativo do rPgrcsso nilo 
ah~ntlonnr uma idéa import:Jnt.c, por infor· 
m:1l:l)r~ m·:·no~ exactos, c St'nt a menor re~ 

flexão. 
:\rLO sl'i qut· artigo <los i.'Statutos precise 

d" l'i·forma, c st· o Sr.nnclo nf'to estú cança.dn 
dr :1H~ ouvir, d!l'·;·i su:::c:taa.m(.~nl.e qu~u~s sã~J 

a::; bn~c,~ t~m qn,.· ~~· fun(Jam os esi.:ltutos, ~~ 

rt·r~:w~ha ~~· rnz,jt·.s t·xisv:m p:1ra Sí~r(·m cen
surados. O Col!egio Pruro li é um g-rande 
·intr·mrrto (rwr.•o l!ren~a para usar desta pa
lnn·a. nfio sei Ri' esrtt nacionn.lisada, ou se l1a. 
Oitl!'[t ~n·· :-t "uhsta.ua), é um eo1!Pg-io dl'stl
n~ulo a su1J~I Hnir :1. casa paterna, P é por 
isso ~~~ .. rn tamhcm o conslrteraya como ob· 
.it-eto ri•· p;rand•· ll0r~cssidnd<• cm nma Capital 
tflo populo:;a como ··sta. 

Em ,·,·rrlntlt•, t•m tal citladc nfto é possl-
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vcl aos pais des\'r:larem-sc quanto lh<'s cum
pre ll1L cuucar;iín 'de seus filhos, sem abando
nar grande parte de seus nq;oc!os. E' pois 
reconlwc!·do como uma necessidade das so
ciedades motlci'nas o estabelecimento de tacs 
collegios. Como sou da opiniiio do regresso, 
fui cxaminnr as inst:tuiçües, as iué:ts, as cir
cumstancias, as !ICC':!ssidades do Paiz; c de
pois desse exanw, conHnci-me de que se dt•
l'ia dar a fúrma de In/f'rnrrto áqtwlk Co!le
gio; c Qt!L' os estatutos de1-!am cuidar em 
pro:-no,·cr a t~ducar;[to physica, moral l) intl'l~ 

lrctual da noss:t mocid:ule. 

Eu niio p~.rticularb:i as dispr.s!r:ü"s con
sagradas no.s ,·statutos, t· iallarei cm geraL 
Os estatutos Rflo nor~wt..<s pela. muitn. regula
ridart<_. qiH> csmbe!ccem; o S(.'U iim é iorta!e
t('r 11 rorpt> e as fa.culdaclt-s dos mPn!nos; d
les dl't•:r::ninam qut: api\'ndam a nadar, a 
clanr:ar, a musica vocal ''· ordenam outros rc- · 
crri""· Tinh:t ,.u ord•·nado ao vice-reitor do I 
Coll<-gio que comprasse um pn•d!o, onde pre- I 
tl'lHlil cst::!bcl0cl·r a gyrnnasr.ica, St.~gundo as 
idéas l' r.:=; planos do Coroni·l Amaras. Fizt.·· 
ram-sr cs·io!'l:n;:; pn.rn. St.• adquirir ...:~sse predio: 
mas h:n·la <litTculrl:tdt·, porqth\ os propri<·tn
rios C'Xig!am alto prc·r,o, c não SL' pôdt..• h•\·cr 
~ t•ffcíto css·-~ plnno eh· um cstabch•cinwnto 
l'ni ClllP St"· fb~P;;scm cxercicios, que, st•gundo 
ns !dl'as modernas, muito conY6m [t mocldJcle 
para " s.·u eo:nplNn desenroh·i:Jit•tlttJ p!Iy
sic~. 

Em quanto ao l'l•ginwn mota!, uma itll:~l 

domin"u s.:mpre em todas as disposi~·},·s do;o 
estatmos: - Qu,• o alumno d•·ria muitn res
peitar as autor:dadt•s intemas; qu0 tkl'iu 
cousiu.·rar n Coll••;:;!o como u:n mundo •·!II 
p<'queno, l:lli que principiasse :1 mostrar as 
prt~p•·nsüt•s d:t mocidath•. Era, pois. com·,!
nicntc qu.• o alumno aprcciass<' ,,m prluwirn 
lugar a opiuiiio do reitor e ela:; mais autori
dn.Ucs intcrn:1s, n. opinião dos srus colk•p;as, 
t'lll uma pala\'l'a, dt• todas as pt•ssoas Qll•· 
t•xlstiam no Cr.Jkgio. - Para ess•• fim era 
ncccssnrio ·que todos os actos do alumno fas· 
s,~m lJUblicos " cxposlfls (t censura dt• S<'ll~ 

mestr'l·~ r. condiscipulo~: l'l'il ncct ... ~sario qth' 
trn.balhnssr,· cnmrsse, sP rl·crcn:=sc, t' ntl! dor~ 
misst• (I vista eh' tcllos. Em cons.·qucnd~ • 
l.'tt·ssr sysl:t•nH\ o:> !lnrmitor!ns .sfto t.·spar,nsns.l 
os r..ro:tnrlos 1'!1SJ.ns, e o nwuinn ··r:t ohri· 
gado a assistir sempre aos recreios. D.•sté 

modo se conseguia que o me:uno fosse vigia
do de dia e de noite, sem que ,•st:t Yig:Iaucb 
o incornmodassc ou vexasse. 

O rect·io de desagradar ao reitor <! mais 
autoridades do Collegio era para o a!uruno 
um dos maiores frc:os. A opiniiio, a CL•nsu.ru, 
c priacipalmcnte a censura dos ru·;,ninos a 
quem nada podia s<•r occulto, porque todos os 
st·us actos eram publicissimos, coarct<tl'a mui
to os Uefl'itos de QUL' é achacada r~ mncidaclc-. 
I~ cvm en:_.fio, teiu~::;c privado (ao mc·nos as~ 

s!m o aru~st~r.l os hom::ns que muito tl!mpo 
t2~n lcrado Ui.! educaçfto dn. mucicl::ul~) que o 
c~1stigo mais erfectin.l e mais apro1n<auo 
para combater a \'aicln.dc c inspiJ·~r s·~nti~ 

mcn::ns no0rl':S nn nwn!no ~~ a ct:n.sura di'lS 
St'lls companh,·iros. Xfio me r:L'! s6 cm .mi
n!Ja 1:pin~~::>. ::irm1:l·m,· l'lU oplnil:.·:: ll:: pc:;~ 

soas que c,nwndiam d!l mat•·ria. Procurei quü 
r:alas~w nns alumno;:; o scnr:m,•t!f.o da nm!:~a~ 

eh·, que tJ um soc:cOJTO e uma c:unsular::io rh~ 

todas as idad<.'S, S•'lll:m,•nto mnto m:ds puro, 
quanto niio é apreci:!clo na di;;s(nmla~~o d:~s 
nmi;;.adcs politic:as. 

Ji"l·t:, ::!.lén1 tliti[o, d.a I\•l!gião u principal 
cstn<io do Colleglo... (Xfw SL·! se vor esta 
c:aus:t ê CFl ... ~ 32 di:;s,~ qllt' o Colh·~io L'l':.!. :ra
(k3r.o). Eu jú cn.~ítti n. nliuh:1 o·~'j::-n!:w r! cs~t~ 

fl'SiH':to, qu:J.:Hlo se Lr:ti:avn !.lo P.r()Jt'c~o di.! 
i!lSU'la:~:ü~~ ell'mt•at:.t:·, L)ff,•r(~Cido pelo nossa 
digno Pr·:·sid••ntc o Sr. Feij<i. Dt.'tcnuiue: que 
t·m tollos os annos hourPssc s:::111p1\~ aulas de! 
rdigi:lo; e, c1n n:rdadr:, ~ matL•r!n. mu:to 
gr:ll'l', c qu,· tkl'e S<'r bem estudada. 

Pelo que toca ü instrucr,i!O int.·llcctual, 
p3.l'l'CC que, St! os cst:.ttatos t~m de:'L'itos, se~ 

r:1u o resultado du que cu Ii. -·E' da cssen
cia da instruccito L•len!l'ntar ganhar tanto 
na ~UIW!'ric:,. qn~nru pc•rclí:~ na prorunclid:ldt .... 
- SC:r1 cxprcsslh':i ele c~criptorcs qw ..... ''ll j:l. 
citt·i, c:u~tHln trntt•i dn. instrucr.üo ~wr.undn

:·i:t. E~t~l !J~~tn~c~·:~o consi.stt~ no c::;tltdo dos 
pri:~c:plos grr:lt'S dos conllt•cin~·.·ntos hnmít~ 

nos, ou <1:1~ scit•ueins. Eli~ nhrar.n scimcntl' a::; 
idt~·a~: m:1.i~; g~~raPS, qut; ::;i) ·pc·lo Pf.tudn das. 
,.:-;lJt·cial!ci:Hlc·s pucll•Jll s,·r a:1:!lysallo~ l' fl·c:un~ 

li:H]t>:>. E' \'CTd:ulr. iaeontr.sta\'t•l qut• :!H scien
ei:l.;:; f'lll.l"i' ~! lt-;lll uma ta!. inti!n!lladt:, l' de 
t:tl modo :;,• auxiliam mutualll<'Illc, qtw uma 
nito ]JÓtl•· pi'op;re<lir St·m o auxilit> •' favor d,J. 
on~ra. 

Admittn, firme ur.stc•s princirios. a .si· 
multaneidall" elos estudos, ,. :u]ui cumpre-me 
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confcs~ar que saerifiqud u:; mt·us pr.·eoucel· 
tr>:; aos nsos das :\ações civilisadas, c aos es· 
eriptores qu<~ c,;tudd. Preüro, digo, <t slmul· 
tnneidade nos csmdos, porque, primeiro, traz 
a vantag\:~m dl~ não causar tedio ou aversão 
aos estudos, <'111 consequencia ele urna conti · 
nuarla applicar;üo ás .mesmas rnatcrias. Em 
variar trabalho ha c!··h·ite, " mesmo deseanr,o; 
c assim se fortal.'cem nos alumnos as divcr· 
~as f:tculdndes intP!lectuaes, á ·proporGflo que 
1;ilas vão appar•·e"ndo c• se v fio cksen volvren· 
do. Ha, finn.lnK·nt•'· a grande utiliclaã•• ile por 
''ste Jnodo conhcccr~st• n. inclinaç[l.o t.• vocn(;fto 
do 1m•nino: com o (!Studo simultan,·o !lfw ~ 

possível que clk dcixt· d•• manift•star nua\ 
SPja aqui1lo parn. tJllC a. natureza. o <h.·~t~

nou. 
A organisaçtio dos estatutos pôde ter dt"' 

r~,~itns; (\ nara ~n!var a I'PJlULaçiio dos snbios 
de quem ·Cu copiei, <'U elevo declarar que o 
que Sl' te.m pr01·UdO até D Prt•SCnt~ é f}ll<' ]Hl 
contra .~stcs estatutos uma c•·rta indispnsi· 
r;ito, talvt•z orig:nadn. de morh·os pouco louva· 
veis. E ha. cl<! se ,•strangular uma obra antes 
de ser levada a l~fl'eito, t', ao meuos, sem se 
demonstrar ~Ul' <'SE.:s dcf.,itos s~o capitaes 
e prejudíciaes, t• pvdgosos para u. t•duca~ãn 

psysica, intellectual c moral? 
Diz-se rplt' os eompt '.HHos !->Ün \Hlfli'l'fc:i · 

tos. Nfio me oceupo drs::a fttlt•;.;li\q; c"' ~~· as
sim é, <'ssc dcft·ir.n podc·s<· r.·mecll~r. l':n tlirci 
ao Senado 0 CJU<.' o Govt•rno f('7. a css~ l'r~pt•it·l 
Lo~~n qtlf' ~P abriu ;_, cn1leg;io, l'ncnrregnu .. se 
u-o Minis'.ro brazill'il'n <'lll Paris para qnc PI!· 

Yinsse os comp<•JHiios m:ds acr.,ditadus •·lll 
todos os coH~gio~. reat·s, municipaes c• p~rtl

cularcs da França. organiwdns depois da u!· 
tíma lei qU<' r.~::;n!,•n a unil'<'rtiid<~d•· dl' Pm·is. 
nesta parte. :\fto chc,~nram ainda st·não os 
compcndiD!; do c•>\\eg;lo \'eal de Ht•nriflll<' l V. 
Ti\thn. mandado traduzi!' um colllpl'!Hilo ~1:· 
historia, publienrlo ··m 18!~7. c (JIIl' me paJ't:r;ía 
superior a mtanto He rinhrr ·impresso a. r.al 
r .. speito. :-.'ãr.; sei ~c r]topois tl:t minlla sahid.< 
tlo ~1inist.Prio clw~n:·;tm os outros cnmpenrlios 
<·ncommcndado~. 

Não dirt'i enns:: algnmn s:1lm• \'ari:ts rr. 
flexõt•s que se têm fdto " r .. spcito d<' !•mprc. 
t~adns do colh·gin; Jn'lS, cotnn se tocou t~m 

t1m facto a Il i pr·nticadn pnr um me~trP, m" . 
par,;cc qur. o nohrn ~linistro n:"w dcwJ dt~ixrtr 
impune t•.ss~ JHttft:~>or. ,I~lk .~ prnfes:;or pu·lrli-

co, t' t:nsínava tal!lbem no cnl!cgio Pedro ll. 
s,. cllc G tão mal lnclinallo, tfto depravntlo qu•· 
corromp•· a mocidad<· dt• um C<Jllegio, cuja~; 

aulas llc1·cm Sl'l' rlgiatlas wl" reitor, rice· 
l'l'i~"r e ~>tm·os rigias .. o que mio far;i ell.· 
quand.1 ,.m sua casa dt·r lir;õcs ú mocidade! 

Concluir<'! d"claranrlo que sempre elltl!utli 

que :t!gumas disposiçõ,,s do l!ullt·gio Pedro Jl 
hn viam dt· sn llPPI'O\'adas p .. la .\ssembli:a c, .. 
1'<1.1: n:io todns os Estatmo;, c:olllu deu a t:l<
t .. JHlCI' 1!111 nr.br,• St•J;adol', que me prcct~U<'Il. 

mas sríllll'lltl' parte rlclh-~. f!U•· uiio podia ser 
P::ccut::da St:lll ti' I' forr;a I c I <'i; e os mt•smos 
t·~ratntos lembram que tal!s ,. tat·s arti~os sr.
.r;io subnwtl.idos ao Corpo L,,~Lsla.tivn. Era. 
minha int···:JI;üo sub:ueltt:l' ainua outras dispo· 
sir;ôt•s fi npptovaçií.o das C:1m:tras; mas, ~u .. 
je:itar.llws todos os cstaLUto.5 do eol)t>g-ju, t·, 
uo meu t•nte!lder, ate:! cc,ntra a Cons~itui(;fw 

do ·inJp:·J·io. porquanto, na Con:;tituiçfltl tll
earr·~~gu-st~ ao Poder J!:xi'Cllth·o fazt•t· c,::; r~·gu

lamcntos apropriados para rr boa ··xr.r:ur;iio <las 
lei~. (:I poüulos.) E u •lliD sujei ta r ao Cu r pu 
L.Pgi~latiro a nppror;lt;f~n c! I' tocl11S os <'Bta.tu. 
tns'l Devia. t:·ah:tl!mr o GoVt·l'llO ua r11illa d:i!~ 
SllélS p!'nprins prl'I'Cigíl tiras'! 

!~is a l'azâ,, fHH'qut• c::ntPtHlo qu.:~ os c-:-;t:t. 

tlltns dPVC~Ill ~.c-r approntdc1s JH.)n Corpr, T,ro~ 

;;is ln t.i1·o, s(, na pal'l.l' ••lll l!U•• L! indiSP•'TISn· 
\"('1 rt intcl'l·'<'fiGcio Ua L"i. :\"{io me parf•r.eu eon
\'C"nicn[C apn•sc•n[nr Jc.gn pronusl:n; :J~) Corp,, 
Ll'gislntit·,, :1 •:sst• rcsp..Jto. P•lrquc outros pro. 
jectos mais importunr,·.~ oecuparalll ;t minha 
nttenc:ãn, !' ntto nut•J'Üt apl'I'!·Wntnr projcc~'H 
que nün pudessem ser discutidos na mcR!ll:t 
sessiio. ·E' uma maxlma politica ,.m mim -
I]U<'. ns ministros U<'\'em iniciar todas as l!JQ. 

àidas, mas qn~ s.:: dt•vcm limita~· úqu.,Jlas lf!W 

,JDtlPm se:r npprovadu.s Jl:l mesma. St.'SSi1o. St,. 
cn. como JfinistJ'n da Justiça, aprcs<•ntas.'\1• 
todas as minh<~s irJ(,as, como haveria o Corrl'l 
Lllgislal.i\'o de tomar conh .. c~imt•uto dellas. rJ,. 
as approv;~r, modificar ou ··mrndar, cm uma 
SÓ S\'SSfi.t)? 

:"\'ün me tt•ria. limitado a tão pouw; ou, 
dPpols de rlar o rcgnJ:~llll'llln ao collr•;;io, t],. 

dar ao .. ~tuhelceim•·nr .. uma norma, prt•l<'nclia 
prohibir os co!Jtogios p;~:·ticuln.res Sl'll! anfori. 
ZIIGiio rio Go\'<'1'\lo, c· penso qno esüt minll't 
opiniüo st·rla muito npoladn PL•Io nobrt• ,s, .. 
narlor pr.ln Rio ri~ Jnn<'lro, rtuc ··nt.,nrlc: QllC: 
~e n::n Jlt~dia t'stalJ,.J,·c• ''I' u colll'gio Pedro 'TI 
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Scssfio de 10 de Outul·ro 

~mn a autorJ:;;a~;ão do Corpo Lpg·islativo; pot·~ 

(]ur·, S•· l'lle julp;a I]Ue o Governo r•óde nistn 
compromet~(·r :1 instrucr;üo. como niin I'I'Ct'D.!"[t 

<elle p<·la instnrt:r;:·w que st· d(; ii mocidatle ac:;. 
:-.i.IS PS<.:oJaS? 

O S1:. ).1. i•!·: P.\::.\XAr.v.\: - Tt•m ra;~~h, 

apoiado. 
O SB, V.\:··To1\"< J·:l.i.fiS: - :\ estt· respcoito 

S(·r!a Df'C8~~S~i·i:l :1 iat!'l'\"l:•nç:1o elo r(lrpo L~:~ 

g-!sl:tth·o, p:Jrq\i!' :1 it·g!sla!:'ÜO da Assembll.":-t 
C:onstitlii;:tt, r· HJ:!:t J .. l d3s Cür~t·s d~· J ... !sbo:t, 
nf10 pt>rn:it!.em o c:~t[!b·!ccimt•nu, de eseo!r!.~ 

!il.'lll nt·nhum:t iie!·IH;[l: t~r·a. po~~: um3. d:!.~ 

~Tandcs nt'Ct'SSid::clr:s do pniz essa prohibir:flo. 
S!·. Pre:;idcntt•, ten~10 sido d0masiado t•:-:~ 

tt·nsn, l· i:1~:'lli'iliz:lrt•i r1 Senado do rr.rnpo !JI!(' 

runhL·i. ;;ti.~i'dt'.nd~~ silrncin t•m !lltÜtos (IUtr~~; 

objectes. 

O SI:. :\liXI~T1:1;: - Como o nob!'e St·n::~ 

dor !-;e <kU pt,l' nfft·Jldiclo, julgando q1~r ,~~~ 

!h·· f!z uma ct·n~:ura. d,·c:larn H0\":1111l'llt:' (11::~ 

Hfw Il~l' scrri da t'XJ>l'QSsfw - indifff!!'C'n(·a 
l't•r",•rinrlo~mc ao 1ilflbl'c Sen:Hlor . 

.'\j11 st• pódt· dw.·idar CJUt· r!dmiss~o t~" 

:llumno;.; de 2/J nnr~n=:, 18 e 15, (: pr·:juclic!ali·:;~ 

sim:t num c:)!\t·~io t:tl corno o ·Pcclru Il. >: 
t•mtanto, o vict·~~ri.~lt.c~:· p~u·eec• Qtll' n.i!.o t·:· 
t·xacto qu:1ndo iJ~"fnrnUl\"a ao nobrt· SL"nndn~· 

(o Sr. VasconcPI!os) :-~ct~rc:n. do estado d!J col~ 

Jt:·gin: S\'n~ia .. ~t· do. exprt·ssfw - maior 111' 
12 armo:; _ .. tla mesma maneira que so '""· 
lhos qu,•, quando queriam occultar a sua id:t
de, dizi2.m - ma!r,r tit• 50 annns. 

O nobr" St•nador ~uali:-icou d:· <'llpricllc.N. 
ridicuia, a medida tomada pdo Gon·r·no, de 
n~and~1· l't•\'er o:; e1iw rntos. Eu uii.o sei se ~t 

··xpn•ssão ê multo p:1I'iamcntar: cnpr!chus ri· 
diculos não foram co.·rtamt•nt", .. 

O Su. V.:\Ht·oxer·:I.J.n:-\: - Não cmprt•gut·i .. , 
O Srt. ·:llJXTSTr:n (r.,om ·1!1'/tt'll~rn<:ia) -· 

Empregou! ... Disse rldiculos, caprichoso~. 
Saiba. porém, o n<>lJrt• Senador qu<' o GOI'<•r·· 
no s~ não dl'i:xa tlominar por S<·ntinwntos tão 
JUt•squinhos, e persuada-se igualult'ntc que r•·
con!Jeço os seu~ l;rf,•utoR, e lhr· consagro par. 
.ticular r<'Spt·ito. O m,•u desejo, portanto, n:io 
pan•ccu estar em harmonia cum " t•spirito dn 
instituir;ün " as circnmstwacias do Palz. 

O Sr:. :-.r. m: B.\r:ll.\l'J·:x,\: - Eu jit disse 
bontl'Dl que por minh:t curiosi<l:itlt· visitei n 
Co1legio Pc•d!'o l!. mas. qnantlo '! Nos seus llt•!· 
.los dias; a urdt•m c a dcccncia l'Dtiiu rdna-

vam n(•Jlc, ffiLt!lCi<la!:l lJI.'io Zt-:i() dt~s t'l!lpre:;~~~ 

d"s, em ob;;t'l'vanchi. das re~;r:rs do instituto. 
Pl'lo qu" respeita á crlucação !Jhysica, notd 
apt'nas a falta. dos PXOrci.cio~ rll' gy111nastie.t, 

tle cuja uti!ldatlr· nün se príd•· dm•!d:rr, m:r> 
ao nH~smo tl'mpo ;:;c me d1FiS..:! flllt' t·Ssa ialt:'.. i~t 

st•r rcm,.diDcla pl'lo JH'o.i<•ci.o tle ((llt• o 'il<JU!'c 

Sr·nr.dor acaba d,• f:;ll:tr·. 
Eu, S;!nlwrPs, li (n~o c!tar~:i n autor), f11!~' 

todas t· quaE.'S(Jtlt'l' provlt.kncias qut• cm un~ 

estatuto ~,~~ drs;~:.•m j)iti'!l qualquer <.:ollc:gio, se~ 

riam bitH.lada:; se n<•l!t· nãn houn•ssc li!11 bt.:rt 
l't'itr)r, Ora. C]lHllHio i.:l"i fui :1!1 {'ollr~gic. P.:·d!'t• 
li. :1chl'i tul[{, t·r!~ boa (J!"c.l••;:lJ rG:~1o d::::~~~-·, !;or~ 

que nl'lli,. !JilYi~~ um f(•ir.nr I~:uito re~peitav(;.l 

por todos os títulos) q:11~ f:!.zia <.:umpr:r os 
estatut1,:~ ~·!n tudo t' por rudo; t·S:-il' ci:_2,·n(, un~ 
pregado dc.:::~tpp:~ rPt:t'U, P desnpp:trl~l:eu Ln mhl'm 
outro. nS.o 111.1·110~ l':..:ct•I!t·nt<·. 

.Scnht"ll'CS, cu cr,·:r, QLk :·l n•gul:!rid:td;..· n., 

rcgiJiH'.l dl'Sta instituic;fi.t, d··Pl'IHL· ('m granel:.• 
pnr~~ c1a;:, p:·~~Oll::, qU•.! S. Ex. coJlO\.:i.Li" ú ~<·.:H:l 

déll:r; <; l' rão vr.rcladc isto, qu,• r.ns 1Klfr,s di:::; 
do co!!Pgin, pa.rl•Ceu~m.~ tàtJ bem l't·gido, (Jllt' 

conritla\·a os nwus parcntt·S t: amig-os ~~ man
darem os .!:i.::!U:i filhos para clln. porqth' l't.~~u~ 

uhcci o mt•J't•ê!nknto d(J:; cptv o cllrigta.ul. P(·i·1 
!ado dos costtimt·s me part·c,·u !oU\':• \'t'l; as 
ac:commotlar;üL's g-randes e dC\!t'lltt'S; (' o~ n1u~ 

mnos nunca tinham um nwmt•nto d:·• ficarem 
sós; t~ram St~llipre vi;;-iadosJ nu por SC'UH cnm~ 
panh,.irns ou por seus dir·,·cton·s. 

O Sr: . .:\!. m: P.\BAX.\r:c.\: - Sr. Presidcu
t,•, se os estatutos elo co!l,gio PPdro n Livcs
::it·m sido j,l aprt•St'1~ltados i1s Cam::u·as. cnmo 
cumpri:L, pois flllt· ha muito tl'lil]lo Qli<' l'Stün 
feitos, c- Cl'C!io Ql!P até l'lll cxecu(::i.t"J, apczaT' 

d" não t•starem ainda ••Pprovados Jh·lo Corpo 
LPgislnth·o, nftcJ nos occuparütnw~ ~xt(•mpn .. 
rancamente ag·or:l dt· st•nwlhante o!Jjecto, Qll•' 

<'m Yt•rdadt• tt•m fl'ito rl't:rnlar baswnt<· o fim 
da discussão: tndaria, eu, apezar disto. não 
posso .pr~s<!indil• dl' lolnda prolnnp;al.a, p:ua 
nãn deixar S<'lll r·cspo~t:r algumas cousas que 
tt•nhr• ouvido. 

Sr. Prl'sith·.llk, <·u nunca cmli;,stL·i a crm
venieuci:r de se estender , •. a,~ se generalizar 
por todo o !mperio a instrucr;iio s~cundarla; 
ainda mt•smo não dlssl' qu,• um col!Pgio qu:· 
a t•lla Re destinasse nfto era C<HlYt·niente; pos· 
to {JU<', ítct•rca da ··d ucação ,. instrucção cal. 
lc•gial, a 111inha oph1ii1o ~~.~ja contrarb. opi . 
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30:! Sessão de 10 de üu tubr0 

111 a~ qUI', t_ocl:1via,. tem. apoio _na :11;tnrid~cl0 <"'I 
sa.b1us n1u1 rcspL_litaveis: ,.eJn.r.;p n csr~· res· 
Pl'ito n t·•ns:l;n ÚCPrc:t do t•nsi:::~. ;;t::· ~ ·: ... · · 
O flllC C"..1 clisst• foi. pdm~·::·a:-:1'.11'~''• (J~ll· nii:.) 
se podia, sem injustíÇ:l e s0.m c.. pr~~Uear t::~~ 

!".!:to rl:- n~urp:l';fw, dPs·dar o collt·?,io dt• Sü1l 
.Tnr.rjuim do fi:11 prim:tivn <la sua. institutc~~:J, 

t.~~!Hln-st•-111~· outro de~tino, ~ind:J (J!!c' r~tc 

~::·.i:-t JJo:n c ju:5tn. A isto rcs;wadcu-sC'-fllt' com 

::;c-m i!'~ pn·cl·c.lido ao 1~1c•nos autorizaçij.o tio 
Corpo Leg-islativo, po:s CJUC então St·ria multo 
!ncil ao Gonrno mandar .. nsinar ú mocitlatl·c 

~1s <!nutrinas que muito bem quizessc. c me" 
Ihor corn·il.'Sscrn n.o podl'r. A i::itn t.ivc nn res
pos~a que, '.ílt'SS~ C:t.SO, St' dL•Yeri:t fíl7.Pr O ijl('S· 

mo eo;n os cnllPg!ns pa~·ticul:!rcs. O argnmen
!.rl nf~o qu:.r.d.r::c 119 collcgio3 p;!rticubrt•s nfio 
sfw su~·-tcnt~ld!IS r:l('!U P:1.:;os p:·]a ~i:IIJãn; n~·!h 

os esUttutc.~ Cflll' nl'l!t•.J ~t· f:1z0m <.lEio h:tbilit:t .. 
çfio lcgJ.I para os C!llJH't·.~ns publ!cos, t·m C]Uf:l 
.Sl>: 1'C(]Ul\retn os estur1o\s tlc•h·rm.::n:l.dt:~ p:·la 
Ll'i, r :r :tprc~:·nt~çf:.n Uns n•sp2cti\'CS t.ilnlos. 
Tud:::tria, lJnm fôr:~ que o Gor1·rno LYt:•ss~· ins .. 
pcr~;lo ncss1.ls co!!c;;ios, e d2 c1~rto ~indl não 
\'Í l!~·m s~i que c!!l .. procurasse ao menüs exa
minar t' salw1· (]UP :n.aterias ali! sP n:·af:::s~:.m. 
afim d·~ tJUt:: Si• nãr, i•TIS;JII':l1 clo11ti'!JJ~~ cnnw 

tral'i4!!l ú rdig-i~n, ou [lo systl~ma. de governo 

a dPSÍStt•ncia C]UP O bi;:;pn dioCCS:t'ilO fiZC!':l dn 
t·dil'!cio t'!TI r~v~1·r do GoY:·!"no. nn (t•!1:!~~·, rln 
:-)r, D . .Tnão Y.f, P com a opinHl:J dn nosso f[!1-

l.:(:Ícl(J r·ollc,:;a. o i!lusi.~·e Yis.:.·n:Hlc <],• C:1y:·:1. 
Qtwnrlo l:uvi :'! este n•spt•itn. 

c~~~~1 qtwnto t'll tt·nh:1 l·m rn:titn. rnns:c;.·.l 
!':~~~o t:io Ft'a!Hlt~:i aut.o:-i~l::d:•s (p:·~dtJC o :1:~·· 

h:·e Sen:ulor que ~s r.iton), nt~!l1 :1 d••s!stc'J1c1~ 

dn bispo U.ioc0srt~no, !]ll~' n3o prJ~lia Ct'dt·!" um 
•'3tab:-!t•(:i~!1e~1t:n CJ.tlr n:~n cr:1 !~l'll. t' tl:- qur s5 
tinha. a :tdrninis~.r::r:ilo e :1 direcí:iln (·st:!Jl;'w que .a ..:\"ar:ão tt"ln ndopt:tdo. 
lr.'cimcnto fundad:1 pcl't pivti:ult~ dos institu!w O mesmn nobrt~ Scna.dnr. 11o mdo dn~ 

:1. op!niüo dt• um par·Licular, posto· qn:· p<·~sr'l·l 

de mu: dist.ir~cto ~.::tb~·r. pó:lt· j~1mah: ]i.::::~!fie::tr 

o J1!'0CCr~im.!:'nr.o elo Gor('lrnc; :nuit.o :ml'n.trs 

{1Cpnis cli~ h!:vt•r o Senlllll" n. Pedro I rt'CoU!l~

c:ido :~ ust!!"p:!r,iw. t' r]P t!'r rcs!:itnido n se
mi:utrio ~~n ~:;cu p!'im:tivo J'im. A rlPci;.;i'í.n d~· 

um tal ll~'.~;,c:!n compct:a :.1 mni.s :!.ltn pndrr . 

S!!llhorrs, desík que PU 1·i, pt~la pl'im~.:'ira Vt•z. 

a luz do rli:t r.rsr.3 ciu:!llc; c!Psclc Qlll' til'" n 
l!fin da raztw, Sd11Pl'P nn\·! ehnmar r:.qul'llc i'S· 

l:1.br.h~cimrnto, s~·minario de S. Jo~quim: s2m~ 

JH't• se me di.::;sp que fú!'U insr.ir.uido P··l:t. pir
<hdt• elos srus l'n:H]iHÜl!'t•s. pnrn o~ mr·ninos 
Cll'JlhJns pobres (fl!iflifltlr~.~): Jl!<IS d~z O nuhr~,• 

Sl.·nildor f1Ih' u:i.o ~:~· rJ:'iX:I r! .. :1(1rr~i\J ir no 
~IGI.llaJ (~rdl0p;io ( cel'l:t:·llt•'iltr· pn1· clt.'S(~:I.l',!!n rlt~ 

c·nsciPueia, síg;ual dt• qne St·• l't•eo!l}H'Ct• n prin~ 

1:ipío QliP se eou~t:st;.L), n m"~mo nu:n~·ro dt• 
~9 almnn"s pnbr<'S ( nflo c!r,cl:ll'll11 SI' tn1los oJ'. 
phãosJ. que rlantt'S h:H·ia no St•minarin: en 
Ydo. pur~m. nos ~·sl·::í.I.lttlS. ~~-· h:·m 1111' n~r~onln . 
c não estou Pllg::~!ladr~, qne st'1 nllZI' a!umn~s p·o

ln·i~S tt~m lu.~at· rll'n!TrJ t1:1 e:!~:l, s:•JHln rxt0rnos 
os m~is qn" f::ll.am parn r: .. mplt·iur n nnmt•ro 
II<· ~n iláo s<·ndo ,,[I'H snsknta.clos Pl'lo esta .. 

IJC:lr·r.imen\o. 
Dh;,;,. r:u l.nmh~·m, .. m s<·gnndn lugar, qu•. 

o Govt'l'llO nfLn pndi:I. cn':tl' empregos p:tra. n 
col!l•idn. <•st.nh~·lc·cr.n<lo.Jhr.s oJ•rl<.·n~dos, •n,·m 
!le~ingnnr nns e~tíHUU·~ as mntt'l'ins elo ens!nn i 

.::it·us argu·nh'ntos, arh·r·rtiu-nos, não sei a que 
pl'npn.sitP, ck (]11~· n!:l rt•gt~!a!"ljl•ntos qn,~ o Go. 

n:r-no dfi p:t r·:1 n. boa rxccu~;f1o d!lS Lt·l::; n:in 
carecem da apJJl'otra(o'üo do Corpo L~gisl:tthr,. 

c· C]Ut', pnl' cons1•guintt~, aqudlP não tem ob-:-i
g-:!Çfto r.lt• npl'P~ental.ns {~s C':Ul1:tr:15. De cc-r~o. 
a!nda. aquj ui!!g-twm t~d exig-iu, uc-!!! s:: ~:·:-:~ 
dito Clr!Isa ~!lguma íÍC('rca d,, senw!h:!nL.,·s -:

.;::·ulam.-c-ntos; Hr;hre os t·S'.atut.us, !.:!m, tt·':J.ho 
J'aii~f.lo, nnt:1ndo n:ln t::•1·em sid11 srrh!nrttidns 

it r:on sidt.•J':].(;fl.o do Crn·po f...,.g-is!a ti vn: é 1'f>T· 

dack lJllt· llt•lles Sf' Ct",ntém va.ri~Hi rlispns!r;õ,~5. 

rpu: silo \'crd:~d~'fl'ilnv'ntr fP!~II·k:mt·nt:!.!'t·s. 

f!Ut:' r;1rnstitne um dos riP!'t:•!tn~ fJllt' al!i nntn: 
i:.st1. pn!'t~ul. n:in c.'· J'aziul Jl!lr:l. rp1c' nfto tt•nham 
rindo !)ll~c·ar :~ :~Jlprovar::'in elas C:tm:~r:-:s, no 
(!111~ i'ol' ;mt·anH•ntP L0g·isbtivn. 

Ont.to nnhrr· S:··n:H}r",r. :':il!anr1;, d::.:; clr-.srll'
d1\Tl~ &ll.~t,lltt•ei~l:l::t no ditt' r~n!J(.l-,!~·in, :t!'!'ir::u,n 

qi~t· '.'lia::; pror:,·rrc·m ria hl:-:1 ,}to ~tr::l bn!n 1~e! .. 
tot, un:t:a. cnn.s:1 rl·.·· lJllt' C!1!'r·c·!~ pr·c's;·nt0!1H·nr.r 

Hf!Uellt·· t'st~bt•Icr:irnt•:uo, qllP pm tudn n m:1Ls 
íd}r· julg:1 muito b•Jlll. Coneurdo c:o!1i n nol..n·c· 

Scnad"r ~~~~· muito i:np~rta par:t m:<IH<'l' a 
I•J'(lem r a. !Jo:-t di;.:;riJJlín:t lh• urn eollc:;~io 0 
lnJ.rer nt·llt· um hnm n•it.or: r;.·J'l!c:ta, port!::n, o 
nnhrt• S~"~llador, CJIH' nãn IJa~tn jsto só paJ·a 

QlW o C(llle;;io l:l:ll'C:hr bl'm; é nccessario " 
rr,ncurso cll' t~utra~ erJusas, co:mo são bon~ 

<·R~-1ttutos. bong lllt·~lt!'es c bons ~·tr.pl\~gaflo.s 

subaltc-m"s. :'\f:n <'X1•:·c•~mm j:'t alll este "UlJll'l'~ 
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go dons varoes respdtavcis pr.11' seu s:tber ~ porqu~ o d!amctro divide a ·esta cm duas· 
virtudes? Porque dl'ixaram clles de continuar. partes lguaes, o que não acontece na cllípse, 
e sahiram do collcgio? :-!iio seria provavd- cujos raios são desiguacs. 
mente por não poder<-m evitar males qU<! {)b- Linhu vt:rtical é aqueli:L que desce de alto 
scrvavam, proveniL·ntcs, sem duvida, de algum a baixo: horizontal aquella que se estendo 
defeito na instituição? de um lado para outro, da esquerda para a 

·Passarei agora, s~. Presidente, a occupa~. direita ou vlcc-versa. 
ainda por alguns momentos, a attençiio da Emflm até na parte gcographlca. se encun
Camara com um nbjc~to cm que ifl nfto prc- tram erros •notaveis: tratando desta. Provln
tendia fallar mais: sou porém a clle chamad~ cia, lê-se que a cidade de Angra dos Reis está 
por uma corr.,spondcl'cia qUl' acabo d~ ler hoJe situada cm uma fertilissima ilha. que se acha 
no Jornal do Commcrcio. N:~. sessão passada. em pouca distancia do littornl, ao Sul do 
tinha eu p~rgm1 ta !lu ao Sr. l\Iinistro se ba · Rio de Janeiro, e tem o nome de Ilha Grande-:' 
via manuado examina.r os cr,mpenuios adopta- Ora, á vista disto, que conceito se deve 
dos no collegio Pedro li. pois que estava in- fazer de um tal compcndio? Qu~ mais é pre
formado de que <"nt:c elJQs existiam alguns ciso desejar? :lias, basta; cu não ucsejo abu
que não pareciam s"r os melhores para a jnJl- sar da pacicnc!a do Seuadr,; sinto ter sido a 
trucçiio da. mor.idade. espcciaJr,Jentc um, cm Isto mesmo obrigado. 
que se notavam erros os mais eras:;os; cntfio O Sn. VAsco.:-;cnLOs: - Slnto que o nobre 
n"m nomeei a :nat,•ria dP que esse compcu. l\Iinistro do I:nperio 11iio me tivesse comprc
dio trata,·a, nem o nome do autor, que aliú~ hendido, ou que eu não me expressasse de 
se me d:z s<·r pessoa d<! muito talénto, " d... maneira que fosse bem entendido. Eu disse que 
quem muito se pódl' FSPL'J'ar; ~orque, cm ver- cstimariu muito, ou que estava bem certo (não 
da:dc, não t!l':l a c!ic: que m.· dirigia nesta me r~cordo bem das pal::vras de que use!), 
c<msura, mas, sim, ao Governo que tinha ap.. que os estatutos niio soffreriam p;;quenas re
provado scmL•lhante obra, para uso dos alu- formas, por vi•ngan~as ou caprjchos. Se 0 nobr~ 

nmos ·daquellc collcgic; s••ndo o meu intL•nt~ :VIinistro ent:,nd:·u que I'S~:ts pu!:J.\Tas lhe er~m 
chamar com !ss0 a att<,tJ~úo u0 Sr. Ministro. offcnsivas, r.u declaro que nunca tive inten
afim de nüo cons.,u:ir que se dêm á moc!rladc ~ão de o offendt·r. 
idéas fa!s<lS das cous"s, habituando o espirit~ Hontem foi o nobre :l!inislru n1al iufor
á incxact!dilo c ao eno. O autor, porém, da mado, qua•ado "u disse aqui, em voz baixa, 
obm apparec,, hoje nesta .corrcs.pontlL·ncla que elle accusava. Disse o nobre :llinistro: ~~ 

todo queixoso, tanto de mim como du .Sr. ::111· consignação das dL>spczas eventuaes não pôde 
nistro, por nüo lla·;L,r:nros formado dcl!a u bastar para as necessidades que ha; mas, de 
melhor conceito: e~rranhou que eu me atre. duas uma: ou cu hei de fazer as despezas que 
vesse a C\!nsurar o seu compendio, depois :!e fizeram os meus antecessores, ou hei de cln. 
ter sido revisto c approvado pelo sabio Go- gir-mc á lei. Disse cu em voz baixa: aquillo 
vcrno (de L•ntão), e l!L• lhe ter merecido elo- 5 uma accusaç:io; c dt~ certo, declarar que os 
gios c louvores. Felizmente. Sr.Presidentc, '11!1- :l!inistros seus anr.~c,•ssores fizl'ram as des
ra que se não diga que eu fallo sem razão, o pczas que quiz~ram, nüo me parece ser •)Utl'a 
eompl'ndio .por ahi corre impr<·sso: elle dirá, cousn senão uma accusação: ·eis o que cu ouvi: 
a quem o 'lct, s~ :t ccnsu,ra é ou não justa. portanto. quem communicou ao '!lobrc :IIin'lstru 
Emfim, b:~sta dizer, para dar-se da obra uma . •'SS<' .meu aparte .não o f,•z com exactidão. Eu 
len idéP que é um comptmdio ,•m qut•, entre !lt.'Ço de nom ao nobre :lfinistro IJUL' nüo acre
outras cousas semelhantes, se 10 o Sl'gllint<•. dite CJUl' a minha. intenção foi diriglr-llle ter-
('Sinto •não tel-o aqui pres•·nte.) 31os menos eommcdidos. 

'Os planetas (lê-se ul!i). descrevem e III- DiSS<' o nobre Jlinistro que houve, de cer-
pses r,•gulnrcs c pouco alongadas, mowndo- to. benpvolr.ncln •na a!lmissfto de alumnos maio
s" em uma direcção couheclllâ, da •!SQUCl'd[l res de 12 annos, no coll<'gio Pedro II, por 
para a direita. j •1UO esses meninos n:1o rimlizam com os mais 

·Chama-se cll!pse um:L tigum g·eomctrica, 
1 

.tdiantados do collcglo, que andavam coro os 
que se assemelha a Ulll on>: differe de circulo, ~ :JH'ninos instruidos, que havia dcsL•ios de ad-. 

~G 
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mittir no collcgio a esses meni>nos. Parece-me 
que a maior parte !los meninos maiores de 
12 annos eram os que mais se tinham distin
guido no collcgio, ao menos é o que consta dos 
seus exames, das informações que o collegio 
é obrigado a dar, dos premias que obtiveram: 
omfim, emm esses meninos os que gozttvam 
de mdhor conceito; mas, lfifto tenho. ue que 
me queixar, nem de uns nem .de outros, por
que, durante o meu :\Iinisterio, nenhum moti
vo me deram para desgostos. 

Quanto ao que o robre )linistro disse, que 
é necessario alterar o que se pratica a res. 
peito de mudanças de roupa, isto não é dos 
(•statutos. Em outro tempo, eu era €'1D parte 
reitor, c nesta qualidade visitava o col!eglo: 
como era uma ilfistituição ·nova, eu a visitava 
c revista v a, ·C nunca encontrei esses abusos 
que o nobre :VIinistro aponta. A commlssã'l de 
inspecção creada pclúS estatutos podcrou a 
necessidade de mais frequentes mudanças de 
roup:t, c isto mesmo foi determinado. 

Vendo eu que o col!egio não podia ·receber. 
por falta de accommodações, a um gmnde nu
ml'ro de alumnos que affluia, já havia revo
gado essa Darte dos estatutos, que permitti::, 
entrar p:t.ra o collegio alumnos de 12 annos, 
nfto porque tivesse reconhc•cido inconvenientes 
nisso, mas porque deste modo fechava o colle
gio a um grande numero de alumnos que ar. 
fluia. 

Qua·nto á opinião do nobre :.Iinistro, n 
respeito dos colll'gios, não me parece multo 
fundada. Eu não quero agora c•m.penhar-mc 
cm uma discussfto com o nobre !'.Iinistro. <' 
com o nobre Senador pelo Rio de Janeiro, que 
mostra pouca symp<ühia com a educaçfto col
legial. O 1fiobre Senador citou autoridadee 
muHo respeitaveis. e .podüL citar tambem ou. 
tra autoridade nfw menos rcspeitaV<!l, Cousln, 
que apoia. muito a educação dos externatos; 
mas não me occuptLrei com isso, .porque eu 
reputo q1w a instrucção e educação devem ser 
aecommodadas ás circumstancias do Paiz; e 
é indispensavel dizer ao nobre :\Iinistro que 
a est.- I'CSlleito ienlw feito algum estudo; t~

nho l!dn as discussões das Camaras francezas, 
desde 1826, n:t parte rdativa (L l10strucção pu
blica, c t<•nho-as !!do com multa attenção; 
nunca vi accusado o reglmen dos colleglos ..• 

.Q SB. GA!.I'Ão (Jfi.nistro elo Impt·rio): -
NC10 é lssu o que eu diESc. 

0 S!l. VASCOXCELLCS: - 0 nobre Ministro 
disse que o Instituto theorico era optimo, mas 
o Instituto pratico era pcss1mo • 

O .Sn. GALV.i.o (li[inistro do Impcrio): -
Sim, Senhor. 

0 Sn. VASCOXCELLOS: - Dizia eu que nun
ca vi accusados estes Institutos, 10cm na sua 
theoria, nem na sua pratica; apenas me !em. 
bra de ter lido a opinião de um deputu,do do 
movimento ou do progresso, do celebre Tracy, 
que accusava os collcg!os de derrancar os sen
timentos nobres da mocidade: esta opinião 
elle a enunciou deixando entrever que tam
bt•:n alguma immoralidadc ha\•la '!los colleglos, 
c foi refutado plenamente pelo celebre profes
sor da universidade de Paris, Dubols. Eu não 
digo que uma casa como as que entre nós 
SPrvem de collegio possa prestar para um es
tabelecimento desta natureza; mas, se ella fôr 
de proposito construída para t•scola, ou jul
go que nenhum desses defl'itos se poderão dar 
no collcglo, senão quando o reitor fôr abso• 
lutamentc desleixado, senfto qua·ndo ellc não 
tiver interesse algum pela instrucção da mo. 
cidade. Eu, pois. não considero como fóco de 
immoralidadc um collegio; pelo contrario, es
tou convencido que cm um collcgio bem re
gulado se póde obter a educaçfto a mais liberal 
c tL mais moral que um pai póde desejar a 
seus filhos. 

Ouvi que opiniões se manifestam contra O<! 

colleg!os; ~' cu qulzera saber qual é a institui
ção que neste mundo não tc11ha sido conside
rada como damnosa ... A sublime religião do 
regresso não foi ella mesma desconceituada? ... 

Têm sido muito atacado os collegios: se 
so quizcr instituir um exame a respeito de 
collcgios, liU aceito qualquer debate a este 
respeito, mas .peço ao nobre )linistro, o ao no
bre ·senador pelo ·Rir> de Jan<•iro, que se di
gnem particularizar. 

O S!l. M. DI' PAHAX.~au.\: - Quwndo vierem 
os estatutos (t discussão. 

0 Sn. VASCONCET.l.OS; - Que se dign(lm 
apontar os ddeitns, e dt•monstrnr que a na
tureza del!cs é tal qun não pollt•rn ter algum 
remedia: se acaso me com·cncrNm de que tal 
é n natureza dos collegios, cu s"rei o primeiro 
a pedir, nfto que se annulle o coJl.,g;lo Pedro II. 
mas que clle deixe de sor internato. 

Eu cite! já Cousin, que 6 nmtt autoridade 
mui rcspcltavel nesta materia: cl!c prefere os 
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~xt<'rnatus de Allmanh:t aos inunatos de O Sn. M. 1m PAIIA:>AGUÁ: - .Nfw podia fa-
França; mas se firma cm razões fortes: cllo zer. 
diz que os intern:ttos consomem muitas .pes. 
soas capazes de .bem d·irigir a mocidade, gas. 
tnm muitos talt'ntos utcis ·cm ninharias do 
governo intenw de uma casa; c como •nilo ra
ro os homens capazes de tilo altas funcções, 
entende ell•_• que o systcma francez é inferior 
ao systcma allemão, que não dcspcrdlç:t talen. 
tos em tal regímen: eis a razão plausível que 
1':1" .produz em :tpoio da sua opinião. 

As outrns idéns que eu tenho ouvido in
fé~lsas a tat·s cstabcolccimcntos nll' parecem fi
lhas da obSc'l'Vação de al;:;'<Im collc:;!o mal 
montado . .Tii. um nobn• Senador dcclurou Qll'c 

no Collc:;io Pedro II os meninos não eram 
tiio maltratados como disse o nobre ?.!iniE.tro, 
que os fip;urou com os cabcllos compridos, mal 
cal~ a dos, <"te.: t•u tambcm ia frl'qucntcmcntc 
a o~.•sEe colll'gio c nunca vi sl"lnl'lhamtcs ddci
xos. 

O nobl'e St••nador pl'lo Uio dt• .Jant·iro en
:X<·r;;a ::.inda na instituição do Coaegio Pedro 
li. alt0r::r;:"io do fim para que fui instituído o 
Seminario de S. ,Joaquim. Eu podia ter traziuo 
aqui os esclarl~cinll\ntos que tPnho a. este rcs
P<'ito, c pedir que fossem rcmt•ttidos a umn 
cnmmissão, para examinar se é ou não infun. 
dada a opinião dessco dl'svio. O ceno é qut• 
todos os guvcrnos toleraram esse desrio, desde 
que t•ll(• [c,v,, lugar, <'111 1819; que nas C:tma. 
ras .. nmca S(' ou\'in !!ma sõ voz contra e.Jlc; 
G sô hoje, que se ronr.tc o collegio t•m Pedro 
11, qul' our.o essa o!;servaçfto! Eu nrw sei por
que J'azão se ha d" censurar ú collegio hoje, 
c não se censurou em outro tempo! Pelo cxa· 
Jne dos documentos, pela renuncia qu<· fez o 
bispo diocesano. os bens desse -estabelecimen
to foram incorporados {t Corôa: c foi institui
do o St'minario, penso que pc'lo collegio epis
copa 1, niio assc1•ero; mas o bl~>po, que era o 
admi.11istrador dclle, o .bis]lo, a qu<~-m perten
cia o st•minario, podendo dispensai-o cm be. 
neficio da Corôa, of(crcccu o Scmlnario Epis
copal para substituir •J nutro, c foi o Seminarlo 
de S .• Joaquim poste:riormt'nlt~ estabelecido. 
Niio t•ra uma instituição para os meninos or
phüos. era para os meninos orphilns t• pobres 
que S<' dt•stlnassem ao estudo cedes iastico. Ora, 
se apt•zar da n~nuncia do bispo, st• apezar <la 
substlmição que cllc fez desse Sl'nJÍtlHtrlo ... 

O SR. VAsco:>cEuos: -Podia multo bem, 
ao menos pelas idéns que tenho do Concilio de 
Trllnto. Se esses bens, pela renuncia. do bispo. 
passaram a fazer parte dos bens da CorOa 
(porque, llt!m que nella não fossem de facto 
incorporados, de direito o estão) como se póde 
notar esse desvio? Como se p6de accusar o 
estabelecimento, de ter se desviado do fim pa
ra que foi destinado? l\!as, quanto ás op:·niõcs 
que cu tenho citado, ·nfto fossem fundadas, 
bastava, para annullar a censura, a conside
ração de que já elle estava desviado Jll·los go
vernos anteriores. assim como pelo Corpo Le
g-islativo, que jftmais accusou esse desvio. 

0 Si!. '!\L DE P.\HAX ·IGc,í.: Isso n[LO justi-
:!ca. , 

O Sit. VABCo:>C"LLos: - ... porquanto, no 
ani[JO de 1831, se determinou naquelle colle
gio se estabelecessem of.ficinas <le marcenaria 
c de outros offic!os Sémelhantcs para alli o~ 

apre.nderem meninos pobres. Ora, eu nfto sei 
so é um meio u" encaminhar-se para o estado 
ecclesiastico o aprendimento cito officios me
canicos; parece-me que nfto: parece-me que é 
a1ais apropriado, ptt!"a formar perfeito theolo
~o. o descnvolvinwnto das faculdades intellc
ctuaes, por via da instrucção secundaria do 
que trabalhando nas officinas. Se, pois, algum 
desvio ha, nfto é decerto do Governo de 19 de 
Setembro; ant"s elle se approximou mais do 
fundo da institui~ão, r. arque predispunha a mo. 
2idade ·para aprofundar a thcologia alimentan
do seu espirita com as idéas geraes das sctro.~

'las. 

·Eu, Sr. Prc:sidente, não puz cm duvida. 
como pareceu entender o nobre Senador pelo 
Rio de J anci ro, se devia ou nfto o Governo 
Inspeccionar as escolas particulares; isso pa.ra 
mim n[to era objecto de duvida: <•u queria mais 
alguma cousa., como o disse cln.ranwnw; eu 
trata v a de fixar as regras para que estas es
colas SP governa~sem segundo o pt"(lsamento 
!lo Gon.rno. Demais, era tambem minha inten
ção prohibir o estabelecimento dos colleglos 
panicularl's. Qualquer estrangeiro, qualquer 
pessoa desconhPcld:~ no palz. abre um collt•.glo 
na Ca.pital -do Jmpcrio ou ,,m qualq.uer Pro
Ylncia dellc, sem ao :nenos partlcipal.o á au
toridade publlca. 
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Qua•nto ás escolas de primeiras letras, cll nullo esse colleg-io. Eu estou convencido de que 
me sentiu. alg-um tu.uto embaraçado, porque elle é de g-rande necessidade publica. e que o 
não me julg-uei uutoriza.do para Iimltu.r cGsc Governo se ·deviu. empenhar cm utilizai-o com 
grande arbítrio que hoje se observa em toda a maior perfeição 'Possivcl até para servir de 
a pttrte do Imperlo, no que diz respeito (L modelo ás Províncias: não me poupei a tra-
im.trucção primu.ria. Quanto, porém, aos oolle
gios, cu entendia que o Governo podia deter
minar que se não pudessem estabelecer sem a 
sua u.utorização: cru. preciso que os mestres 
offerccessem a1g-umas garantias que se obri
gasse a nfto abusar das altas funcçõcs do ma. 
gisterio. paTa nfto corromper a mocidade. 

Disse o nobre Senador que no Collcgio Pe
dro II se cstabclcee.ram empreg-os, e que isto 
não pertencia ao Governo. Ora, se acttso no 
Collegio Pedro II se tivessem estabelecido em-

balho u.Ig-um para conseg-uir Isto, mas uml!l. 
obra ·nova, de tal delicl1deza, e importancia, 
só pôde ser aperfeiçoada pelo tempo. Eis, po!s. 
a minha opinião: tratt1ndo deste objecto, niin 
tenho n·enhum outro i•ntcresse que não seja o 
que a·nima a qualquer dos nobres Senadores, 
isto ~. o bem da instituição publica. 

O .Sn. PitESllJEX1'F.: - Rog-o aos nobr~s Se-· 
nadares que se cinjam o mais passivei ao ob
jecto cm questão. 

O Sit. CoSTA I!"Eimi~lltA: - .J.ulg-o muito jus-
pregos publicos, eu concordaria com o nobre ta a advertcncia de V. Ex., até mesmo porque 
Senador, então nenhuma duvida podia haver o nobre Senador que por ultimo fallou não 
que nos estatutos do colleg-io tinha havido al
g-um ·excesso da parte do Govcrtno, mas esses 
artigos dos estatutos que tratam dos empregos 
do colleg-io nfto lhes conferiram qualidade di' 
·empregos publicas, senão depois que tivessem 
sido approvados pelo Corpo Leg-islativo, senão 
d<>pois de tacs estatutos considerados como 
..Jei, porque é expres:>o, .na Constitui~ii.o, da 
crcnção de empreg-os, é a attribuição do Corpo 
Leg-islativo: portanto, não havia a menor du
vida de que csst•s empn•g-os não podiam ser 
considemdos como taes senão depois de ap. 
provados pelo Corpo Leg-islativo: mas, para 
o exercício desse magi~terio era nccessaria a 
intdrvcnão do Corpo Leg-islativo. quando o 
Thcsouro nada pag-a a esses empreg-ados? Pa
rece-me {jue esta objccçfto do nobre Senador 
não pôde ter lugar no caso fig-urado, porque 
nunca taes emtprcg-os poderiam ser considera. 
dos p.ubl!cos, senão depois da approvação do 
Corpo Legislativo. 

Quanto ás outras observações que fez o 
nobre St•nador, cu julg-o .que não se deve cn. 
trar agora na questiio se os estudos secun
darins são ou nfto indispcnsavcis: parece-m<· 
que o nobre Senador não os considerou como 
taes ... 

O S1t .. :M. m~ PAHAXAGu.\: -,PoJo contrario. 
eu diss" que desejava vel-as t~spalhaclos pvr 
todo o Imperio. 

O Sit. VAsaoXCIILLOS: - Eu repito. assim 
como o Governo de 19 de Setembro instituiu 
o Col!cg!o Pedro II, p6de ta,mbem outro Go
Yc.rno, ou o Poder Leg-isln.tivo, dizer: - fica 

respondeu ao que disse um outro •nobre Sena
dor pela Província do Rio de .Janeiro. que mos
trou que o compendio de gcogrnphia pelo qual 
se ensinava no Collcg-io Pedro II estava rechea
do de erros. Parece que o nobre Senador, nes
ta questão, se empreg-ou ma is cm discorrer 
sobre materias ecclesiasticas c sobre o Conci
lio de 'l'rcnto, do que .responder a esse outro 
nobre Senador. Ora, o nobre Senador pelo Rio 
de .Janeiro mostrou que esse cmpendio estavu. 
cheio d<= Jandices c disparates. que o Governo 
approvou, e que Gov.crno, Senhores! O das 
primeiras ·notabilidades do Brazil!! 

Tem-se dito que o nobre ex-Ministro do 
Imperio é uma das primeiras notn.bilidades 
do Pn.iz, e que idéa não farão os estrangeiros 
dos mais Brazi!eiros, quando souberem de umu. 
das t!lossas primeiras capacidades, que n.ppro
vou sandices dessa natureza'? Portanto, sc.ria 
muito para desejar que o nosso ex-~Iinistro 
desse a razão por quo admittiu esse .rid!culo 
compendio; parece-me que esse devia ser o 
ponto principal do seu discurso; mas, nada, 
fug-iu dahl e foi buscar n. autoridade do Con
cilio de Trento, para provar o que? Que bens 
instituídos para or.phftos pobres podem ser ap
pllcados para quartcis de tropas. como foi o 
scminario de S . .Joaquim!! Estudei um pouco 
o Direito Canonico e nunca v! lá esse princi
pio estabelecido. 

Eu, Sr. Presidente, nn m!nhn. opinião, en
tendo que nem o bispo diocesano podia dar 
n.quc'lle edlfic!o, ll<!m o Sr, D . .T não VI podia 
aceitar, c se o fez, foi certamt-'1!100 illudida 
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pelos seus conselheiros; c muito bem fez o Sr. Pôde isso ter aigum fim proficuo? Como 
D. Pedro I cm restit11!r cssl' edificio para ser. I é que se pôde ter bons i•[lspectores de 200$000 
vir de se minaria de meninos ( orphãos). fim rs.? Scnhor€s, cu estou persuadido de que se 
paro. que ellc fôra irnstltuído. esses empregados que vigiarem os rapazes, 

O nobre Senador tn,mbem se cspmiou mui- quer de dia, quer de noite, não forem p~;ssoas 

to cm mostrar que era nccessarhl a educação de prcstigi<l, nada se conseguirá, e pessoas de 
da nossa mocidade. Quem .duvidou disto? Quem · prestigio se sujeitam a ganhar 200$000? Alguns 
ignora o .primeiro dos preceitos da educação. criados ganham mais <lo que isso. 
"~iens sana ín corpore sano"? Se nós quere- Disse-se que o Collcglo Pedro II hoje cm 
mos .ter uma população instruida é nccessario dia está educando 29 orphü.os pobres. Pergun
!ormar um corpo robusto, c uma alma bem to eu: esses 29 orphfws pobres serão mais fe
formada, .pr.rquc, st•m um corpo robusto c lizes sabendo francez, lati-m e grego, do que 
são, a alma sempre se rescnte da fraquez!l:. sendo applicados ús artes. e trodo o conhecl
rp1iysica. mento d:L sciencia que sei a neccssaria para o 

Não voltarei ainda, Sr. Presidente, pela aperf.eiçoamento dessas artes? Não é o mesmo 
emc•nda suppressiva, porque o nobre Ministro nobre Senador que aqui tem clamado, porque 
tem de mandar examinar os estatutos desse 
co11eg!o; entendo que el!c, olhando com toda 
a circumspecção para o objecto, sem duvida 
nfto ha de aberrar da carerira da justiça, quer 
seja cm um sentido, quer em outro: des·eio 
que a instituição progrida; porém, posso as
severar ao nobre Ministro que, se criados 
viajarem annos, jamais poderá ella ser feliz. 

todos querem ser homens sabias? Então como 
quer que appareçam ma is esses sabias? O que 
lucra nisso? 

•Disse-se que as artes não podem !loresccr 
sem que as sciencias floresçam. Estou persua
dido disso: sem duvida, as scicncias serão ne·· 
cessarias para que as artes possam se utili
zar das leis do mumdo physico; isto são prin-

Criados viaJarem alumnos, e alumnos de 18 cipios geraes. mas esses orphãos pobres não 
c 20 an'!los! Podem esses criados ser bons vi- podiam ser educados tendo tão sóme·nte aquel
gias? Creio que não. Lembra-me de um caso la quantidade de sciencia nccessaria. para aper-
que .me aconteceu quando estudante em Co!m
tl>ra: o meu correspondente quiz indagar da 
minhn conducta; e com que-m se foi entender? 
Com o meu cabel!eireiro: o bom do homem 
me contou isso, c perguntando eu que infor. 
mações dera, clle me respondeu: - Veia o 
Senhor o que eu diria de mim proprio. - E, 
quando no dia seguinte fui receber uma certa 

feiçonr as artes 'i Podiam, e para isso não era 
necessario que el!cs se entranhassem '!lo co
nhecimento do grego, do francez c do lar.im, 
etc.; e serão estes indivíduos mais !e!lzes só 
porque se quiz aproveitar estas palavras de: 
- bachareis em letras? Creio que não; o que 
se qu!z foi sustentar que o collegio estava 
muito bom, c a torto e a direito admitiiram 

quantia que me <>ra necessaria, disse-me o homens de 15 c 20 annos! Uma pessoa mui 
correspondente: respeitavel me disse que havia alguns rapa

- Tiv.c hontem multo boas informações zcs cujos pa·is os mctteram como em uma casa 
n seu respeito. de correcção. Nã~ é má essa. ,Rapazes de 21) 

Ora, senhort•s, seja o reitor bom ou ruim. 
cmqumnto os crlttdos seus amos, nunca have
;rá. .bom resultado; como se p6de esperar que 
cm um salão onde estão reunidos 20 ou 30 
e tantos rapazes, alguns do 20 annos, possam 
ellcs S<'l' vigiados de noite por .dons criados, 
um até uma hora, ·e outro dn. uma hora em 
<linntc'! Eu fui educado cm um semin;trio, c se
minaria rp.gldo, onde cm cada corredor havia 
um padre que nos v!g!nva, e assim mesmo fa
zi;tm·sc dl'lltts c dellas; quanto mais ugora, 
:St'ndo os estudantes vigiados por um criado 
de servir. 

anraos, vigi:tdos por um criado. .para serem 
corrigidos em um collegio; é cousa nova para 
mim! 

tEmf!m, eu sempre votarei co.ntrn a emt~n
da, porque no estado c-m que está· o colleg!o 
clle póde ser util. dando-se-lhe uma boa. dire
eção, quer em um sentido, quer em outro; e 
como cu confio muito oo nobre ::IIin!stro, es
pero del!e alguns melhoramentos ahi; <'stou 
mesmo irncl!nado a crer quo o nobre :Ministro 
ha de pôr este collegio no antigo pé. Desen
ganemo-nos, Senhores, o que faz m.1! á socic. 
dado não são os st~b!os: sfto os melo s.1bios: 
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]Jorramo, oom seria que estes individuos, cm 
vez de tPrcm o titulo fofo de bachareis cm 
letras, fossem artlfices: a sociedade lucraria 
mais com is to. 

O Srt. FiêiJrí: - Sr. P.rcsidente, o Senado 

des ou col!egios de bellas-arlcs, se assim jul
gar nwis convcni.,ute á instrucçiio publica. 

E' pois iudubitav~l que é il!cgltima a crca
çfw dn col!cgio, nflo só .por dar-lhe differcnte 
destino daquclle p:trn IJUC ,foi creado, como por 

acaba de ouvir uma brilhante wpologia dos crt•ar em·pregos e ordenados. A isto respondeu 
estatutos do Col!egio Pedro II: quero crer que o i~luscre ex-Ministro que são empregos 

. . · publ1cos os creados Pl•la Assembléa, ·e que alli seJa um pensamento modelo, que seJa mesmo , • _ . . _ _ 
· f 1· d - d esp·r1·to humTno so se dao grallflca~o~s e nao ordenados, nova a maiS ·e 1z pro ucçao o J • •! • • _ • 

- é dl' 50 qu v·ou trahr clefJnl~ao. Sempre entendi que os empregos neste gencro, ornas nao s c · • · . . 
Eu só perguntarei: quem crcou esse collegio? eram pub!Jcos, segundo o obJécto sobre que 
O Governo. Pois, como se vem pedir dinheiro vers:wam, " por serem pagos pela KaçflO. Até 

por isso mesmo não d•·Ve tolerar-se a crcação á Asscmbléa para um estabelecimento cm que 
c!la não teve .parte alguma? 

O nobre cx.!:'.Iinislro ·p'l'ocurou justific:Lr-se 
dest:t usurpação de attribuição alheia, assew. 
rando que o estabelecimento foi dado a gl.Rei 
por D. João VI, pdo bispo então administra· 
dor do seminario de S .• Joaquim. Admira que 
um jurisconsulto profira um s<•mclhante argu
mc•nto, pois, o mesmo illustrc Senador não 
ac:1ba de confessar que o Scminario de S. Joa
quim fôra instituido por um Mineiro, para a 
educação de m.~ninos orphiws pobres'! Como 
entilo podia o bispo, mero administrador dcss<· 
legado, doar o que lhe nüo pcrtc'l!cia? Para 
salvar tão grande injuria a esse bispo, quero 
crer que elle entregasse ao Rei a administra
ção do scminario; mas, quando assim fosse, 
o Imperador, o Sr. D. Pedro I. não o restituiu 
ao seu antigo destino? E o Governo cm 31 
não -organizou estatutos nesse mesmo fim? 
').fus, diz n illustre cx·l\Ii1nistro qué nunca se 
censurou a I'SSe cx-:\finistro por dar sernclhan. 
tcs estatutos; ·I' com razão, porquanto o Go. 
verno só pód" dirigir regulamentos p:tra boa 
ex.,cuçilo da Lei: suppondo que a instituição 
do seminario era h·gnl, por ser autorizada por 
Le!, ao Governo competia decretar regulamen
·tos para tornar prnticavcl o scminario; nisto 
l'lll •11ada excedeu suas attribuições. Desde 31. 
,,stando arruinado o rdiflcio, o Corpo Ll'gisJa. 
tivo auxiliou annualmcnle com certa qua·ntia 
para essa rccdiflca~fto, c para que servisse pa· 
ra o seu primitivo destino. 

1\Ias, continuou a justificar-se o illustro 
~flnistro diz,•ndn que. competindo an -Governo 
promover tl instruc~.ü.o publica, estft por isso 
mesmo autorizado a crcnções scnHillw,nl<•s. Se 
tal principio passa, pótlc bem o Exm. :.\Ilnistro 
cC>nVl•rter ns cursos jurldicos em univcrsida-

tio co!lcgio pelo Governo: póde qualquer :IIi-
nistr-o. julgar mau o collegio, c acabar com 
dle por um decreto, quando convém que tal 
estabelecimento se consen·e c tenha estabili
dade, o que só se ccmseguirá, se Wr fundado 
por lei. 

Suppon!Jamos, porém, que o Scminario 
de S .. Joaquim é propriedade nacional, c at~ 

incorporado aos proprios nacionaes, como af
firma o nobro ex-:\finistro, poderá ainda as
sim o Governo a seu arbltrio dispôr dos 
bens naeionnes, dando-lhes o destino que bem 
lhe parrcer? Xinguem o dirá. 

Sr. Presidente, cu não offcr<,ci emenda 
porque, estando já bem reduzida a somma 
total, onde vem englobada esta despcza, po
dia multo bem o Sr. Ministro deixar de ap
plicar para esta despeza i!legal quantia al
guma; é isto sómente a indispensavcl para 
pagar dividas já contrallidas, c segurar o 
''dificio para que se nüo arruíne. Entretanto 
se S. Ex. julgar que nwlhor d<•stino p6d,~ 

dar·se ao Seminario de S. Joaquim, para o 
anno faça sua proposta, c nisso fará grande 
serviço ft Nncrw. 

Agora, per;o licença ao Senado para fal
lar um ·pouco fóra da ordem. Passou desaper
cebido por mim o artigo em que cu dcsej:tva 
fallar. E' verdade que o Senado está can~a

do com tiio longa discuss:lo; mas, como não 
é uso convidar-se os 11inistros para as ter
l'<'iras discusSÕC'S, c cu desejava fa!lar pe
rantP. S. ·Ex., por isso <'11, contando com a 11-
c<·n~a. do Senado, vou dizer pouco: para na
da servir, porém, é no menos uma satisfa~ü.o 

quo ten!w. 
Sr. Pn•siclent:<', emquanto houver socieda

d<l humana, lltt d<• hawr clivcrgcncia em {)pl
niões; l', se isto [ts vez,•s <'J um mal, 6 taro-
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bem a origem desta infinidade de producções minante, protegeu a sociedade militar, e 
do "spirita humano. E' indubitavel, po · consontio que seu irmão em um perlodlcll 
rém, r1ue ha estas maximas e princl· insultasse pessoas de influencia e considera.· 
pios vltaes e de grande interesse ás socleda· ção do outro lado: o resultado foi a rebe!Uão 
des, que muito convém propagar, afim de que ainda hoje nos incommoda. Para o Par:l 
que se arraiguem ao menos no maior nu· mandou-se um Presidente que não era do 
mero; c cre:o que o Governo que isto obti· partido moderado, e que tinha de habilitação 
ver fará um grande serviço á sociedade, afim para tão alto emprego o ter sido, penso, quil 
de que ella se não se dilacera em facções. escnvao: o que aconteceu é que, chegando 
Eu não remontarei a tempos remotos, enea· alli, desprezou o partido dos homens de bem. 

rarei o Brazil desde a époc:L da abdicação. Ouvi dizer que t~atou com pouca consi· 
E' innegavel que esta época foi a de dcração ao Bispo, e que até ostentava de 

maior perigo para o Brazil; basta lembrar· 1rrel!gioso. E' o costume ordinario dos ho· 
mo-nos de que sah!mos de repente de um mens, que se diz, sem principio. Sei que re· 
Governo a cuja testa estava um !1-fonarcha bentou a revolução, onde c!le foi massacrado 
rodeado de prestigias, c que passamos a ser e ninguem apoiou a sua causa, e a Provin· 
governados por um Governo sah! do da com· cia perdeu-se que foi neccssario conquistai-a. 
munidadc dos cidadãos, e composto de tres Vejamos pelo lado opposto. Em :VIinas reben· 
pessoas, o cruc bastava para sua fraqueza: tou uma sedição, mas, como o Presidente era 
póde diz,~r-se que clesnppareceu o Governo ~ da Província, nclla gozava. de consideração, a 
appareceu a anarchia em todo o Imperio. A Província toda armou-se cm seu apoio, e a 
sociedade sahio de seus eixos. sedição não passou do recinto da cidade. O 

Nós o vimos, nós o experimentámos ne~· mesmo aconteceu na Bahia; rebentou a re
ta Côrte. Surgia então um partido, que se bellião, mas, como o Presidente era da Pro·· 
chamou - mocl~raclo - porque desejava re· 
formas, mas prudentes e accommodadas ás 
circumstancias, que se oppôz aos d(•sordciros 
que pretendiam tudo confundir e atropcllar. 
O .Governo via-se na necessidade <le acabar 
com a tropa, que servia em toda a parte de 
!acil instrumento para os desordeiros: em 
tal caso teve uma feliz lembrança: apoiou-se 
nesse partido, c nomeou Presidentes, ou fi· 
lhos das Prov!ncias, quando nellas encontrou 
poessoas d" capacidade, ou enviou para ellas 
pessoas nota,•eis. Com effeito, o resultado 
correspondeu nos desejos do Governo. Os 
Presidentes apoiados no partido moderado a 
Que pertenciam, auxiliado por seus amigos e 
parentes, suffocarnm todas as commnções que 
apparcccram. O partido cresceu rapidamente 
porque houve a justiça c a prudencia de cha· 
mar para eiiP tndas ns pessoas capazes do 
outro lado. 

Sr. Presidente, emquanto as .cousas as· 
sim foram, o Brazil nchotHw tranquillo, 
mas, drsde qu<) deixou-se de seguir esta re· 
~;"ra, tudo se transtornou. Vejamos se os fn.· 
ctns abonam a minha asserção. ·Para. n Rl!o 
Grande foi nomeado um filho da ·Provlncia: 
.não Sl'i n que partido pertencia, mas o que 6 
.certo é que <~IIc ali! desprezou o partido do· 

vincia, homem de probidade c consideração, 
a Prnvincia armou-se, e a. sedição nii.o deu 
um passo fóra da Capital. O mesmo acontc· 
ceu em Pernambuco e outras Províncias, on· 
de achavam-se Presidentes de prestigio. Sr. 
Presidente, desde o tem·po de um Ministerio 
que ha pouco terminou, alterou-se essa mar· 
cha, e com razão. :Ministros hnvlam que per· 
tenceram a esse partido ·moderado; porém 
que, já bem conhecidos, não tinham mais 
sympathias desse lado: foi-lhes preciso lan
çar-se nos braços de um partido desprezível 
ou desprezado. Em S. Paulo governava um 
Presidente filho da Província, considerado 
por sua pro·bidade, P<•lo seu posto de briga
deiro, por seus pais que a!li occuparam gran· 
des empregos, por sua fortuna, tendo aquclla: 
instrucçfto que se obtem no Paiz; nenhum1t 
queixa havia contra ellc, mas foi demittido 
para dar lugar a um moço de f6ra da Pro· 
vinc:a, bacharel formado em Franç:~ ou Ita· 
lia, c que tinha por habl!itaçãÕ ter servido 
alguns mezes nesta Côrte de Juiz de Orphãos 
interino, nomeado pela Cnmam :Municipal. O 
que aconteceu foi que, sendo desconsiderado 
pelo partido a que ellc não pertencia, Ian· 
r.ou·se nos braços deste partido dcsprezivcl 
ou desprezado, fel·o levantar a. cabeça., c re· 
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talhou assim a Provincia em partidos, que 
quasl Iam desapparecendo de todo. 

Outro tanto fez esse Governo com 1\I.inas: 
demlttio o Presidente, filho da Provincia, ma· 
gistrado honrado e !Ilustrado, com quem a 
Provlnciu estava muito satisfeita, c collocou 
na presidencla um filho de fóra da Provln· 
cia, e que ::tlli exercia o emprego de agente 
de um Coreio secundarlo. Ora, como, com que 
satisfação podia ser recebida esta nomeação 
da parte de Senadores, Deputados, cx·Presl· 
dentes, magistrados, o tantas patentes mill· 
tares que tinham de sujeitar-se a um tal 
Presidente, despido de toda consideração so
cial? A indignaçã0 foi grande, c o Presiden
te, para ter apoio, lançou mfto de outro par
tido, desconsiderado como elle. 

Em S. P::tulo, por um rasgo de Providen
cia, foi nomeado esse Presidente, e substl
tuido por um, com quem persuado-me estar 
constante ::t Provinci::t; mas o de ::\-tinas ainda 
contlnúa. 

relações, e necessariamente tomam ma;s ln· 
teresse pel::t Patrla. I-Ia excepções, eu as re
conheço, mas nesses casos, convém manaar 
homens notaveis, e com alguma considera
ção social. Nfto pense o ·Governo que ·basta 
a sua nomeação para dar consideração ao su• 
jeito. Esse é um attributo da divindade que 
no salmo tanto se exalta; pois só a Deus 
compete levantar do pó o pobre para o coi
locar com os principacs do 'seu povo. Este é 
um principio monarchico; pois, se o Presi
dente é um delegado do l\Ionarcha, que se 
acha rodeado de prestigio, ·como mandar re
presentar os homens qu-e não gozam de con
sideração no lugar? Esse antigo Governo que 
tanto alardeava de monarchist::t, nisto se des
mentia. 

Offereço estas considerações ao Sr. l\11-
nistro para qtH' dê providencias a ·que as 
Províncias não se dilacerem em partidos: eu 
temo que, se continuurem as cousas, appa
reça algum rompim.,nto que será bem difficll 

O mesmo aconteceu no Cearú. Alli acha
va -se um Senador, filho da Provincia, inte
ressado na prosperidade d::t sua P::ttria, por 
cuja conservacão pediram a AssembWa Pro
vincial c varias Camaras :\Iunicipaes, mas 
foi substituido por um militar que, chegando 
na Provlncia, pôz-se cm hostilidade com a 
Assembléa, demittio empregados, e Iadeou·s~ 

com o partido humilhado justamente pela 
Provinc:a e seu antecessor. O Ceará até hoje 
<•stá dilacerado em partidos, c j[t ni'to ha a 
tranquillidade que alli se observava. 

. ::tnniquilar. 

Par::t o Rio Grande mandou-se um Pre· 
sidente, que dalli a pouco tempo fôra remo· 
vido p<•la rcprf'sentaçfto de muitos: como era 
natural, não ligou-se com esse partido; for
mou-se grande dcs!ntelligencia entre os ha
bitantes. O Go1·erno tornou-se surdo a. todos 
os cl::tmores, o resultado foi soi'frPrmos grau
de perda de vidas e dinheiro; e só depois 
{JUe o Governo enviou um rlos S<!US membros 
ao Sul é que se• convenceu dn. nPcessldade d<! 
mudai-o; que de males, porém, se não evita· 
ria, se esta mudança. tivessP lugar logo! 

S. Ex. o Sr. Ministro, terá notudo do cu 
fallar spmpre <'ffi Presidentl·s 1'ilhos das Pro· 
11:lnclas. Eu julgo multo prudent<! a pratica 
do nomear filhos das Provincias com prcfc
r<'ncia, quando PJ!es têm as qualidades nr
cessarlas. EJ!cs t~m mais conlwclmentos t' 

O Sit. VEnGt:Emo: - Como a hora está 
adiantada, pouco direi. 

Decl::tro, Sr. Presidente, que sustento a 
minha emenda, não porque julgue má a ins
tituição do Collcgio Pedro II; pelo contra
rio, julgo-a tüo boa qiH· dt'seiava Ycl-a esta
belecida e1u cada uma .Provincia; mas, eu 
entendo que nfto se dt~ve fazer o bem por 
meios illlcltos, ~ por este prlnc!pio que sus
tento a minha emenda. Nfto entro pois na 
qtwstfto sobre o bom ou máo estado do Collc
gio Pedro II; estes c!<•feitos podiam ser cmen
tlndos; mas, eu o queria ver est::tbelecldo em 
casa proprin., c nfto em uma casa usurpada 
aos pobrl's. 

A h:storia que o nobre Senador, .ex-Mi
nistro, contou deste estabelecimento confh'" 
ma a minha opinifto. 

Disse n nobre Senador que elle foi fun
dado pelos fit'is pnr::t a sustcntaçfto r educa
çfto dP orphãos pobres; e depois accrescentou 
que era para s••rrm ecelcsiastlcos: este argu
m<•nto nüo vale nada. DPpois, disso que o 
Bispo deu isto no Governo. Pois o Bispo po
dia dar n qur. lhe niio pt'rtencia? E o Governo 
podia fazt'r-se JH'oprlc!tario daquelle est::tbe
lecimt•nto? Nfto; porém, a fórmn de Governo 
d<' cntüo abonava tudo: cstavamos cm Q.o
v,·rnn despotlr.o. c• dizia-se que tudo perten· 
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cia ao ·G01·erno; passou-se isto. Depois, o 1 
que aconteceu? Aconteceu que o Imperador 
teve remorsos da occupa.ção que seu pai ha
\'ia fdto, e restituía este ediflcio aos seus 
d:onos. Este ~r:L o estado em que se achav:i 
. o zn~gocio. 

Estando os orphãos pobres no gozo da 
swL propriedade, em 1831, deu-se ao estabe
lecimento uma nova f6rma: o edifício estava 
arruinado, as casas ·que prrtenciam a esse 
estabelecimento estavam algumas cahindo e 
outras alugadas por pequenas quantias; ho
mens cheios de caridade tomaram sobre si 
os arranjos deste estabelecimento, concerta
ram as casas, alugaram-as por maior preço, 
etc.: '' d .. u-se então um regulamento conve
niente, que era ensinn.t: aos o!'phãos pobres 
primeiras lettras, geometria applicada ás ar· 
I<'S, algum officio mecanico; eu creio que isto 
é o melhor beneficio que se pôde fazer aos 
pobres. :l-Ias quando a casa está arranjada, 
quando está .no t•.stado dt• receber seus do· 
nos, é então que se fêcha a portn a elles e 
S<· diz: -renham os ricos que pot!torem pa· 
gar 400$000! - E' por isto que cu digo que 
me parecem castigo da Providc•ncia as des· 
ordens que têm tido lugar no Col!egio Pc· 

dro H. 

Disse·s~ qut· ainda agora se adwittem 
alli orphãos pobres: mas, pergunto eu, nüo 
estú ~sse patrimonio dos pobres repartido com 
os ricos? Dlss.,·se que os ricos dão 400$000: 
mais do que isto gasto eu com cada um dos 
m .. us filhos: não é a quantia Qtw elles dão 
QUI' c!ll'ga para sustentaçfw dos pobres: mas, 
chcgth' ou não chegue, o caso é que aquel!e 
<'stnbclecinwnto .:; dos pobr,•s; e a educnçiio 
QUi.' ;;,· dá a cssl!s pobres que lá estilo 6 edu· 
caçfto ele ricos, e niio de pobrt•s: a nossa 
Constituição garuntc• com eff<~ito a instru· 
cç;io primaria, mas n;io garame a t•duca~ão 

QU<' S<' dft naquelle é'Stab,•lt•cimcnto que, se· 
;;undn oul'i diz<'!', é uma educ~ção secundaria. 

Or:t, abolir a <'ducnção primaria naquellé 
col!egio, para cstubcl<'CC'l' a cdnca~ão secun
dal'ia, é qucJ'<'r beneficiar umu outra classe; 
pornn<·. qth'111 se !t·mbra nc·stc mundo d<' c•sta· 
b<•lccPr nm collegio do m.~ninos pobres, para 
se !h•· <'usinnr o que alll S<' •·nslna? Creio 
qth' uiugu<'m S<' l~mhm disso. N:io durido 

Jc tirar o seu a seu dono; e ·eu tambem en· 
:endo Que. ~ as sciencias servem para () 
dosenvolvimento das artes, as alrtes igual· 
mtente servem para o desenvolvimento dai! 
;ciencias . 

E como se faz isto sem autoridade do 
Corpo Legislativo? Como é que o Governo 
por sua autoridade propria ousa desviar as 
rendas dest<• Collegio dos fins da sua insti· 
wic;ão, e dar·lhe um outro destino? ·Pôde istõ 
;;er feito st.-m autorisação do Corpo Legisla· 
clvu? Creio que não; eu não sei como se 
possa sustentar que estes estatutos podem 
lá esta~ sem virem ao Corpo ·Legislativo. Dis· · 
s<'·S<' que são bens da Corôa; concedamo~. 

qu,• assim seja: pois, então, o Corpo Legis
Iativc, nüo deve olhar para os bens da Corôa? 
Finnlm<'nté, me nfto demoraria mais tempo 
por ser tarde; só pedi a palavra para expôr 
o meu pensamento: a razão por que voto 
contra todo o fa1•or que se queira dar ao 
Collegio Pedro II, não é porqute entenda que 
a instltuição nfto conrém, mas porque enten· 
do QU<.' o bPm nfto St' deve conseguir por 
m<"ios illicitos. 

O Sa. GM.vÃo: - Xiio entro na questão 
Ja primitiYa instituição do Collcgio de São 
Joaquim, isto é, se foi uma casa destinada a 
meninos pobres. Toda a queixa do nobre Se· 
nadar parece n•cahir simplesmente sobre o 
dc·svio do fim primitivo, '' sobre a applica· 
~fto elas reudus a fins muito diver~os: nada 
disto cxlst<'. Se se cl<~1'clll consid••rar como 
patr!monio a casa ,. as !'<'nuns, eu digo que 
na casa se rc•collwm 29 meninos pobres; e se 
as rendimentos bastavam para a sustcntuçíio 
de 29 menino:; pobres <"Sscs mc•smos meninos 
não sfto ho.k sustentados? A quantia que se 
consigna para ~ssc cstabekcim(•ntu é pa!'lt 
. 1 acert'~C't'Htamt1Hto do edificio e não pnra a 
:mstt1 Jltação do Pstabe1ecimt~JHO. Dt~:3\'iou-se, é 
·:erdade, o pr:miti1•o cstull<•lecimento, isto é, 
·m.udou·s<" o nonw, mas cons<'!'I"OU·sc a L'Sscn· 
da do fim benerico ela instituiçfto. Qual é o 
:'im h••nPrico? Al!i1·iar ela miscrin, libertar d:J. 
:Johrcza a 29 mr.ninos pobres. li: fnz·sc isto? 
··.~az-s•'. porqn<' alli, como j[t dlssr, s<~ dá ·~du· 
.::tç:iu a ~9 lll<'llinos pobres, c os mrni1ws ri· 
.• ,,~, qtte sfto ,•tlucaclos ll<'ssc Collegio pagam 

100$000. 
qui• as seit'ncias sirl'am para· o_ tles:nvol\·i-1' Totla1·i~, con i'ormo-me eom o no ln·.· Sena
nh•nto das nt'tP~. m~1s !sto uão L' r:tzao para 1 ·lor, flll:tnclo diz qth' :h•ria eon\·t·nit•Jll:(• apre .. 
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sentarem-se ao Corpo Legislativo todas cSilas 
innovações que se fizeram; ma;; porqu~ isto 
nfw se fez, cu não julgo que o nobre Sen::• 
dor obra muito bem quer••ndo que sejlt ap
pro vada a sua emenda, porque o dinhei:o 
dado por loterias, c este outro que aqui nci 
orçamento se consigna, é pa1:a o engrandeci
mento do edificio. 

O fito do nobre Senador é sustentar a 
class'! dos meninos pobres; ma~;, isto se faz: 
naquclle Co!legio são educados os meninos 
pobres. Portanto, cu peço ao nobre Senador 
que retire a sua emenda; dla não faz bene
ficio algum aos meninos pobres. 

O Sn. VEIIGUJ~Juo: - :\"ilo duvidaria con
correr com o meu voto em se uar 18 comos 
de réis pam a instituiçfto do Collegio Pe
dro II, estabelecendo-se em outra casa, e mio 
na que esrü; mas, concorrer para qu" haja 
essa mistura :niqua, cu não o farei. Com 
muito cng,•nho pretendeu mostrar a S. Ex. 
que naquc!le Co!Iegio se educavam pobres; 
w.as, não se vê esse .a.malguma. mostruoso de 
se dar aos pobres e os ricos a nJL•sma instru
cção? Quero que se apn•sente um pobre ins
truido na geographia, na historia, no francez, 
no latim, de.: sem ter officio nl:;um, como 
:;unhará Plle a vida? Dahi o que lm de re
sultar: é augmcntar o enxame de pretenden
tes a empregos publicas. :-<a Europa educa-se 
lambem no trabalho; alli ensina-se tambcm 
a r.rabalhar: ha muitas escolas na Europa, cm 
que o menino tem o tempo l'<~partido entre 
o estudo e o trabalho; mas, tratar de fazer 
o pobre sa bio, sem o ensinar a trabalhar, é 
quera que elle seja desgrar,'~lo . 

Dema:s, eu digo qut•, com a J'<mda que 
artnc!le .,•stabt·lccimento tem, podia-se susten
tar c educar a um maior numero de pobres, 
porque, lo;;o que as officinas cstivc.:scm a!!; 
esta.bl'lecidas, e ncllas se fizessem obra~. 
disso mesmo se podia tirar algum,1 renda 
para s<.' augmcntar o numero dos a!umnos 
pobres: accresce que a caridacl" dos fi,•is ha· 
vln. de sustentar nquelle estabel.~r:lm,•,!lo. Sê 

vlss,•m qu,, ncl!t~ se ensinav:t :L poiu','Z~ a 
trabalhar, o QUê agora nrto acontec .... ·rt:. 

Portanto, estou ;linda muito COl\\'t:;H:itlo 
da iniQuidade da nmdanr,n, que se fc?.. 

Julga-se a ma.tcria suf!icient<·m<:n
tc discutida. 

Entra ~m discussão, e sem d~baw 
é tambem julgado discutido: 

26, additivo.- Instituto Historico e 
Geog;raphico Brazileiro - ficando a respecti
\'a direcção obrigada a dar conta ao Goverllo 
du emprego desta Quantia, 2: 000~000. 

Concluída a 2• discu~~rto do orça
mento da R"partição do Imperio, re
tira -se o Sr. Ministro com as for
malidades do estylo, e procede-se ás 
votações, sendo approvados os para
:;rnphos discutidos hoje, conforme as 
"mendas da Camara dos Srs. Dr,pu
tados, não passando a emenda do 
.Sr. Vergueiro. 

O Sr. Presidente dá para Ordem do 
Dia a continuação d;L primeira dis
cussão da Resolução sobre os mata
dour(Js; ::·• discussfto d:L Resolução 
oobrt: a. cmpreza do caminho entr~ a 
rua da L"nião <:! do Imperador; e, das 
11 horas <'m diante, o or14!unenro dos 
Xegocios Estrangeiros, e em segui
mento o da Guerra. 

Levanta ·se ;; sessão üs 
tarde. 

horas da 

113' SESS,\0, E:\I 11 DE OUTUBRO DE 1839 

Disvnsstio lia .T.'csoluçtio sobre mntadouros.
Orca.mcnto elos Scgocios Estrangeiros 

PHE~J IJJo:.\"L'J.\ llL' Sll. DfiJGIJ AXT0.\"10 J'Ef,TÓ 

Reunido numero suff!clente de 
Srs. Scnadort'S, abre-se n. sessão; ~~ 

lida a aeta da a.nt<:!rior, é approvada. 

Ordem do Din 

Continúa a primeira discussão da 
RRsoluç:io que autorisa. a Camara 
~Iunicipal da. Côrte para, com ap
provação do Gowrno, prover li ven
da das carnes verdes, com as condi
ções propostas por Joaquim Fran
cisco de Souza Navarro. · 

O Sn. :I!AUQT:E7. m~ RlmrAcr:xA diz que 
niio rst[t ao fn.cto das bons razões que daria 
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a Gamara l\Iunicipal cm favor desta prt!tcn
ção porque as ;>.Iunicipalldades favorecem este 
r<~mo de commercio. 

O Sn. Vmwr:muo diz que não pôde de.•co· 
!Jrir qual seja o monopolio que haja neste 
obje•to, porque, a ter lugar, o nobre Senador 
rejeitaria tal medida, talvez, o pensar-se que 
h:~ tal monopo!io, resulte de julgar-se que ha· 
wr<í tantos talhos quun,tos o empt·ehelt.dedo~ 
quizer, mas, não é assim, !tão de ser quan· 
tos talhos a Camara quizer e~Labelecer; e, 
havendo e:lL:l int"n"nção da Catuura, não 
se póde dar monopolio, e muito menos el!e 
se dá, quando é permittido a qualquer boia
dt!iro o ir vender a carne áquel!as casas, o 
que faz com que se evite o monopolio que 
os lllM'chan tes fazem, comprando gado ao~ 
boiadeirus pelo preço que lhes querem dar, 
e vendendo depois a carne ao po;·o pelo pre
Ço que ta mbcm lhes parece. 

~ão .ignora que no Senado existem al
g-uns membros que têm conhecimento :!e 
C)'Uanto trabalho houve na Bahla para canse· 
guir·se que o commercio das carnes verdes 
fosse livre e o quanto a Camara dal)uel!a ci· 
dadc insistiu em qae el!e continuasse a es
tar sujeito aos seus talhos. 

Nota que nesta Capital, antes da Jiberd:.t·. 
de l!o commNcio, houve sempre muito m!t 
c:tms; entretanto que todos reconhecem que 
hoje em nenhuma parte do Brazil se come 
tão boa carne como actualmente nesta Ca·· 
pita l, o que não é devido senão a liberdade 
que ha ne~tc ramo de commercio. 

A Resolução quer que :t carne seja ven
dida em certoo pontos, por conta dos empre
znrio;, fóra dos quaes nlnguem a poderá ven
der: daqui resulta que a sociedade ou com
panhia que se forma está senhora do com· 

A oppo;:;i~üo que :::e fez ú R-c solução é 
fundrtda cm uma supposição gratuita de mo
tlopolio que nii.o existe: vota, portanto, pela 
R,•solução, porque dia vai t!Vitar o mouo
Pulio que os marchantes hoje fazem pa!':l 

men·io, porque toda a carne ha de ser vendi·· com os boiadeiros. 

da em seus talhos, monopolio verdadeiro que 0 s
11

. MAllQUEZ DI~ l\I.\md. dcclam 
se \'ai conceder :1. companhia. 

O nobre Senador conclue dizendo qu·~ 
não v•; razão plauslvcl em abono desta em-
pr~zn. 

O Sn. At~mro.\ li.JJll:QL"Er.QI:J~ diz que é 
uma das cousas maravilhosas o apresentar-se 
um tal Projecto [L approra~ão do Senado; um 
Projecto que tem por fim autorisar o mono· 
palio das carnes VPI'des: julga que l•llc t~n
d" pma o regresso, em lugar do prog-resso 
em que du\·r·m ir as cousas: considera esta 
l'll!prcza tão extrayagat!Le, que lhe parece 
que ella derera set· logo rejeitada, sem mais 
discussiio. 

:Nota-se que hoje o publico é bem servi
<lo de carn.~. e i:>so é de\'ido ao grande nu· 
mero de casas onde <'lia se vende; julga, 
sim, que a fiscalisaçiio 6 conycniente, para 
que não se introduzam C(·rtos abusos na· 
quelle commercio. 

O unbrc ol'ndor obSt't'l'a que n monop,,. 
lia d<> que se trata é aeobertado com a gran· 
de r:scalisacão que ha de ha\'"1\ fisca!isaç::i.o 
qu,, nunc;t se 1111 dt• rea!lsar (t11JOiri/I.Os): ,, 

puhlieo ha dt· ser sempre mal scn·ido, e isto 
P•'lo Pl't'~o qu.. o cmpreznrio qucim pür <1 
carne, como acontt•cia em 1819. Vota pol'· 
t:1t1lo contrn a concessão. 

ing~ .. 
nuamente que tem medo de tal proposta, por
rtut·, <~111 geral, os homens não sfLO movidos 
;cnii.o pelo interesse particular. (.1.poiauos). 

Reconh<.'ce·s~ que ]la muitas abusos neote ra
tllo â0 commercio; " nota a multiplicidade 
que !1a de talhos, os quaes se põem em ac~iio 
com pequenos cabedaes, roubando·s~ ndles 
de ordinario no peso das carnes, o que tal
,.,~z St'ja o maior abuso, além do preço dei
Ins, e algumas vezes tambem a sua má qua· 
!idade. Diz ·qug a Camar:t ::\Iunicipal qud· 
xa-se de que ha grandes abusu:J, c que os 
uilo pôde evitar, (' é n~sta. conting{~ncia que 
s<! propõe este plano, que a Cantara 1\Iunki· 
pai dcc!am adoptar; porém, que não o podia 
executar sem o assenso do Corpo Legislativo. 
:-<estes termos, a Commissão entendeu que 
st.· nüo !le;·ia. embaraçat: <1. Camara :IIunici
pal ck dar as provid .. ncias qu ... clla julgar 
pm;·.;ito;;as, por isso que é zeladora dos in· 
tercsscs publicas; '' como tal compctc-llle vi
g-inr ;,obre os abusos qu,• s~ commettem 
lh'Stc objecto de alimento publico; c é c!la 
nlt'sma que deve l'l'Conhcccr ns vantagens ou 
tJtosyantagt•tts do mcthoclo propt1sto. Elle re· 
conhece qu,• ha vnntagt•ns; c St• l'llas nito se 
I' e a! i~a rem, e sim hom·cr pt·t.'juizos, toda a 
t".·n~tt!':l eahir{t sobr" a nwsma Cutuarn. A 
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Commissão para que ha um outro juizo ;:o· 
bN~ este objecto, julgou conveniente que c:;t(• 
nol·o systema fosse sujeito ft approvação rlo 
Governo. A Commlssão, a principio, pens,,u 
que a Camara queria. desviar de si a rcs· 
ponsabil!dade dos resultados com o assen ;o 
da Assembl1ía, para lançar sobre clla o adio 
so que depois pudesse resultar e é para re· 
salvar Isto que a Commissão entende que o. 
Governo deve ser ouvido. 

Conclue ob!!erva.ndo {]Ue, senclio .a. pro· 
pQ1;ta fundada no beneplacito da Camara Mu· 
nicipal, a qual é a zeladora dos interess~s 

publicas, a Comimssão não .quiz embaraç;<l' 
sua execução. O n()bre orador, porém, vacilla 
multo na opinião que deve ter sobre est~ 

objecto. 

O Sn. Oun:rnA insiste nos seus argumen· 
'tos, apresentados na sessão anterior e mos· 
tra o escandalo de alguns abusos praticados 
na Bahia pelos arremata.ntcs. 

pudesse chamar a attenção do nebro M!nls· 
tro a este respeito. Se isto puder ter lugar,. 
fall:lrcl. 

O Sn. PnESIDEXTE: - O nobre Senador 
pôde fazer as suas observações. 

O SR. MAl!Qm:z DJ~ BARJlACEXA: - Sr •. 
Pl'é~sidente, as gazetas têm annunciado a oc• 
cupação de ~Iontev!déo pelos marinheiros 
francezes, c a têm annunciado com tanta in
div!duaçiio, que parece impossivcl que scj:l. 
falsa. Comtudo, como nós temos um encar
regado de negocias em Montevidéo, e nas· 
mesmas gazetas se faz menção de .que elle 
fez as necessar!as reclamações contra aquelle 
desembarque dos Francezes, desejaria ouvir 
do nobre Ministro dos Negocfos Estrangeiros 
(st• S. Ex. julga que em dar essas Informa· 
ções n~.o prejudica as negociações) se sã.:' 
verdadeiras estas noticias, t• se tevt• partici· 
pação official a tal respeito. 

1 Em verda.de, nós devemos ser hoje multo 
i •. ,scrupu!osos em seguir attentamente os mo· 

Tend~ dad~ onze ho:as, fica adia· I' vimentos dos Frnncezes nesta parte do mun• 
da. a dlscussao e contJH.úa a segun· do. (Ap(>iados). Eu vejo que de um lado o 
da d!scussiio da p~oposta do Gover· Brazil está oc-cupado por forças francezas, 
·no, com emendas da Camara dos Sr:;. para 0 fim de embaraçar que se extenda ãs · 
Deputados; e começando-se pelo ~r- possessões francezas o cont..1gio da revolu~iio 
tigo 4' do Ministerio dos Negoc10s do Pará, que já niio existe. (Muitos apoia· 
Estrangeiros, fica. adiado este artigo.,' dos). Creio que esse ponto não sr.rá deso_c· 
J>assa·se a discutir os seus paragra· cupado emquanto se não fizer a demarcaçao 
phos, e são approvados os 1', 2' e 3'. , de limites, pelo menos, esta é a opinião do 

Entra em discussão o § 1' do ar-~ Gabinete Francez: desde que deram o pri· 
t!go 4' do orçamento, .relativo ao l!i· melro passo para a occupação do nosso ter· 

.-n,isterlo dos Xegoc!os Elst;rangelros. 
1 

ritorio, Jogo assenta~am -de não eva_cual·o em 

quanto não fosse felta a demarcaçao. Temos 
~ 1.• Secretaria de ·Estado, 28:348$000. / pois Francezes occupando ·o Oyapock ~o 
O Sn. ·lfAitQm:z DE RlltnAcExA: - V. Ex., Pará, para evitar o contagio da revoluç;to 

(dirigindo-se ao Sr. Presidente) pôz em dis·l que já terminou; Francezes occupando a Ilha 
cussão o § 1', c, conforme os precedentes es· de :\!:1 rt!n Garcia, porque fazem a guerra a 
tabelecidos na d.fscussão do llrinisterio do I Buenos Aires; Francezes occupando l!onte
Imperio, sõ poderemos fallar nas materias vldAo porque defendem a Fructo Rivera con
connexas com este paragrapho. tra Rosas! Onde isto irá parar nfio sei! O 

Ora, "u não vejo nos paragraphos do ar· que sei é que os seus movimentos nesta par
Ugo materia alguma sobre a qual, fnzendo-se te da America devt•m merecer muita atten
observações, se possa tocar em negocias re- c;1o do Brazil. (Apoiruw.s). Eu espero do no· 
la ti vos a Montevldéo e ao Oya.pock; e se bre :1-fhi.istro que el!e nos dará aquellas ln· 
V. Ex. não permittc que se possa fazer algu- formações que em sua reconhecida prudencfa 
mas obs~rvar,ões a este respeito, ficarei pri· entender que nos podem ser communicadas. 
vado de f:lllar sobrt' uma materia. acerca da o Sn. Lorr.s GA~rA (Jfinist.ro d.Os Nego· 
qual tenho multo que dizer: pelo que pede· cios /!Js,l1'{t11(1Citl"OS): - Sr. Pr<'sidcntf•, a. reB· 
ria a V. Ex. que permittisse que, antes de peito do que teve lugar cm Montcvld1ío, o 
:se •~ntrar na d'iscussão do pn.ra.grapho, eu Governo nada ruais snoo do que acaba de ser 
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<;nun<1l,ado p<'lo nobn! Sf,nador que fez a ln- mesmo ·me parece que elles possam conve· 
terpellação; nada mais sabemos -do que o nlentemente ser tratados em sessão publica. 
qu•· consta das folha.s pub!ica.s, porque alnda Emquanto ás noticias de ·Montevidéo, s4 
não foi recebida participação alguma offlcial poderá o nobre Ministro ficar tranquillo s~ 
do encarregado de negocias do Braz!l que tiver noticia de que o encarregado dos ne~o
a.!ll se acha: todavia, posso assegurar ao cios do Brazil alll se achava enfermo, mori
nobrt! Senador que esse procedimento, ape- bundo, incapaz de escrever: porque é com 
zar de ainda nào ter havido a pa-rticipação effeito um facto singular que um redaetor 
competente, tem merecido a mais séria atten- de uma gazeta pudesse receber cartas de 
ç.'io do Governo. ~rontevidllo, acompanhadas de cópias das re· 

Quanto â occupação de Oyapock, como o laçõcs que tiveram lugar entre o nosso Mi· 
nobre Senador tocou nesse objecto, tambem nistro com 0 consu"l franccz, e não caber em 
.aeerca delle direi alguma cousa. O <ioverno tempo ao nosso encarregado officiar acerca 
Imperial recebeu ultimamente despachos do disto, ao nobre l\<Iinistro dos Negocias Estran
nosso Ministro cm Pariz, em que communica gelros; é, porém, muito Possivel que esse en· 
que o Gabln(tte da.s Tulhcria.s insiste na pre· carrt•gado tenha adoecido. 
u~nÇà<l de que a Franga n:lo deve retirar as O Su. LoPJ::S GA~IA: - Póde muito ·bem 
forr,a.s que tem nos postos do territorio bra· <~-contecer que esta embarcagão vinda de 
zilclro, no Purít. E' preciso que eu advirta :\Iontt·Yidéo sahissc com tanta pressa que -o 
ao Senado qu,, já não é um sti ponto que os nosso encarregado não tiVL•sse noticia da sa· 
Francezes têm occupado (sC?I.sação); e ser· hidu, ou não conhecess" em tempo fazer a 
Te·se o Gabinete F:rancez da .,xpressão clou· participação; e por isso não se póda fazer 
o~o POitlr.: achrun·.o;;e, pojSJ, occupando ma.is I tão máo conceito do procedimento dnquelle 
d<! um ponto; e consideram que a occupação empregado. 

::~fi.o é ~eniio um acce~sorio da . questão, a I O SR. PRI~SJDE:>'I'E: -· Os Senhores qu" 
qu<~l, dlz'::m elles, _oo?stste esliencJ~mente nP I dão por discutido o paragrapho queiram le
demarcaçao dos ttmltl's; a questa.o da oc· ,·antrrr·se. 

cup~ção vem a ser ~a parte do Governo :m-, o sn. Lol'~:s GA}IA: _ Eu tinha que dar 
penal, O qual, COnSiderandO aquelle terrJtO· nl~um"• ('Xplicaçoe· S <obr t h 

• • • .. b ~ -- . - e es c pu.ragrap o. 
rio como seu, em virtude de tratados cx1s· o Sn, PnESIDEXTE: _ .Jâ se julgou dis-
lcntes, e de uma posse nfto interrompida de cutido. 
não poucos annos, estâ pedindo, com todo o 
direito, a desoccupaçfijo: os Francle;o;es, po· 
r~m, dizem que têm prescrutado os seus do· 
cumentos, e procurado todas as informações; 
e á vista dellas, entendem que ti!m direito 
de occuparem o ~eferido territorio. 

O Sr.. OU\"EIRA: - Nunca! 

0 Stt. LOPES GA~rA: -Nem eu o digo ... 
O Su. Or.n'F.l!u,: - S6 pela forr,.a! (Ap:oia-

IZOs.) 

0 Slt. LOP!:s GA~U: - Não pódc o Go· 
verno Imperial neste momento dizer qual é 
a marcha que tem a seguir neste negocio: 
apenas posso expôr o estado ·em que elle se 
acha. actualmente, nem julgo que o Sena-do 
queira exigir que eu àeclare como pretend~ 

o ·Gabinete conseguir a solução dest.a ques· 
!.<lo. (Apoiados). Tcnbo respondido ao nobre 
St•nador. 

O Sn, l\IARQUEZ nn: BAnn.~c!:XA: - Quanto 
:~.os negocias do Oyapock, não insisto, nem 

0 Sn. LoPES G"\)lA (Mini.~tro) : - Eu te· 
nho que dar algumas explicações: pretendo 
fallar sobre a totalidade das sommas vota· 
das para a minha repartição, porque ma 
persuado de que ellas foram de tal modo re· 
duzidas na Camara dos Deputados, que o 
::lfinfstro aCtual talvez se veja embaraçado 
na distribuição da despeza que julga !nd!s· 
pensa v e! fazer·se, não só para se manterem 
os agentes diplomaticos na Europa, como na 
America, onde o Brazil deve ser representa· 
do: tenho ao mesmo tempo de demonstrar 
quaes siio a.s reducções que com cffeito se 
pod('m fazer; por -exemplo, lembrava-me que 
na Secretaria da Repartlç1io, no anno finan· 
cPiro de ·10 a 41, se podia fazer a l'<.'ducção 
do ordenado de dous officlacs da Secretaria, 
que se acham em commissão na Europa; e 
assim parece que, sendo approvado este pa· 
ragrapho, se fica inhlbido de poder fazer a 
reducçiio. Se o Senado nüo quizer !lttender · 
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ás razões cm que me fundo para oe fazerem 
·esUJs rcducçõ.,s, tal vez depois haja P-mbaraço 
par a se occorrer ás despezas necessarias. 

·O Su. SNrmxrxu (pela ordem) obscna 

ordem ~ muito mais quando 6 :Jprcscntado cm 
favor dl' um l\Iinistro. Julga que o Sr. :\li
nistro ainda tem occasifto opportuna pam 
apresentar a sua emenda, a qual terá lugar 

que a votação sobre o parngrapho não foi ria terceira discussão; mas, depois de cnoer
tE:rminada, porque, depois de se dar a mate- rada a odiscussfto, não julga conveniente a 
ria por discutida, indo-se pôr á votação, o pl•rmissão de se fallll.r; c sabe-se o quanto 
nobre Ministro pedio a palavra, e disse que pôde influir nas discussões fallar-se ou dei· 
t;i_,lha a fazer algumas observações; pódc-se xar de se fallar. Recommenda ao Sr. 'Presi-
neste caso abrir de novo a discussão, o que 
nüo é contra o Regimento. 

O Sn. FJ·:m:Eli:A llE Mgr,r.o (Jlela. ordem) 

declara qu,, é exacto • que acnba de dizer 
o nobre :Sfnailor; e não se tendo verificailo 
:1 votaçfto, julga que niio é neccasario abrir
g,, hovam,•nte a discussrto, porque aberta est:i. 
c!!:1; '' por isso julga que o nobre :\Iinistro 

,;pócle failar e offcrecer a sua em.-nda. 
O Sit. Lol'ES GA)L\ (Jlinistro) iliz que 

nfto proporia a emcnda da suppressão do or
d<·nado dos deus empregados "que estão cm 
e.,mmissüo, se não julgasse de summa neces
sidade o fazei' suppressües Glll uns artigos, 
para ]JOdt•r haver elevação cm outros, visto 
a rt•tluc~ão feita pela Camaru dos Deputados, 
retluc:c.,iio qUl' muito prejudicaria ú !Wparti· 
r;üo dos ;o,;,•gocios Estrangeiros; e POI' isso 
•·m preciso que apresentasse debaixo de um 
ponto d·· vista todas as d''spezas necassarias, 
e :!s n·dueÇÕl·S que Se' podem fazer em alguns 
anigos: ,. para isto con\'iria que pudesse 
fallar ac.•rca deste artigo, não 3endo possi
nl rl<'pols fazer emenda de suppressfto a par
le das cifms · destt• artigo. Se se l'llt<'nde, po
,.,,;111, q!H', approvando·s,• o artigo, podem as 
p:1rcel!as passar de uma para outra rubrico. 
ela tlr;;rli'za, cntilo não inRist.ir em apres•·ntar 

a.~ora n. Pmcnda. 
O nobr" Ministro dt~clara. que St· deu no 

trabalho dt> faZ<'!' as suppressõt•o que julgou 
rasoavcis, como na Sccrdarin c outras, que 
importam l'tn ~2 contos e oitocentos mil réis, 
mas não crê que possa tar lugar a rcducção 
f<·ita pt•la Camara dos Deputados, a qual 
monta a 60 e tantos contos. 

o S1t. H. C.\1'.\I.C,\:'\'1'1 diz qu,• an Sr. Pre
sidcnlt'. compete dt'Cirlir t•sta questão d•' or
dem; que a discussfto estava t•nct'!Tada <' nito 
póde, sL•gunrlo o nobre orador, Sl'r obi<>cto de 
duvida. Apezar de crer que ·O Sr. Ministro 
t•·lll torht a raziw, chama a nttcnçflo do S,•
nallo ~o!Jrc o arresto que s•· vai estabclccr·r, 
arresto que púd<> produzir n perturba~["' dn 

ti•'ntc a execur.ão do Regimento; " entenílc 
r:n·., a duvida só pódc ser acerca da approva
çüo d" paragrapho, mas não sobre o estar a 
discussüo <·!lC<'l'r:tda. . 

O SJ:. LoPt:s ÜA)L\ diz que julga que õe 

póde passar ít discussüo dos demais }laragra
phos; e quanilo se tratar do paragrapho do• 
diplomatas, podcr~sc-hn offcr0ccr uma emen
da geral. 

O Stt. S.\'l'lJJ:~IXO obS<-~rva que se apresen
tam duas questões de ol'dcm: a primeira oo· 
bre estar ou não encerrada a discussão: que 
<'Sta é sua opinião; mas, pôde-se tambem 
abrir de novo, o que jft se tem praticado em 
outras occasiões. Quanto fL outra questão, 
julga que e!la se póile terminar pondo-se cm 
discussiio todos os 4 paragraphos do artigo, 
porqu~ <·ntão ficam uns dependendo dos ou
r.r.os, ,. a pmenda pôde ser offerccida. Pede 
qn<· s,· ponha em discussrw o artigo com to

dos os paragraphos. 

Pt1e·sc a votos o ~ 1" c é appro

vado. 
Sem d1~batc sito approvados os se-

g·uint<'S pnragraphos: 

o;~ 2." Com missões mixtas na Côrte, réls 

8: 9GG$000." 
··~ ~-"Dita 'fla SPrrL Lt•õa, ao par de ·1:~ li5, 

G: 718$000. 

·1~ntra t·m discussão o St.•gulnu.·: 

''* -1.~~ :r ... l•gaç:õt:.s e consulados, ajnclas de 
r:nsto. cópia do archirn ·portugU<'Z c <J,.sprz:ls 
imprcvislns, ao pnr t!t• •13 15, 21:::312$000. 

En11'11da t!:t outr;~ C::marn. - O * 4" r~
dija.s,• ;~ssi!ll: 

•· ~ 4." Legar,õc.s. r;unsulad"s, ajudas d~ 
custo, ao llli'Silltt cambio. 1:\~:-1GG~OOO. 

•· ~ ú". Cópia do a.rchivo pnrtug;uez. réis 

G: i>OOSOOO. . 
"~ (i", additi\'0. Diffl'rcnça tll' cambio PU .. 

trc " par dr 4:: n> 1•m qn<' estlio calculn.cl;~s aij 
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sonlDHLS <Ieerrtada::; nos ~~ ~·· ~ ·1" c u m~diü ci,: 
31, em que se: iarfl.o as r~nh:ssas de t~es som
mas, 58:945$000. 

O S1:. :\f. nE B.\ltJ:.\tl~x.\: - Xesw p:.~ragra
pho, fez a Camara dos Deptuados uma redu. 
cçfw u~ G7 contos tre.zentos e tanto:; mil réi~. 

A CommiEJSão, apczar rle• querer útzt•r re. 
ducr,õcs "suppressõ,,s, nunca c•ntcoiHleu que esta. 
fosse.• convcnie·ntc; mas, como o nobre Ministr" 
estit )lrCsPntc:, t•lle pod.,rít explicar ao S.nado se• 
é possiv ... l dese•mp.,nhn.!"" serviço da SlW n·rwr· 
tir.üo com mi supprcssão. 

O Sn. LorJ's G.DL\: - "~ suppn•ss:io niio 
só é cxcessil·a, quanto á quantia, m:1s nw:;mo 
quanto ael modo por que se caleulou a rl!i'fe· 
rt"flÇU {]o c:1mbio Pntrc •l par íh~ -1:1 l ~5 c o 

m~~rlio de 3t qut• ü o f!Ut• s·~ calcula no orc:n
mE'nto; mas, era pl':'l!i::;d que nüs t.ivcs:-wnw:; 

toda a espe•raoça bem funrlacla. rlc: que: o e:tlll· 
i>io não dt•sces!3e muito mais. Se pnssar a lW'

clicla cln crc·clitn j{t conel'cliclo pcl:t outm C::m:J. 
~·a. e tiver lugar a f~missfw dt.• ~11oras. ntLO :. 
íle suppot· f]Ue o cambio dcsf::l abaixo eh~ ::n ?~ 
Dt• ct•rto. Sendo assim n (jl!t~ !1a dt• acnntl·Cc-1·? 
A Cifra deste orçallléilto não fica sendo 11. mes· 
ma, e !Ia de s<'r pr~.•juclica.d!L qua:Hlo o ca:n. 
bío baixa r, porf}Ut! então o cambio médio nãr1 
sení 31, mas sim o prer.o do dia. Eis a h i u:na 
diffcrenr:a enorme, com que o Cowruo di:ve 
contar; c nl1o tendo meios para III" faze•!' 
face, sobre qui' III lla ele re'cah!r i'SS:l J'alta '! 
Sobre os cmpr~::;aclos: isso seria pôr ns nos· 
sos diplomatas em circumstameias 'belll tris
tes. 

Eu não quero, uas circumstancias em CJUt} 

sr• ncha n Brazil. sobrccarrcgal·o com d"spe. 
zas dC·snccessnrias; approvo mesmo algumas 
rcducções na miuh:1 rc.•parti~ão; uaqu .. •llas rh's
P<'Zas em que~ razoanimcnte poelc·m aelmittir. 
se, c submdto ít considera~fto elo Senado) to. 
elas aquellas reducções QUe.\ julgo podt>rcm t~.•r 

lugtu·. cm vista elos dndos que para isso te· 
n!10, as qua<'s fazem uma somma alguma cou· 
sn. considera.vci. 

Eu passo a. aprcsl:'ntnr ao St~naclo os di
versos objectos de despeza que podem soffrc'r 
reduc~tio. Pó(k IHWc'r rcdncGtio de 2:.100$000, 
pro\"t•nlootcs elo \"cncimento de dons offici::cs 
cl secretaria, que se acham rm commissflo1 11:1 
Europa, os quaes estüo comemplados no or
~:trucnto como cm serviço na sccrrtaria. :\'ii,,) 

é pro·sumiwl qut! ellc:s dentro de um a•no so'· 
jam retir:tdl)S daqucllas commissõee; e quan· 
t.ln isso uconteccssc, das cles:Je:zas e\~cntutws 

s 1he:-; podia fazer o seu pagamento. 
Podemos obter uma outra rcducr;ão dos 

vencimentos dos dous commissarios, juiz e 
n1·bitro, ela commissão diL Serra Leôao porque 
não é possível cffectuai' •·ss:c. nomeação, visto 
que ningucm quer ir para tal commissüo. N{JS 

não nos por.knl~Ws recusar Ct nolllf.'ação r.ks!tt 
commissii,, por ser fundada cm um traca.do; 
r.:as, obrigur um cidadão :t residir em um 
tal lu.r;ar. ond" se conirahem moiL•stias que se 
tonwm incura\'eis, não está uo alcance do Go. 
Vf'rllo; e não haVl1lH1o quem queira. aceitar a 
r.Jomc:JCfLu, () Gn\'erno póde applicar esta. quan
tLJ JWi'a outras cle~pezas, ~~mquanto st~ não con
u·acta!' d1· lltJ\'o eom o Go\·u·no Ul'ftauni&~o, 

p::tra qnc a commi:::;são resida ,_.m um lngar lUc

nos in:Salubre . .:\qui prds telllos U!lla reduc{;iio 
dQ quano contns de réis. 

'J\:mu~ umn oun·., l'í~dncc::1o da qna.ntia dt: 
dlltl::-i co~Hos d~.~ r(•is d!1 ajnd::t de custü. dada a.. 
l'Stt•S clou.s cummissario::i_. para iJ'Pin au ~t·u 

cli!~tino. assim como a quantia dt• trl•zcntu~ 
mil róis de cleS]lL'Zas do rxpeclic.•utco. 

Tcmns nwi:; a quantia. ele d~.·z contos de 
:·l-is ti<' um e'nviado para ~. Russia. Eu sou do: 
eipiniüo que conviria muito, nào digo que alli 
rlvcssem:)s um diplomata desta categoria, m:1s 
an lllL•nus un1 encarr0gndo ele Jll.•gocios, por
·1UO a Russia o tem rtqui; e parece que seria 
muito convnicontco qne, lln\'C!Hlo rdar;iies com 
um:t potencht daquell<~ ordo•m, uma pokneia 
cujo commt~rcio t(lnl !iÍdo tiio Y:nlttdoso n.os 
Estados Unidos, seria muito convL•nicnle, digo, 
QUt~ a1li ti\·l.·Sscmos um cncn rrcga.dn de llt>P.;o
cios; mas, como o não te~lllos tido, não h a. 
uma urgcneia tal de mandal·o, que nos obri· 
gu,, a. is~o no proximo futuro anuo J'inn'llceiro. 
PndcmOJs, ~ortani.o, supprimir css:t ch•speza. :1s. 
slm como :t ck um couto e seisc~ntos mil 
rt•is. pa.rn 11 addido que faz :1s v~.~zcs eh~ secre
tario. Pl•la ra;~iío <ln. fHlJlPl'I.'Ssão rlo envi<Hlo, 
r<•m Ju<;at· igunlmr.nte a rltt quantia elo• ciuco 
eonros ele~ réis clr. sua n:iucla. ck- custo. ela de 
oitor.e•mns mil ri'is para o secrcra.rio c quati'n· 
C<'Tlf.f>s mil l'úis rlt~ rlt'~pcza ele e•xpe:llie·rnt<'. 

~ii o rtomos encar rt•gado dt~ tll•g-ocios nn. 
Hnl!anrla, e a sua tlesp,,za, ajuda de custo, se· 
crel:lria e.' <''Xpetlit·nte sobe a e•ito contos ele 
réis; cleR!WZa que tamt,•m pótle ser :;upprlm!. 

. \ 
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!la. Todas estas quantias raz,,m o total de. 
trinta e dous contos. e setecentos mil réi!. 

Esta rcducção poderá .ser admissivel, po

cia do Impcrndr•r da Russia em toda a ·Euro" 
~a é a maior possi.-el, e porque ellc consagr:.t. 
.>empre uma decidida protecção aos seus ami-

·l·ém não a de sessenta e seis contos c taJ.lto, ;;os: c como não tem pontos de contacto com
)}roposta pela Camara dos Srs. D"putados, a nosco. nem no Oyapock, nem cm .:\lontevidéo, 
qual é ,•xtraordinaria: para que c! la pudesse I (rtpoiarlos), nem tratados sobre o commerc!o 

[,~r lugar st•rhl necessario supprimir algumas I da ."scravtura, ch·:emos espc:ar ter com elle 
legações, ,. nfio estabdecer outras em lugan·s multo boas ~elaçoes de a.m~~adc. Port:vnt~, 
<>IHi süD de absoluta precisão. I !ll•sta partl· discrepo da opm•ao do nobre ::III-

I 'listro qut• propõe a suppressão dessa despcza; Se o Senado ent.,nd,. que ••stas cnn:;idcra-
:onvenho. porém, nas outras que propõe S. Ex. 

c;ões merecem algum peso, esp<"l'tJ que <'lle 
O S1c JL nt-: PAIU:-<.\Gu,\: - Sou de pare

attenderfL a estas reducçõcs., " nfw ús da Cama-
ra. dos Deputados, qu<· fazem um ibb:Ltilllenlo) 
extranrdinar.io, o que podcrú pôr o Gol'et'ilo em 
mui sérios embaraços, e muito princip:dm•~nt" 
sé s.:: ch·r a diit'er.·nça lk cambio. 

E' liíla e rqwiada a segninLe t'lllt·n~ 

da: 

"Augm.,nr.t··St· a quantia ek ~·f:OOO~ 

:i. quantia orçada segundo as l'lll<'ntlas 
da Cama1·a dos Srs. Dcputaelos. - I. 

JU'8 Ganw." 

I 

·er qu .. se dê a somma pedida ·Pelo nobre ~'[i-

'listro; não concordo, porém, na reducção q111: 
.:11•· quer fazer na Sect·etaria clt· Estado, b .. m 
~om" na quantia desthnada para os commissa
l'i"s da S··rra LL·ôa, llorqu<' nfLO pôde t."r c"r-
te:m rlt.· que. dentro do am1o, os officia.~~ da 
scc·retaria S•· r .. colham aos seus lugares, nem 
prPn·r C]Uc apparer;a algum rnw queira acel'itar 
'' Ct11llllli~s~o da St•l'l':t Leôa; comtudo, ainda 
qut• pass .. m as reducções,. S. Ex. pod .. rt1 ter 

! mt.•io~ para ncnl'l'Cl' a esta!l dt~SIH .. zas. em con-

1

. '''qur.ncia de o~tl'as reducções que elle poder.'i 
:az,., .. porque nao poss" approvar que em mui-

O St:. ~L nE BAHILit'l·:xa: -O receio <lo n .. I los lug::tr••s do globo haja :IJinistros. quantlu 
br,, 2\lini~trtJ, quanto (t cliffl'I't•nr,a. elo cumiJi· 1 )!odiamos ahi tL'l' r-ncatTt~gados de negocio~. 
•.rft.c, tl'ln fundamento nlp;nm. porquanto. II!·· I ermsu!t-s; poT(•m, como cu L'ntendo que, com 

YC?. qut· na ki se acha marcado o cambio. qu .. r j a so1nm:, que o nobn• :l!inistrn Pl·de, plide fa
,.Jir· dc·s~a. quer <•lle suba, o ~llinistro 11ft" <'Stú 1 z:·r tudo isl.O, nfltl enr.rard cm maiort•s clt·sen
atltorizarlo a pag-ar a qu:tllti:J prrci~a St•gu:Hln l \'ol\•imt•ntos, t" votarei pda ('menda, para que 
as oscillaçÕ('$ do cambio, mas sim conl'ol'llH~ j st.• dt~ mais t•!E-it! augn1:·nto que o nnln·~· ::\Ilnls
"Cll!t'lb difrcr<'IH;a, corrcspoudcntt· ao cambio l trn julga inclisp<'IIS!l\'él. 

•·xist:•·ntt.• n•> momento do pagamento: se o I o St:. F'. rn: 2\ll·:u.o: _ Eu 11.;,, ckrto•·iu titl
eambio subir, não pod~'rú P:tll;tar i.n•n:.o; se ! vc 2 f:tlhtr nc·sta qucstfto, porqu,. já tenho ob
rh•ser;r, ha lk gastar n1a1s: não tt·nlia. portan- ~ ~it•rvaclo que·. ::it'lUítl't· que se falia. t•m augm1otntn 
to. l't'l!C:'io de ~1'1' compro!lWll.ido. 1 para d(·SJwZ:IS rla repartir:ilo. nur:o divrrsos 

QuauLO ús suppressõPs de qu•· " !!<>Ore :IIi- 1 :cpoiado:;: rico Jllll'tanlo rcct.•oso elo> que as mi
ttislrn faz nwnção, <'II•· esl.ú mais ha·bilitado do I nl!a, t>bocl'l'ar:õ••s a <'Stc l'l'Spcito s,•jam COI\· 
:]l!P cu a conhccl'r a lll'ccssi!ladc on cle:mt·c··s- ,;dt•I'<Hlns impu·Linellt•'S, ou p<'l" mcntJs tl•·sat
siclad•• dPIIas; mas. nao t~cho muit11 razoare! 1 tcnditlas. )!:t~. nfro pusso clt•ixar ele apn•st·a
" ::mpprimir-se· intciramentt· a ],•g-ac::t" ela! i ar:. C't>I!Sldcr.t~i"Lo elo St·nado a minha op!niil<l 
H.u~:5iu, :· CSlt• l'1·SJ>l)ito. 

Que st· n:in ma·.Hk um ~Iinblt'o dt· :Lita l·:u c•sp·.·r:ll:t qu,· a illu~u·,. commissilo que 

ca:.t~;!,"orin, como o r],. qn,• n r>J·r:anwnto t'alln, I •· .. xnminou ,·.stt·. or.!;:nuenln, t(•fido eonfrontado 
C'llll\'t'nho nisso, pt~rqu,• ig-ua I o n:i" tem innto ::s elt•J;Jl<'Z:ts que· Sl' ti•m 1't·it.n. dt•selt• muito t.e·m-
:! n(ls ~~ Hut-i:::da; juig, •. port~·m, intlispr•nsn.vcl pn a pgta pane, enm ·Psr.a repartiçfw, t.iYL'S"' 
m:111thtr um t'OC:lrrr~tlllo dt· IH'gotios. (' sinto 
(jll(' isto St' niiu t<·'nha l'eito, hn. mnis tt·mpo. 

As l'l'ln~ile;; enm :1 l{nssia si"t.o mais impor-

~c 1.~111 c·t~nsidt·t·a~fto c, ~>Staclo cm que s,• acha 
''Pclnzi!lo o Brazil, JH•!n cl~l'!'iciencia Ile mrios 
para nceorrt•r {ts neces~idndr-s cln momento. 

l.an!t•:; fl~tl'a () nt~azil rlo qtlt' Plll ~t'l':ll S(• p(iclr \Tas :1 il1ustrt• Cnnlmissfw parece .. ll!C Qtll' não 
Jl•'ll"tr: em primr.ir" ln;;:tr. Jllll'CJll•· a ini'Jn,,n- I r •. ,. ""''' t.•xamr·. ,. :tPJll'll\'~>11 tudo, [·a] e· qual 
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no.s foi remettido da outra Camara, talvez por 
falta de tempo. 

Eu não sei que nossas relações dlplomati
cas se achem em div-ersas circumstancias da
quellas que se achavam nos annos an~erior2s, 

em que a despeza com esta repartição era 
muito mernor; e entretanto, as nossas relações 
exteriores tambem marcharam muito !J2m, e 
acharam-se em muito melhores circumstancias, 
e honraram essas administrações; anno hou
ve em que se votaram 90 e tantos contos unica-

me fazem recear do fnturo; mas qu::PJ.tas. d·~S

graças acontecerem a este respeito, só ao Go
verno devem ser imputadas, porque o Corpo 
LegislativD estará pr·.:Jrnpto a da;· tndos os 
meio:s para serem reivindicados os direi'.os 
nacionaes. (Apoiados.) 

Vamos aos acontecime11tos occorridos em 
Montevidêo e Martim Garcia, o dcst>mbarque 
de forças francezas naquelle pDnto. E que avi
sos tivemos da legação que nós alli temos? 
Entrdanto, toda esta CaJital bm notici-a do 

mente para essa repartição, sem que a dig;r.i- que alli occorreu pelas folhas publica3, e Ls':o 
dade nacional soffresse que·bra, nem nosso3 
direitos fossem prejudicados: foram augmen
tada as despezas com novas legações; augrn2n
tou-se o numero dos empregados, e as nos
sas re!açõ2·s com n3ções estrangeiras foram
se tornando molÍS desagrada veis; e em alguns 
caoos, a honra nacional tem sido menoscabad.a. 

Ora. sendo isto certo. e sendo em nrdade 
grande o apuro fina•ncmro em que nos acha
mos, como vot:u uma quantia tão extr:wrdi
n<J.ria, e para que fim? Creio que unicamente 
para termos um numeroso corpo diplomatico. 
de cuja existe·ncW. eu não tenho visto resul
tado a,lgum vantajoso .para o Paiz. Eu vejo 
aqui, entre outr.as legações, a de Roma, e de
sejo não recordar o estado em que se ach:J.m 
as nossas relações com aquella Côrte. 

Alli peoraram nossas relações, ·e dinü..:tuiu 
a nossa consid·~ração, pe~rque nlõgocios que 
aff.ectam a dignidade nacional e offendiam os 
direi·tos da Corôa do Brazil tiveram lugar. 
sendo estes direitos postergados de uma ma
neira tal que não póde deixar de magoar aos 
que são sinceros amigos e zeladore·s da honra 
nacional. 

Vemos o mesmo a respeito do •negocio do 
Oyapok: quaes foram os serviços que a diplo
macia fez ao paiz? Quaes os meio·s de que se 
serviu para reclamar os nossos direitos. ou 
ainda para, em tempo, nos annunciar os 
meios? Nós vemos invadido eE:se ponto; e, s"
gundo hoje nos informou o nobre Ministro, j;l. 
·a ccup.ação se não limita a esse ponto; outros 
porntos se acham Invadidos; e multe> recei0 
que esta occupa<;ão se estenda muito mais ... 

0 SR. M. DE BAHBACE.:•u: - E' a n:wegação 
do Amazonas. 

0 SR. FERREIRA DE NlELLo: - Sim, e re
ceio que o resultado será sempre em d<"sfa.vor 
da di,gnidade uacional: os. factos antecedent<>s 

muito minucios.amente. O diplomata qu" alli 
temos não teve occasião n2m mEios de nos 
commu•ilicar quanto havia occorrido, afim de 
que o Governo do :Srszil pud~sse tomar. em 
consideração esse negocio, pois receios bem 
fortes devemos ter das cons~quec.cius d8 ta23 
acontecimentos. 

.Eu vejo, .Sr. Pre:sid·ente, que temos u;::n 
exercito de addiodos ás legações, vencendo or
denado~ en':retanto que anteriorn1u.::te as le
gações eram bem servh:hts sem tantos addidos: 
e eu r•eceio muito que isto continue, para qlÍ·3 
~e p.ossam accommCJdar os afEho..dus p:.ra o 
fim de irem para a Europ<t passear e divertir
se á custa dos dinheiros ·Publicos, .. ntretanto 
que os nossos negocias internos e exterr.:ws se 
acham em tão mau estado. 

Se pois este é o resultado das legações, 
que nós temDs nas nações estrangeiras; se é 
desgraçado D estado de nossas finanças, como 
nós todos reconhecemos, como é que votare
mos taes desp-ezas, com tamanha profusão? Por 
que não UQS lembraremos dDs tempoo em que 
algumas economias S·e faziam nesta rep.arti
Ç'à.o, e em que se fez o s•erviço publico sem de
trimento do Paiz? 

Na Casa se acham nobres Senadores que 
estiveram á testa dessa repartição, e poderão 
dizer se isto é ou não é exacto. 

Hoje mesmo, Sr. Pre·sidente, eu acabo de 
ouvir a.o nobre Ministro emittir uma propo
sição de reduccões de algumas quantias que 
julga poder-em ter lugar no orçamento: isto 
com effeito é para notar, porque é do inte
resse do Governo ter s·empre quantias á sua 
d[j;posição, para. applical~as como julgar eon
v.eniente; mas, tanta •é a força da verdade e 
da. razão, .que o nobre Ministro n1ls apontou 
umas poucas de quantias que elle julga des
n·ecessarias, e sem as quaes póde marchar 
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aqucll:l rc•parti<;iio: c é no rsiado L'lll qn<· nos 
:tchamos quc i!'<'mos rowndo "sras quantias, 
alifts Uesnvccssa rias? Sr. Pl't~Eidt·nte, <.!H trt·

mo ck votar rm 1'~1·or c1<~ um cr•·clito que a 
Govt•rno cx:g~· ,. s:·n: o qu~il i.·liL· diz q11c n.:w 
pôde marc!l:ll'. O qn,· cu pcmo, e o que dcro 
l<•mbrar, c• m,• tc•m l·;,mbraclo, é que <l quan
tia pccllda )l<'IO GO\'t•rn" ha ele ser Jl:lg;a P<·· 
lcs m:scranis Janadort·s brazi!eiros qtll' hoj<.· 
1nais do qn~ nuncn. ~~LO digno3 de compa.ixão, 
porque são l'lh·~ c suas futuras geraç;üt·s qu~ 

têtn de png:ll' ns p,l':tiHl~·s so1nmas com QUl' 
nús temos Oll<'I'1Hlo o Brazil, com emprcsr.imos 
sobn· ·cmprt·stimos, t' co1n escandalosos Ues· 
pl'l'clicios, s:·!n uos J,•mbr<lrntos (}llf' os tribu
to:; qt~>:' p~;;am cs 1:1\Tadorcs são amas:;ados 
com o suor do sen rosto, c talrt·z arrancados 
a miseras fa:nil!as. 

Achu nd o-nos neste c:stado, obsen·IJ que 
uno se trara c],. (•conomias, e sim que se rão 
angnwntanclo as d•:spczas publicas, com ail· 
gmcntiJ de ordenados, pensõc•s, ás mais das 
vezes injustas, c com condescendencias pouco 
pruil<'ntt•s, qunsi sempre .;_•m favor partieu!ai', 
,. ·raras nzcs por amor da causa publica; 
porque muitas dellas não süo senão cm faror 
desses que Yão gozar cm regalo desses ord.:
nnclos em Paizcs t•strangeiros. 

Eu não digo, Sr. Presidente, que não te
nhamos Corpo Diplomatico em algumas Côr
tt·s da J~uropa, mas sim t]U'" nos Jimitenws 
em dar csst· grandt~ numt'l'O de pingue·s or
tlt·nados. Em muitas .cJcstas Côrtes talvez nos 
bastasse mn Consul Cerni, encarregados de 
negocias para conservar as nossas rl'lações. 

X>w 6 eonveniente .qne, estando nós cm 
tal <·SÚtdo d" apuro, devendo nos consiclerar 
rt·duzidos ú pobrPza por nossos clisperdicios, 
t•stl'jamos fnzcncio vãs ostentnçõt•s que, a con
tinuarem, .Uarün lugar· a uma catnstroplle es
trondosa, a da bnncarrota, que muitn nos 
nmen~a. 

Eu Pston n•ceioso que qualqllL'l' em,•ncla 
de rcducção qm· cu mande não ha de ser av
provada. Estamos cm um estado admiravel e 
contradictorio, porque no mesmo monwnto cm 
fltH' lastimamos a fnlta de dinheiro para oe
correr ás dcspc•zas publicas, approvnmos tudo 
qur se nos apresenta para augm<>ntar despe· 
zns. Xote Y. J~x. j(, cahio aqui uma pt>nsüo, 
orcl;·nado nu gratificnr,:10 ... 

u~r.\ voz: - J(c cahio. 

0 Si:. l'EI!BIJ::.\ VE ::'ll!::r.LO: -Disse O no· 
brc St•m:dor qw: uma pensão cahira e cu 
l·.·mhro-mc qua 1 Ioi; mas, era tão insignifi
cante. que a respeito de!la bem se podia .Ui
;:cr: - Demini111is 11011 curat pretor. 

Cuuhl'<;o tambcm, Sr. Presidente, que de· 
\"l'!llllS p!'l'll!iar os benemE:ri tns, mas nüo os 
cx\gt·utcs cspc•cuiaclor..::s, que querem sem m,, . 
rito vircr f1 custa dos dinlll'iros publicas. Es
tou r~.solddo p<'l<t minha parte a votar St·m
prc contra tat.:s cxigt·ncia:=, il carr-egar cülll 
tocl:: a l'<:pro1·ar;iio dos pretendt·Ittes, c mesmo 
:t incoiT<'r no dt•sagraclo rl"sses senhores, não 
digo da Cu mura, que espero me fará justiç<', 
:Illt<i cl•.·s;-cs, isro é, dos qu<· n[[() estão nos C<L· 
sos c!t• obtl'r tantas siiH•curas. Vou mandar ft 
:\[.•s:t uma <·mt•tHia suppriminclo ou reduzindo 
todas as quant~as dl' con~ulaUos (~ lcgaçõ~?s, 

ru CSili'I'O quC> St.' por acaso ·esta idéa pôde 
passai·, o Go1·<'rno ainda assim nüo se achará 
embaraçado. Elle Jlócl" n•colht.:r alguns cm
Jll't'gos qut.' julgu'.' nt·ccssn.rios; pódt1, e1n lu· 
;;ui' de :\Jinistr.,s Plcnipot<•nciarios, ter con
su!t•s g,.,.,ll'S, enca rrcgado de nego cios, que 
lh:v,•m t~.·r ord,•nados mais limitados. A' vista 
de !liJssas circumsrancins financ~:iras, creio 
que prudi:!Jt,•mentc se: nüu poderá proceder 
d·· omro modo. 

f'l'!" qu,• diss,• julgo ter justificado as 
minhas boas inr<:IH;ücs ,. por isso mandart>i a 
c·menda. 

O Sn. S.I'ITI:XL'io: - Esta Lei foi ú Com
missiiu e foi por "l!a cxnminada. Se, por&m, 
é conveniente c·xaminar quaes são as clesp~

zas dcSJ}:•cessarias e snpcrfluas, todavia não 
se .leve decidir que se supprimam SL'ill dar 
os motivos dt·ssa supprc>ssão. Como se ha de 
supprimlr uma Legação, por exemp!n, cm 
Serra Leôn, que se diz não scr1·~. se nós te
mos um tratado com Inglaterra que nos obri
ga a ter um agPnle cm Serra Lcõa? Porque 
se diz que• •1üo l!a quem para hí vú, podt•re
mos dc>ixar de cumprir com as nossas con
vcnçõt.·s? ... 

O Sn. Lot•J.:~ G.I~L\ (Jlini.slm <108 Eslmi!· 
gf'iros): - Pc~o a palavra. 

O Sn. S,\'lTI!:'iixo: - PódL··sc dizer q!h~ 

SI' nilo mande mais ninguem? Scnwll!antc de· 
c!.1ra~üo não cqu:l'ak a dizer-se que o tra· 
tado .. niio s" cumprn? D,•mais, Senhor.·s, o 
que I'C>ju é qn" a Cl!lL'!Hia não tkclara qual a 
cJ,·spcza 0111 qur. dt•l't' rl'cahir a reduccüo. 
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T:unlJ-.·m niio jul;;o conveniente r1ue se 
rc-mo1·a a Lcg·a~flO cm Roma, emb()ra se con
o-.. ·n·c nessa. Côrte um <'mpr<'gado de caracter 
awnos ekvado, mas, que na. Capital do Ca
tholir:ismo o Brazil mio tenhn quem 0 rcpre
""nle, é s•·m duvida alguma uma falta rcprc
!H·ns!nl da. nossa part<-. 

o St:. FEIIBJ;tJL~ IJI; .:\I~;r.r.o: - o nobre s~

!l:Hllll' qu., acaba de assentar-se quiz comb,l
t.c-r al;;umas de minhas idéas, mas não res
p.1:Hl•·ll a un1:1 particnlaridack, c era que, com 
11 uantias menores (creio que 90:000$000, ou 
l :JO: 000~000) se tinha feito melhor 0 serviço 
da diplomacia. Aqui dentro desta Casa se 
aclwm nobr,•s St•nadorcs CJU<' podem -dizer se 
se f<:z •·ste serviço com menor quantia, c não 
l'i ~~~·· nessa época houwss,• occurrencias tão 
f!,·s~~radav~is. Sobre ~·stes argumentos nfLO 
<lru o nobre s .. nadnr uma palavra. Eu não 
rpli:: que se acabasse com as Legações e Con
;u!:ulos; quiz súlllt'ntc que <'111 circumstancias 
tacs rcduzissrmos as despczas. 

Tambcm o nnbre s.,•nador achou que era 
pr~eiso umn. escola diplomatica, como Sé'io es
sEs addidos, porque, supposto S<' c!t•spachas
><•111 pt·ssoaõ instruidas, nllo tendo a neces
sa!'i:l pratica, nllo dt'St•mpenhariam bem a 
oll!l. mi~=fin, sc•ndo immediatamente nomea
dos. Eu conheço a utilidade destes principias 
elo !lobre SL•uador; mas crl'io qu<> se pod,•m 
pôr •'111 pratica com alguma economia .. Pois, 
para haver esses addidos qut• vão se habili
tando para depois <>xere<'rem <'Sses <'mpregos 
<l illlnmaticos, carece qu(• t•m cada um dos Es
tados existam addido;; em tão grande nu
mero? De C<' !'tO. qu,~ não. Supponho que nas 
principa•.'s Cõrtes, por exemplo, na Inglaterra 
~~ na França, bo1n st~ria isso fazer: c qunndo 
o Goremo tivesse participações de que va.
p;ava. um lugar de <liplomacia, então nonü'a

ln~es St·JHHlorcti t"JUt~ rvc:onllL'Celu esta Ycrdadt.! 
nao me ajudem a diminuir alguma cousa nas 
d••SJWZas destn rcpartiçiio! 

Dt•s .. jnra que os nnbr,,õ St·nadnrcõ que têm 
servido de :\iinistros na Reparliçüo de E"t.ran
g;ciros me confessas!:wm !:it~ niio fiz,•ram o sPr
viço C(IJ!~ quantia muito m"nor, P se, durantt~ 

os S<'Us ?1-Tinlsterios, se fiz,•ram alguns males 
f!. N'açün. CrPin C]lll' não: antt•s, d~pois que se 
deu maior quantia ,; qtw factos dcsagradavcis 
" muito Jwejudiciaes :1 di;;nidade da Naçã~ 
Yiio rendo lu~ar. Com a minha mnenda creio 
qu<• nii.o ponho o G0\'<'1'110 t•m embaraços. Eh 
digo: distribuindo-se csrn quantia como :c 
julgar m:ds mil ao scryi~o da :-laçüo. O Go
nrno assim pnd< .. rá, nos lug;ll:es cm que fôt• 
:!OUYCllit·IHe, ~upprimir as Lt·gacõcs c cm ou
tras pcderá lazer mudan~aõ, coarctar o seu 
numero, " r..Uuzil-as como t'U já disse, a con
suh·s gt•racs ou t•ncarrcgados de negocias. 

Tenho feito um esforço, Sr. Prl'sidcnte, 
par a a pr;,sen ta r estas razõ,•õ, porque, bem 
previ qut·, SPndo a nobn• Comimssão composta 
rlt• nwmbros tão illustrados cm negocias cs
t.rang..iros, haveria f!l\l'lll pedisse a palavra 
para combat<'r as razõ,•s t•m que fundamento 
a minha emenda. ·:lias, cumpro um dewr de 
eonsciencia, creio desemp<mhar uma obriga
çlln a que L'Stou ligado como Representante 
<la N:f(;ão, a qual \'t'lll a ser cconomisar os 
seus dinheiros, em épocas tiio criticas como 
nrtudl::s em que nos achamos. 

O SB. S.ITl'B:>;TXo: - Acho que somos tü.o 
obrignclos a z<·lar nõ direitos pccuniarios 
como os direitos politicas. O nnbre Senador 
disse qu•' cu não lhe respondi: é porque me 
passou cstt- topico. Disst• qu•• o s,:orvlço se 
tinha !'cito nwlht>r com menos dinheiro; m:~s 
r.ambt>m as circumstancias mmlaram, " cm to
rias as l'<'JlHl'Li<;õcs se augnwntaram os ord,•
nndos. 

Emfim, Sr. Prt•sident .. ', as <lespezns dt~- Diz-st• 1nais qUt' uma Lrgação, por c•xcm-
\·~·m st·r :;,•mprl~ feitas, não sómcntc corn pl11, no Chi h•, é intnil; mas, dign.-se a razflo 
muitn :ttt<'nçlln (Is nPccssidaíks publicas, mas Jlnt' que o é. 

r'a um dos candidatos habilitados. 

1 :nnlv~m com :\ttcnr,:in no nnssn <'Stndo finan-1 O nobre Senado!~ diz Qll<' é muito dinlwi-
eciro. rn, P niio fliz mais nada: l~ prl'ciso QU(' d:.! .. 

!"lngu,•m objectou que o serviço ft'ito an
i t•riorm•·Ut•' pt•ln Repartlçüo dos Xegncios Es-
1 !':lllg'<·irus qn:nuln ,;,• deu menor quantia. l~u 
nu,·i, Sr. Prcs!d,•ntc, quando [aliei a primeira 
l"t•7., um nobrt• Senador dizt•l' qtlt' o qut• t'U ar
firmara era venlack; <' lamento que os nõ-

Lê-se ,, é apoiada a S<'!';uintc cmcn

d:t: 

"Com nõ k~açÕt'S e consulndns, 130 con
Lls eh- r(:is, n•' cambio de ~1. calculado no 
i,~·r.jt'('tn t1a-s rnH'ndn'i da Cnmara rlos Srs.. 
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Depmatlos, podendo o Goyerno llislr:bnir cst:t 
quantia, P-Omo melhor conl'ii' ao serrico na
cional.- Ft1TCira l1c J[cllo." 

O Sn. :\I.\I:Qt:J:z llE RIJ:n.\CI·::u: - Sr. Prc
sidt•Jltc, n Commissfto Yio com todo o esmero 
o orçamcn to, " comparou-o com o::; antcceJk:t
ü~s, <L' ad1ou CJUt~ eon1 cffcito agora. se dilni
nuio. O <:!l~nno c·m r1ue l:tbom o nob!'e Sena
uor é rtnc lhe faz acreditar que se clc\·a ::t 

fJlW.llti:J. 

Disse o nob:·-~ Senador: - Xo a:1110 tJ,, 
tal, o :IIin:stro tal pt•dio 100:000000; este 

pede 200:0oo~:ooo; logo, pede o dobro. -Eis 
o cng:tno. Qnando se pedi o 100:000$000, c r~ 
quamlo ~~:GOO cquiYa!iam a uma libra cstN
lina, L' pcdem-s,, 200:000$000 qnn.ndo uma li
bra é l~ual :1 7$200. O que faz n. dilt\renç:J. ü 
o c:!n1bi0 nns din~r::r:ts drcum~t:1n~ins. An
tes que a L('i Uo systcn1n. moi~<~tario altcrassP 
o paclri:io, o nosso par L'l"a de GG 1:2, c fazi:t-sc 
a <:anta n ~SGOO por l!bra. · 

O nob:·c Scnauor por ::l!inns csl[L pPrsu::
Uido QUP hn g"'~n.t-:• de :mais a:ts lega~;ões, e eu 
lhQ pcrgunt.nria qunl é a ll~gação que se. tem 
t:!.ugn'!ent::~do? J~u nün a conhN;o. Qual é me.s~ 

:nn o luxo .ch•ss.:.1s leg:1çües? O luxo não exist.l~ 

d:~ certo nas lcgar;üt~S do Draz!l: devemos p·:~r

su~.dir-nos Uo c:ontra.rio. Se h:t algun1 addido 
eh~ m::ds, de C:l'l'to isto nS.o é cc-nsuravcl. !):)1'. 

que s-em <'Seola n5o se pódL~ a.chnr :;ente 11;~

b!Jit:Hia par:t os lu;~arc:s da J!i;Jlo!!~~cla. Tal
\-~·7. F:ltre n6.s n1csn1os o.s cousas Yüo w·.ssim:t-
11lentc~. porque se düo os e::mpregos a· C'J.lW!n 
nüo <'slit hubilitndo! 

OuYi a obji.·cç_~.o de qut~ esta em-enJa ti
nh~. sido ael'ii.a pdo nobre ::li!Jlisti·o da rc
pnrlir;.~n: é um facto, mas nfto foi pelo actual, 
foi pcln outro. E <'S!.aremos ntis obrigados a 
concordar •.'Ill tudo quantn os l\Iinisll'os qui
zercm accr.itar? En crt•io que nftn. A um Mi
nistro qu<· se contentass·~ com tudo qn<: se 
lhe qu:z,·ssc drrr, .,u preft•ria um ~!inisli'J 

que dissc~;sc·: - Desta nlnnl'irn. n1lo posso, 
démitto·m,•, proc:n·c:n lwm<•ns qu-e knl!am a 
hnlJ!liLlaJ]e d1· tudo fazer ·COill pr,uco <linheiro. 
- :lias, llt'!Jhnm :llinistro procc•dc llc·ote mo
do: cht~g-:l o npcrlo, IkdC-St• c.l-.•m1ssão, ~~ lú se 
Yai a cansa publica! 

O Sn. LoPES G.nr.1: - Quando fnlJ,·i n:1 
llCSIJ0Z:I cnm :t Sena Lcfl:l, n:io foi emno :Ir

U~n (!1lt 1 clt•\'C:::::;p passat· no orc:nm·:·nlo; fornm 
CO!lsitlt·r:l{;Õcs íJ.lll' alll'0St.•ntl'i :to Sc:n:ulo, aC:n1 

d.:: nwslr:n· qn~u.:s as reducr:~·~.s CllW se pode~ 

rlam l'azer. A CommissfLo da Serra Lcüa !ta 
muito lempo que "stít dcs,•rta pelos nossos 
Comm;ssarios, c JH'nhum lú S·.:! tem demor:L
:lil, ele maneira C{llQ o Drxdl l'Stú constnnt~

~r:.·.·nte a fazt~r dcspezns de ajucbs de custo d~ 

e:i. Jl:ll·a líL Alguns pnssos se lcm dado para 
:J.··tPrmin:~r o Gonrno Brit:mnicu :1 consl'ntlr 
.-:'~n qu .. · St: f:!~a o jul.~nilil'lllil c~n outro pa!ltu, 
e ne;or:t mesmo Ulli;·~ncias se fazc:n ncstt.! 
;;~·~'!.Urio. Xão ::;e Jh:::llS(~ q1:l· ntlo h:t rmcm Si' 

offl.'Tt'!'::L para ir :;i Serra .Lcôn, POl'fJU~ a ll\!

cr:.:~s1daclc de emprt·gos é tnl, q1.w hn. fh•ssoas 
f!ilC t·stã:, promptas :t acc~f Ln r este lugar. 
~~~-to, po;ém, ncct·ssarios honwns habeis; c 
honwns hrtlkis por 2: 000~000, para habitarem 
·::nl nm Paiz trio insn.lubrc, é dif~icil oencon
::ra 1-os. ,\ t•xperiencia mostra ~11<' todos n ~ur+ 
h·s C'!tW t~n1 ido para lú Io~o !!r. retiram. Eis 
:\qui o moth·o 11or q11t' cu d issc qu,, por ora 
o·n1í.lt1~'~1i:O se não fixasse o L'StahL'lecimcnto 
•·m nutro ponto, podi:t considcor:.ll'·se vago 
es~· . .' hip;Jr durante o anno fiurrncciro. 

A r·.-·;;p,•ilo de 1.1.'1' um <'11\'iado junto fL 
Russia, eu nüo disse que os Estados "Cnidos 
tinlw:n tir:Hlo ~rand·cs \':tntagcns das suas 
l'l·lnc:õrs co;t1 ~ Russi:1, c qu-e é {"'St~ tahp~~z o 
P:dz flUC mniR 'pnntagenl !lns nff,•reçn., por
qne ri;lr···'cnt:~ iiO milhücs d<' habitantes, c 
!lOWJlh' scn Gonrno exerce umrr grrrndc in
rlucnci:t n:1 EuTopa, como poderirr ru avan
r:ar r,ue não ncs c0nv0m estreitar co:n ellc 
nossas rf•ln~Õl'S diplom:1ticas? O nobre Sena
dor é que pert•..'bf'u mal. 

Sobr.• rr outra emenda. qu" cst{L nrr :IIcsa, 
fc·ila ]lt'ln nobre s.,naclor por :\Iinns, direi 
qU<' <'>tou prompto a acccit:Ll-rr. O nobre S·:
nadnr adoptou por base a dL·sp~za. n.ntign; cu 
i:.~.llll)L•m nfLn qut.•ro mais: :1cceito a· sua cmen
<la t.' retiro a minha. Quero rr mesma ~nau

tia, sal\'o o c::mlJio. 
Sr. Pr·~·sirl,.!ltr., a ·d iplomaci:t nrazilc:m 

não f<tz clt~Rpczas l'Xecssiras; os nossos rPprc
:1l<: ~~~n:.c.~ C~ t.~,Li~ ~S Ol'llCmS ni'i.o SÜO pagOS 
,]., mrrncira qur. possam ... ntr<'trr PSSc luxo ele 
qne falla o nolJrt• Senn1lor. Dít-sc-lhe o m~

ram0mc p;-,•dso para Yil".,l'<'lll ut•sses Palzcs, 
:· l'<'llrescui.urcm com dt•ccncia o Brazll. Eu 
:'slon persuadido ~U<! umrr X:H:iio t.,.m g-ran
rl~·::; intt·rcssL'S ('~ll St' ftizcr representar nos 
nntro:; Paizt·R cnltos .;• cirllisadns; t: se não 
rptL'TPll1tt;; srgn~r :! politica do Puraguay, para 
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que havemos tic eliminar todas essas quan .. · !lir;u·o CJUl~ cn acu~1~dllas::L~ u Comm:1.n~llnt·~ 

tias? I tlUC não fiz~sse aquii.1o, Yis~n CJ~.l.:: o :\~!aL~:rn 
O Scn~~.do sabe qUt! rnuitas vczés n~gocio:~ ~nglez nà1~ razia c~iSo do no~;s:J Jil!li~tro~ Eu 

de grande importancia siio !Jc;n uecididos pe- 1 e que lwv:u d" aconsl'l!ur o Cna:m~,r;Hwnt~·! ... 
la pruclt11tia dl! un1 diplomata: c co::tlo chn·f Dastari:l. tl'!·mos coJHm1cs, vizto q:~~· ~~~: cn. 

c::ll'l'C:~ados Uespcndt~m mais r1lnllt·!ra t' p(Jn:~·) 

[r!.zem -~n1 p:·ort.·ito uos;::o. JI1s ~·t· Z2 f/11(~~· Cill" 
n no~so enrpo Uípinm:)tico s~.ja h~.·!11 ct::n:)~:·Lo. 

pam ~u" se· ni:io mam~:t um c:n\'i::tdo ~'! ·;ic<·· 
Jld do Egypto, p:l.iz f!l!L' ~~ctu:llm0ntc fl;.;u:-.1 

nu1r para ioto um homem qu·~ nüo está ver
sado n::t diplom::tcia? Poderá este homem ter 
muito talento, porém, para todas as profis· 
siícs G Dl'l'Ciso ter pr:ncipios; poderá multas 
vczc-::i St~r victima uma Xat;ii.o r..:~prcscntadn 

por U!H homen1 incxpt•rh•nh•, pc!a fn.lta de L~n:.1.J,•lll tnuittJ? 

c~tntt·la e d<:sscs m·~·!o~ que Stl ~e podC'nl ::uJ.~ I ~r~s. :~:~!"!lle:n !l~~:L!l;.cJs ... nr!~tcl:l::; (!uiz·:::l\;:11, 
quirir c:mn n pratica. p,-,r isso digo que G l~t.o •!t:l.o pód\.! nas Ll:u· pr;~.~tigin 1~11 .·~\t~Tiur: 
Pl"t'c.:iSo conscn·ar n. llO::iS:l dlp1omacia, :10 I ;::, l'l'!l11:S ~:·~m~l(::-, <tU:i!ll.lO :t x~·~;~LO c:u:~l.-1' C.! 
lll<'llOS uo l'St~do cm qu~ cslét, e com a quan-1 ci, ,. quanll" n:h ~" !:~JH;ar c"n~!.J::·:J:1~::,·:~1·· 
tl~ C1U1' ~-· pcd?. I :111S braços do~ c~lrang:Íl'us, P1n·Lu~~d Cd ~l'.tl~~ 

O S1:. Cof-:T.\ Fr:Hr.J~TIL\: - Fa!lon a.qui o t!~· ante.:) tk se bur;í!!' :-tos brat_;~:-= dn~ t•..:!r:l~ 
nobre S•·lwllor em ,·scol;J. di~lomat:c<~. IT:l 1 :JJlo.~. 
el~rto;, lldnwns que, ainda que frcqu{'!lldll to-! Qu~:;~í]l) .a Jngl:tl•.rl';l ]Jiq]:;J t::·:u· n~~l'~:J:~ 
dos os dia:; as ~scolas, n:-tda aprcnd{'m! Tt~.l r!as r<:laç-t'Jl·:; de :!n~iz:::.:l~~ c1u\· ti!lll:! ~-~:11 Pc:-. 
r.1o~ os tH1S50~ bnch~u<~is, se hfto de and;n· t ru~al, c!l'.~lo t:lz;i:!.: Purtugd :: 111,::;::-,o i·;t'',, l~~.;. 
f!lH.·llrand~ as r.~c.!l:in:u;, appliqu"m~sc :t isto. J ;;,, aut!go a[iil~o. QuaH<lo. v.~j~·0m, c:;t.a ult~m:t 
O C]~ll' !li!O quero e que St~ 0.mpr.egucn1 rup:l· 1 putC!H~!a nt·cc:-;.:;llara u11 :!llXl!I•J da I~l,;bL:•rJ'~!. 

zes, sú ptJrqui~ são parentes tlcste on daqueiic. I n:n Iord tlizia: Jci r~st~mos caus:ltlos til: c::rrc~ 
Scnhor-:'fi, sP na h~1lanc:a Sl' pcz::ssen1 os 111:1· ! gar Clll'Jlll.S morto~! 
h~:; c o:i bL·ns qth~ a diplon1acia. tem ft!ito !lO I Tornando an nossr1 eunw dlpJ~,ni~H~c~:l, S1'· 

:Cra.r.il, êU crdo cn.i•."' penderia n concha. em , nhnrt.•.:;, (·u nilo fallart·! do~; ~l{ldidoc.; LI"' :~;· C:.r-.-·. 
que o::; mak·s se puzt~sscm. Xás Yt-lllOS o quP ~· s~', pí1rrruc cr~~·io r:iU~~ r·.:::it·;; n:1u .~ ... ~!1~~:1~1! ~1~!1:1: 
acontr~c~~ no Oy~pücl~ l~ cm outros lugares. zãn mnc,,3 CJUC' se CJW·!C!!~ llh·:··r~:ir, c ~·.:.;J ~~c:o· 

Quand.o se twdem informa~ÜL~S, 1ogo St.~ rllz: - !~1;l1 1 1s !~:1 kr;:aç:1o co:11o ~l!Jdh!1,~·. 
O C!l.So pcd~ seg:--cdo; n. alt..1. diplo!:!l~in. ass!m I 1~!!! Por~ug-a1, ~.·~·jo um c·l~·:l:~:!D :•xttaor':Ji. 

o PXiJ?;C·; não posso dizer sl!ll:io uma palavra~ (la!·io. .:\.n.touin de :\!(·lH'zcs \":t.,:-:o:lc~·lln:-; d:: 

por~T~: r~~ .brevt•, _ ea .h.~i d_c .~~P~~~a~~, ,;te. . .. I Dn!m(Jncl.. ~~1.n s1•i se ~~ a mP~m~l J1CS:7<~l t~~~ 
\·t•l11ü.':: que no P:.11h O;:, llllUli:-, 11~ do 11 11 vc. nut·m St' ra~lou mal, no ~t··mpo t·lll fJllC esl.:!Vt 

ganh:un t.l:l'l'l~llO, c. :lO CUl:llHO. nós V!:~ ta mo=: J 1;:1 oppO!::iÇ;.io o p:trtit1o llc }!J Ó) S:•t;:-:l~!Jr,"}: 
csP<'raudo um~t C!dU;>;a Qllt' mai~ tirdc se nnF. enti"tll, ouvi tlizcr l1l!1' cllt• t!~1h:'.. :::tt:J.e:~do 'l 

ha d(• diZCl\ istn é. (!n~nd~l eiit:s L'St.iYt•r •. ::n I c:l:l'l'c ela r.·ligião, e tkP(Jis disso fo! th•sp:l· 
ó:·m (oliilie:!clos. Já· no tl'lllPO Un St .. :\JaÜl'êi~ . chn.llo r!1Yi!ltb t"'Xtraord.inario par:1 Po~rtu.o:a.l: 
se dl1.ia que d1t•s. gal~hav~lll tt~l'l'l~no, r, :l]W ... I i~n:i~';> se hou,~c :dguwa tran::.:tct::l!n, ou St-' LL'\'" 

z:1r disso, 11;i.o St! tom~ra!ll Pl''1''itlcnci:t~i. P con· l !~·~j,l' 0 rc~J'L's5 o P rtr:····p~··ndinwntn. Ora. nftn ~t~ 
tinua.mo:; na mes11.1n pnlitiea da ;ueul'i:l. tl\;~do em ~·ist.a s:::~ 1 iio as Jh•:;~nilS, c nada ln:tl~. 

Sr. Prt·sich•ntr., não Hd se ficou nn ~"SC].Uc~. e1111111 11:1\'t•mos fie marchar ])cm? 
cính~nto a -enlradn b()Sti~ dus IngleF-~5 1iln Pa- O L'x~.:\lin:::-tro dos I~stl'~lng:·il'JJ:3 tlnh~t ac~\!~
T{t, o insulto (]Ut.• o Cummanllante c1a ··.staç•:i.o t.:.uJo ~ Pllkntl:l; crc:i::> qU1! Tlillgti2·m pJd1·. 1l~~ 4 

naval britannica, nos mares das Antilh=:ts. nn~ g·a1· que t•::.~~~ n~Jbl'l! l•x~.}linistro st'ja tlot::tt!o d,· 
snu l':l.7.Pl".nos, st~m fl.U\.' n3 no::sos diploma~~!? ta!cnto, c CtHllh·CCtlur do::; ,;ost.ntlo~ tla Europ:-t: 
P<~disscm sat.!!.1fn<:;Õl·S l~~~ um tiLn ~r:l\'t~ llCs:l· p~~nauto, 'ilÜO ::h'·! púdt· tli?.Pl' qut· t•l~e. acdtau~ 
cato; bcn1 como quantlo Sl' :~~~at'l'nll um .hd:' dQ ~~ cm~·nda, n:i.ti pu!ii:! s:nisf:!ZC"r o s~u d~~. 
de Puz, HCl1\ a .!llt.'':\(1!' C0l'Ímonia. o que rh~~·I'.!l~!~ I \'l'l'. 
os noõSOS ·dlplomat:J.s'! Um tlos ne!n~•·:; ~Iiu!s. j.tkli:Jos ti,, 1" cl~:s2. Eu Clllc·lltlo que• um 
tl'()S (n Sr .. ?nl\'~oL C!UC! aiJ!:t :1 t·r.·:pitS\:a q~l.'· i .:;tj adt.I:dü s~ ri::t _mals que sufricidlt~; purl·m, 
teve do :\ltll18t 1~l'LO. Jbntla.va-ml• d::~t:~· o )1 1 J c:uc·l'-SP t1ous. Ye.Jn QHt' na lngla'.n·r~l Sl~ :1el!a 
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nnl t'!H~Ul'l't•gadu ele negocio~, na Fl'all<;a um 
enviado cxtr:wrcJi:.lario .. na llu:;sia, ta:ulJ:·nl; 
por um motil'o "SPL'cial, um t•nYiallo .e:-:t.;·aar· 
cJinario e um mini;:ü·o plt·nipoten<:iario e elous 
r .. Udiclos de ln tlassc! 'fntln vai U!-3!:iillJ, t.' no 
l'lltanto, fiqu(· n Brazil sctn o Qyapol\! 

Sr. Presi<l"lltt•, Sr• nos lli.lVL'lUos c:ol\1 r:t!H'l 

klcJiffcrenca invaelillo o nosso 'lcrriturin, uu· 
tras na~õt.·s a!llt·rlt:anas tl•m a coragem (!e rr• .. 

sist.ir a qn<·m tlt~St'j:l t S.Pl'Zinhal·as. Se r:S 

Franccze·s Ciltl':ll'CUl Clll nut~nns Aire:;, r·:-;p:•r() 

C]U·e tenluun a. mt·~ma S•ll'lt• Cfll~' tt'Vl' ~i t•:xpclli~ 

!:fto cJe 'Bcr~forll. 

Admírn, Sr. PrC~·itll'llte, r1ní' o ll•r:=:-;o ~·n· 
ca.rrt~gadr., tlt~ Jh·gocios qHl' "xistl' ·em :\lrnl!·~

vidéo, rnü.o 0\'e;:~c.: t.1'11lllo d~ P.tlll1111UHiear·nn~ 

cnu:1a. alguma: scr[J possh·t·l que aqui s~ s:l!
ba.m as notidus. primeii·amt•illt~ ~wlo::; J)an.i

culares elo ~UI' ·pnr ae1n<'llcs holil<·ns (jilto t(,;u 

n dever ele cnmmunicill-í·t:;'! ~fio lo só nisltl, 6 
t'l11 nutra::; e;uusn.s mais: ttm a.té acolltt·ddiJ, 
a. rt'Sl)eit.n do~. ne~otifl:l. do Sul. que Sl~ stdi.Jn.:n 
primciramt·nt" as nuti<:ia~ so•lll st•r pur aqur:l· 
lcs que as deviam cummunicar. 

Tambem fallnu·s" .iiccrea cln cnn:rah~nclo 

ele Africa·no;,;: Sl'l'ia bt·m pnrn. tlcsejnr ~tlf' o 
nolJrc !\Iinistro no" dis;:t•ssc o estado> <'lll que 
se acha este negocio. A Xa<;flO consignou umn 
garantia, n:io sei se dP cetn cnntos clt: réis, 
para que houvesse t:lllharcar:õeg qu" ob:;ta,.,.,lJl 
ao tra,fico ele carne humana. Quizt:ra saber 
<'m que foram cJistrahidas cstus embarcac;iics; 
de ma<ntoira que é v<;rgonha apparccerem os 
I•nglczes aqui nas nos,;as praias para obstarem 
a esse trafico. e os Brazileiros achalll·S<· com 
os braços cruza elos! ·Eis aqui por~Ut\ c!lt'l;; 
nos lançam no de;:•Ilrezo. E o Governo n:1o s•· 
oppõc a esse infame trafico! Qu" vergonha 
para o Brazil que, depois eh\ um tratado feito, 
tem consentido (•não s<'i se agora se pralie!a 
o mesmo), qu<· S<' vcndt~sscm publicamcnt. .. ,.,. 
ses Africanos! 

·E nfto quct·cmos ·eleJwis irritar as oni.rn~ 

nações? Elias. hão ele cJiza: - Vós nfto fazeis 
caso de cumprir ••S vossos dcwres; ncís, como 
temos forca, vol-os rar,·mos cumprir. r- E 
é com os no,.ws diplonl:llas aqui c alli qu·~ 

havemos de obstar n ess,•s males? O que ha 
cJc fazer [L Rusoiu, s .. nhores, par:.L se to·r alli 
um e•avlado e::trllol'dinm·io e um ministro plc· 
nlpotcnclarlo? A Rmala ha de influir colll. 
todo o c·mpmho sobre Ulll ponto. por ,.;.:c,mplo, 

c],• Contita.nlinopla; mas aqui no Bra.zil nft > 

púde influir nada. 
Senhor<•s, dcscnganemo .. aos; se niio olhar . 

mns para a nossa casa, se t~sperarmos. o ren1c .. 
tlio das nacücs estrangeiras, sen•mos fracos c 
dc;:.prczados. Qual é o motil·o por que a Su·) · 
cia [i~ura? QtH' popu!ar;ftn t<·m clla? Com., :. 
qnt• o Brazil nfto infl~w nos ncgocins do .no\'() 
muncl", quando p,•la sua p•osie;iio podia influi!' 
dt·sclt~ j[1, senão cnmo a pri111cira, ao nlU~lf;~ 

cnlllo a ~t·gmHla nação americana? (E para 
11 futuro, sem clu\'ida, gerft a pl·iml·b·a. s~ tivm· 
.iuizo.) 

Qual (~ o lllut!Vo, S<'llh<H'<'S, por qUt' temO<; 
cht~ga<io a e~·3t~ t•stado de ab:ttinwntn? E' por
que !la nma luta do Governo com os povos, " 
dos povos com o Gove:rno; não se faz caso 
eht Con:;Litule:ão r, aqtwlles qu" se qucix:t;n 
~do l'Spt•zinhn.dos, c as~:.im andarc1nos cons. 
tantt·mPntc cm .(]e~on!C:;:m; 'ilt'nl outra ColHia P. 

ele <·spt•rar, quando os que infringem a Con~
: íiuic;:io ll<!u ~;i o punidos como dcVL•m sd-'1. 

'l'l'lll·se dito que nas cireumstanc:ias Jll'''· 
sentPs ch-YCJiliiS perdo3r, t' assim et)ntinuare .. 
n~o•s So'lllpr,·: Em fim . .Senhores, ·cu estou pr:r
~uae!icln qut.• o nobrt.' :\Hnistro, qu<' conher: '· 
b<·lll oH n":sos rnnks;, que conhece o estado 
das nossas rendas, ,. Qll<' conhece quoõ nii.o po. 
Ll<'lllos ficar hoj,• "m dia com estes diploma
tas cJe alta categoria, lla d" C<'rccar dos seus 
orcl,·nado:. ae]uillo qut• fôr justo: para reprn
semar o Brazil com cli~nidncle, ~ d"~lli'C<·Hsa. 

rio o luxo nsintlco. Creia o Sr. :\lln!stro que, 
s1~ tnandar para n Europa, como enearre:ga(],) 
um home·m coberto dt• fareJa bordada, c QU•l 
•.Jfto tenha talentos. o Brazi! nfto serâ rcspcl
tado; mas, se mundar um homem de conhecl
nl<·ntn:., ainda que ancJ,. com um bordiio na 
mito, e c< •berto com uma tu nica, h a de s~1· 

muito respeita.tlo; repare o nobre ;\finistro 
que, ·<'lltn· nós mesmos, os homens mais res· 
·peitados sfto uqul'lh•s, dt• mais saber, c não os 
que andam com mais luxo; c o '!lobre Ministro 
sabe QU<' a carr..ira ela diplomacia não 6 um'l. 
carrdra ele tratantPs: n mrlhor diplomata é 
o homem honrado e de sa.bcr. 

·Emfi'm, c!L•Stoln IJIIL' o nobrt• .!\linistro me 
informe alguma cousa sobre o trafico dn car· 
llt'. humana. L' Enbrc qual o Jlt~so que se tem 
cJadn de fazer com quL' essrs rcguloa da costa 
ela Afrlca nos franqucem um local, onde se 
mandem os Africa·nns, como fazem nos .Estados 
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Unidos, qiH' nn Liberia váo eksp..janclo t·ss,•:> 
mis,.ruvcis: é pr~>vavd que '' Governtt tenha 
tomad(', na consídcl'a(.;ãO dL·v!da csst> lll•gqcin, 
um d08 mais t•Ss~·nei:H·S, no lllPU modtt de· 
entender, pr.rque 's:;t·s· Africanos dt·>em st·r 
l\l:i1.1da.dos ·Jlara " ~ma t2rra ... 

O S1t. li'El~i:I-:111.\ PE :.i~-:r.r.11: - :\f:.o ha nHtls 

fJUflll m:~:1dar. j{t moJ'l't•ram todos,. 
O .Sn. Cos'\'.\ l•'EI:!:IWt,\: - Já morr<•ra:n 

1odos! V<·rclaeh· \· ~Ut• j[t nuri dizer que, a 
um homem qur.· tirou ;;o Africanos. nn fim d•• 
11) mcz 1h:: nWJ'l'L!'::hl ~O; mas, e:nfim. é Pl'P· 
.,.~~so sn !J~ ... rmos i~·tn. 

Quanto ao mnl~. l:U l'StCJU CL'l'(O que q 

nnbr .. ~linistl'" ha cl•· 11lhar cr,m muit:l :•t!l·il· 

~ão par" 11;; n• !;"dos elo Oyapocic. 
Cn•:o que d.e\·cmns falar muito claro :1n 

gabh1cte: fr:1nct·Z, :1 estt· n·spdto. Buenos Ai. 
T"e~· nüc, t.l'IH ma't:; i'orça elo quv nú;.;, c cu to'.'· 

n(l n. dizei-o, uma •.1nção que não t.l'111 o pe:n
~~i.lllll'nto dt· HC :·,·duzir a. cinzas! qu:ttHlo nc

(!~s~a.rio seja para sal\·:1-r a sua digniLlade, 11:·L) 

ê na.çfto; l· com11 Hit;.·.s h11n~~·ns par:1 quem o 
1.ri\';•r é tudo, t' 11 morrer com honra é nad:J; 
n1a.s. n homem tk b.::1n julg·a fltH' mais vaL· 
H~f,J'ieP~ do nuc \'Í~::·r cJcshonr:Hlú. 

O S!:. FI·:HJ:I·:I!:.\ !li·: :líEI.LtJ: - Sr. Pr .. ·oi. 
dent~~, V. Ex. c a Ca.S:l t~:~rr.to n~flt~ctido :na 
)ltJsição desagradavcl etn que eu me aclto, P"'' 
Ler oatraclo n•·sta d::>cussão; l', posto que l·" 

nha dcsdos· de t<Jlllar pnrte nella, coultudn 
reconhecendo a d,·bilidade ode seus conh,ci
mentos sobre nc::;ocios tinnnceil·os, " calculo;: 
dt• cifras e cambíus~ t•sta\'ll resolvido a. g;ua~·· 

dar silt·ncio, apezar c],. lllú pc·rsuad!r que ul
;;umas n·ducções se podiam fazer selll pn•jui
zo dn serl'iço publico. Com estas minhas r.·
flcxõt•s Senhon•s, ni{t) t• '•1ho eh· nw Mira al
guma em vlsta. inlwhiHtar o Go\'crul); pelo 
contrario. elesdo tlar-lht· todo ~·as mei<•s para 
qlll' <·llco possa fazt•J' ao Paiz n bt•lll qUê pt!dco:·, 
e que é de esperar que• dlê faça. Taul!J,•Jll 
niin tenho l'lll vista, Sr. Pr•·sieh•nt<•, Jh•gnr o 
justo .prt•mio ou p:~ga nos bunô servidores U" 
l~stado: o tlll'll cumportmnento ne~.ta casa a 
este rt•Spl'ltn é constwatt• a todos, <lt•sde mui- . 
tu tempo; cn•io IJlie t<•nhn rcit" sentPI'•· ju<;
til:n a. aqllt'llt•s Clllt' bl'nl têm serviclo au Paiz, 
e sõ lallll'llto que a algum; deli<'>· se nito \l•nlta 
feito a justiça que lht•s é dt·Vicl:~: mas j;l qut• 
me compronwtti nestu cliscussüo, cnmlH'<' qnt: 
\"C! expt·nclendo o CJ\lé mc· occonc. 

Pccn, poh;. iali.ulgcu;.;la ltU ~cn:ttlO, t·m· 

C]U:tn.to emitto algumas npin,õr.s: {· tanto mais 
nect•ss:trio jul~,;o pedir esta indulg;enei~t. quan
do t•u wjo que lwie lw. um [astio l'lll se• on· 
vir as opiniõ<'~ dos nwmbros da C;1sa, c lB\1 
dPse:jo de natal', dcst·jo que eu cuidn ll'"' tcn< 
uma. origem nohr<·, CJUP é julg~n·-sr~ 'lllt· P''i.' 
c~Le llH'io S\~ cnnsegue c, b!.:nl; m:!S cu díffi~·~· 
deste mollo dt· p:.t.lsar, l'U crei:J CJUC nfu• t1''· 
vc~nos nos co:11pnrtar c~Jn~o cs llWIIlbros üt.~ 
tribUl1i10~ dt' 1wn:t::-rLeía, !' pnrtu.ntn devc:n::•s 
emittir i!s nossas o·rJiniõl'S r.CJmo julga1·mo9 
convcni:·ntt· no bem g·~·r~l elo lnlper~o. 

Eu penso, Sr. Prcsidt·nlr., ccn1.o o~,:. i.H,
hres Sl'IlitdorGs. qn:·· ê ct.':t\'t.~nicntl' q111- r~lgnn::"i 
:HiditloB ness~ t•xrrc:cio se hn!JifU:rm,. p~r~l v::;. 
Ucrern th·pois CtJilVt.'nicntemente pa!::S:ir n Ui· 

plomatns; sô r.omb:u.l o r·xcc8:-:h·o numcrn. 
pouco conrorml· cnn1 nm;::;a:; ~?l!:·:1lli..1.:::i ci:'Ctll'..l~i

tancins financeiras; :nas, ;},•Us nolJ:·:s Sc·n::. 
cl(J!'i'S m{• combau.:raw, c~::(.Pi!dn f!l!:' cu ~1p:-•.·· 

sent:tY:t argumentos Yagos l' rt'Ll:..1C(.'k:s a rs. 
mo. Ha de me permittir o nobrt• St•E:tdor que 
lllt· L"t·?. cs~a argufç:ão, qu~ cu lilt· diga qn~) 

e!~c G rtn,·m me rc'lpond<'U com :~rgmn~nl:•.-> 

Y3g"IIS, vorf'IUC, rgin1ido St• traI a tl:~ negoeio::; 
<lc cifr~ls, cu1np·tt~ n1o~ilrn1· qu:· e:~~~;1s <:iü·as 
r..t'to são exnct~s; 1nn.s, qu:~nllo s~~ supnü~ qu•: 
mn Senador aprcscnron :1 t•smn. 1' f!rgwnc!l
r.o::; Yagos. sem se mostrar n. int·x:tct!dãn do::; 
~C:Il5 arguml'J!HDS. nftn tem de ce~·rn combatitlu 
~S SWlS opiniÕ2S, 

Sr. Prl·SidPntü, os mcuK argumentos uflu 
i.'ur·:un tfln 1.-ng·os como St· :HIPJH1t·: cu ch.·t~ uma 
basJ .ent QU<' me fundei, qu:, era u•' or~amen
tos antt:·riPrt·s; citd mesl!Jt) ar1twlll·s feitos. 
cm tempos, c·m que mt•Ulbros d...sw Cu.;a di
rigiu a. repartição dos negocios t•sLrangt·iros, 
orça.mcntos que L'lles sustentaram, e com o::; 
Qnacs bem descmpt•nharam as altas funcçiit·s. 
que tinham rcc,•bidn da :":'a~ctn; ma;;, a isto se 
lllC rnüo rt•Sponàeu. 

Era necssnrlo que aqut•ll<'S qnc acham nu~ 
os meus argumentos s;io vagos. lllt• dissessem: 
- Xãn, o or~amt•nto do anno tal, foi dt• tal 
quantia, não de tal - c assim por diantt•; ma:; 
niio fizl'ra!ll isso, só dh;seranJ qll•' eu apr•·s,•n. 
tci argumentos l'agos e cortes a t•smo! Srrnho· 
r,•s, eu fundei os !lll•Us argulllt'ntos nos orc;.a. 
mcntos anteriores; e Sl1 acaso mlu os troUX-t"' 
todos, foi. como já cliss.· 1111 l>rimip',o, porque 
niio me julgn\·a bem hnbilit~elo p:n·a t'llll'UJ' 
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nestn matcri:1, c i~~to nüo 0 d:.• adn:in~r. p::r· 

on~ t.·U \'L'jd que as nacõe.s m:lis cidli:~~c~n:: 

llÜO CSlÜO c:l~:llmU.ltt! CO!llll'C~:!; .":'.:-: l~'. 

pr~t:nc!l•·r-~3C t!L• llf"t\"•.>. cm ln;ar tlo ~ddi~ln, qu~ 

(o~s" promovido a diplnm:ltrt. 

Diss" o nubrc :IIlnistro que para todos 
tios financl'iros, flil~tnlo m~b o 1~r~:zil, que é J:l L'lli}1rt.•g;os crn IH:c;c.ssario um tirocinlo, 
um palz noYo. 

S'-!:Upl'l' que ~~ppar.:.:t:e l·ll~r:....· w'J:.i uma 11":~.-

dida dl: finall~;as Cll!L' l'Xlge: C.:i.d(.:U:tl!:i, Cti lCJiLu 

tldla; .pela exp:·r;enr·i:.t dos rucln.:, :·c~e··io (jll~~ 

~c·j~ u!n nuro golnc mortal qne se -dú lla::i l'i
nuuça.s da ?'~açfto, e pur isso não é de :~dmi

r~r que eu tl\·e.sse apprl'h: nsüo de tral:-:r !],. 

t:Lcs lll~ttcriLl.s; ma.:, os orr;amt-ntos Que: t'll 

-r·L·l\~rl. d:Js lUCli.lbrus ela. Casa.,. que jú. i'111':1ll1 
1niui~trn.s da r,~p::rl.lt:;ão dt3 t~.:ilrangt:iros, ~:-~o 

bem c:u!lhec:iUos; nunt~ alguns !lelle::, mes1uu 
co!U os cu:l:pctl"lltes c:r.ubios, cllt·gal'i.llll a t:::li:;~: 

quan~:a 3gora orç~ulu; apenas IJodinm c:llegar 
e ínc1u:-~l·;~~ ,Js c~mbios, a ~00:000$; uun:lanto, 

eomo j(l clis:::c, j\:z-s~ o serv!~o llllhlico, ~~ L~~· 

Ht~ bC!ll; e l 1!li"fi0 a naC:\;J 'il~O so:~fria 1.al1líi:-i 

c:::;car:tC!JS elas X:~c;ti,~~ c.strn.n.~~:i:·as. c:on!o or~1. 

t·S~.i·~ s:J;·i~·,:ut!u .. 1...: c...::~ll .:.::~;~ a:n~:.1~;:~~la ~L- ::.;.:~.

fl'l'l' n!~1d:1 m'!is. 

r:'Lornou-se: :1 tonll.Jai:~·r n arsn!lld"lto qu~~ 

c•U tinh:t. ~lJ>0lll:J.do. SülJl'e O gl'illHlC llllll!<'l'O 

'l~ aclUiclo3, t· flli com a.:; ~llf.:::illlas :·aztjt~S jú 

antcrlur;udlLc C:XJh·!::.cliJ.~i::t, CjllC el':l uma esco
la. par:-t alE E.e: habiliLar,•m us 'ilt1.S.sus concitla .. 
<làos, a. bt·m d.2st•mpe:ahardn tlt:Jltlis as iuil

cçiics uiplomat!ca~;; mas, vu i>L tinha rcspon· 
dillo :1 ;sto, quallil<> ui~sc (!lll: ni':o em lh'~'"' 

E:trio um l'Xerdw de atlllidos, que ll•>tkriam 
occasionar a supJ)Ol'-Si' que nesse n~~ocio nü J 

::-;,· lc!U titlo e!n YÍ::ita. o bem da N;:~~:LO, ~ ~!n~ 

~~ aeC:cJtnillodaH!CH~O d•;.S alilh~Hh::::. )I~~::; O llJ-

1·~·c St:n~tllor a!nd:t qu:·r m..~~ cunlpl'ti!IH:·tlt'l' :tl~ti::· 

~·t:aYi~1r!.!!tltH"":lC" 1.1. ~~ll!'l'S(.HL:Li• aqr:i Ul!.l[t l'l'b{;}~ 

dt•sst·:::; :lgr:-tc.:iaüt:s! Pois eu us~v\··:ro~l!w q~:~ 

s~o muitos. ,. quo ~t t.'::1St· l'l.'Spdtu C: t:t1 o ~dJL~:::·:.: 

<!llt: :ith1ido.s l:XiSLt•m H8.3 leg~~~õt:~. (]lll' nüu ~;.,;. 

aeham mL~lH:ionr~d::·3 no ort_::lmt·nt.o, c <.:ujos 
~o!llt's l'll ·1Jndin nprc=:.:·nt:Jr; mns, não o far;~l 

pnrQUl~ ·.1:it1 u ju1gtt nccc-.:s:!rio. 
Eu ~6 qn!~ rt•dnzir :1 d::sp:~z:t 'lilnt t1 ! 

l)Orlt·~·mcf: s~th":!l' o 1\liz tlo apurJ rm qui~ o.~ .. 

~!~1la. rdath·:unt·ntt· Ú!5 Iinan~:::.s; por is:Jo 1ur· 
Hn a dizel-u, ~ll tl•t•io CJtlC :lg,"ol'a lt'!llllS e:itl~l· 

~l;tn> hnLiliiatlns para s~n·irenl n:L t!i~lon;a~L~ 

nflo Pl'a nrecssarit"1 t•st• g1·nnd:· numt\ro d:: ~1tl 

t!lrlo": co:n qnalr•• nas tlnas Jll"incipacs ],•;;a· 
!:t1<•s, puthT-se~hb f;lzl:r :1~ substÍllli!:Ül'.S t1:1~ I 
Yrt6a!:' que aJ)pnrc·c,•rm nas lt·gn~iJcs, ~ L'lllftu I 

~lo co:Hr:.!:·!n, horr..~ns dl! occupa!;íJ:::s inL·l"i 1)r~.s, 

l' :ilh~·io;:; l1:-~s ncgccius p:tra os qu~~s iam se:r 
:,mpr, g::ttln:;, em lug-ar de fazt•rem bons scrvl
~os, coll1Jll'olll'~ttiam a caus::t publica. Eu estou 
Jc aecürtlo cum o nobre :\Iinistro; Deus q1wira' 
f!iH! Y. Ex. ponha cm pratica c•stc• seu princi · 
pio; se o fizer, se tlCSl'!llpcnlinr csw tarefa, 
~lc\ !làn In:~:tdn.r p:u·a os P:llprt•gos hon:cn.::· s-t~!I! 

:~S :,1C:Ct'S5:tri~:s (j11:11i fic.:a~ÕlS, [t.•i{L :1 S:l t:;.jf<!!::ãO 

de 1c,·antar esta car:eirn, que alé ugor.l não 
:;;e: tl'lll ~t·~uido, J)lll'fltlt~ t·lll thLEot~ g~!'rtl S[LlVaS 
:1onr::>s~ts t:X(~~·pç:3: ~' n;":.o se proct!!"~l.. os lwnh:ns 
;·om :~::: CJU:lliiica~;i>c!5 n~·c~\::sarías- p::tr:t os cn1 .. 
!>l'_(•gos, :\tt~·:Hh·-sc aos afllhallns, c: a aqucllt•S 
~lHe tt~m h:tbi!i<la.ll~ p~na. cuusas QUe de ne .. 

nhuma ma.tJt:'!ra ~t·rru~ conclutC'!lll'f::' p:tr!t o hc:in 
publica-, mas ~6 pod.cm Sf.·rvir para Cl.'rt.as es~ 

Jll'Clll:tGÜ~·s p:1nitlarias, ,. 11:~ra (·nusa.~ r.ouco 
~lignas: r·st.a tr.-m sido :1 l~!:trelln. até aqui; 
:nas. co:uo o nnh:·p :\Yinistro rcct~~iltt·t~c o prin~ 
eipio da th·ee:::::ildade d3.5 qna.lificar.~Oes, c :tt8 
!) tirocinio antnrir·,r para dt·pnis P!.ltrar 1\(JS 

(·mpreg(,::; suprriot·es. tlt·sdc: j(t don-lht.• o~ pa
:·abons p:,r l'~t:1 f::".un. maxim:1, ~~ es;wro fllH~ 

:·lla srj:.L p<>sta rom pratica c n:io fif]n .. · sú cm 
palaYras. Ora, n nobre 'rini::;trn 1\\z.mt• a hon
ra de clií':l'l' qtH~ :lct•ir.n\·a a minha Pmonda, " 
ílllt~ se tlrn·a p:.Jr satis1'l.'ito Ctlm r! la: t1 1l :"!.C\~iro 

Lambem o voto tlo nobre ~lir.1istro c ennl'io n~ 
l'Calitl:ult~ de sua promcs::-a. Quando l'U nu~ 

rt·feri ~!o cambio, toi ju.stalllC:IHe a a(lutlllt~ que 
·j2 ar·ha ~Spl·cii'ic:!dD Wl.S <·mc:nd:!~ (h C:unn.ra 
d:J;:J Srs. Dt•[Hil.atlo:;, 

O ~!L l...on::-~ U.\.\1.\: - Ent.f1o j(L ll~to :!ct·ito 
.. sua t:mencla. 

0 Slt. FE1:1:1·:11:.\ u~: :\lEI.I.rJ: - Poi!:i qunl é 
" e:unlJio qu,· " nobre ~linisu·o pótk calcular 
(JJWntlo cllt•, ha muito tt·mpo, é Yarial'cl <'11· 
11';: lh;~·! O qtw ~e p:·ücura J'azt•J' nt·s.se caso 
,, um t·alculo nli:•lllo: isto c,, o que f<·Z uma 
::omml,,iio tla C':tJUara !los S1·s. J)(•put.atlns. 
CtJnlJ1nSUt <1:· lio!1!PilS r.·.tU~!td!,lo~ n:t mau•ria e 
;llé (~ll1Jll't'gnclus <lo C:t-\'t·!·no. c:omo (• 11 c~nnta
;lnr do T'iwsc,uro. Porlillllo, o c::llculo llll!tlio do 
:"1mLio (• 11,, ~1. ,. l'll cspcJ'O nur S. IO:x. acr.•l
t:tr;i a nliulla t·mentla, crt·io qnt.• ass-iln mp::,;nn 
pntltor{t dcs<'lllJl<·nh:u· as runcr;óes tlo sc11 ear
.~o, l' farú Ullln g-J'alltlt~ t•Collt~lllia ú n~u:ii.o, o 
:jt:c·, nas circumstuneias t•m que nos aclwmus, 
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6 um grand" bon .. ricin. 1•~· Y8rdade que n:t 
minha emenda não declarei o cambio, mas 
em desn"cesmrio, porque. é aqu .. lle que está 
calculado no projecto em discussão; nem podia 
ser outra a minha intenção, porque eu havia 
de procurar um calculo para me guiar, e não 
tendo cnnhcclmdltos finwnccirns, como já dis. 
se, claro está qu" havia de procurar o alJre· 
sentado por uma commis:;ão de financeiros. 
Portante), se Sua Excellencia permamc,,r na 
idéa de votar pel:t minha emenda fará grande 
servlr;o ít Naçfto. 

Ora, tambern argumentou aqui e roi o m<·U 
i Ilustre amigo Sr. 4" secretario, dizeado:.
Queixam-se do augm••nto de vencimentos !la 
r .. panição dos diplomatas, quando se augmen
taram os ordenados aos cmpr,.gados do Tllc·. 
souro, ,. a outrns mais: - A queslão não é 
esta; é sn.l>cr s~~~ com o aug:ut·nto C}Ut.' se fez 
aos cmprrgados !lo Thcsouro, nwllJoJ·ou-sc ou 
não; eu tc·nho ouvido dizer que se peorou. 

:\Ias. Senhor0s. é tal n tendt·ncia que ha 
em se gastar os di·nhdros publico:; com pro
fusão, que sempre se a.cham razões para apoiar 
nesse systema! O nobr" Senador ref,·riu o 
augnll'nto do Thc~.ouro, com o qual dP certo 
ufto melhorou a IIi o serviço, segundo se tc·m 
dito nesta cas:.; peço Jic,•nça .para lembrar ú 

Casa que já novamente sc• quiz augmentar os 
ord,•nados dos empregados do Thesouro: Eis 
aqui o que se faz; augmenta-se os ordenados 
desses empn•gados, mas não Sé trata de fazer 
uma reforma radical maquc·lla rt>partição! Fur
tamo, nós estamoH neste miseravel estado de 
contradicção; lamentr.mos os a.puros das fi
nanças, ped<•m-sc cr<'ditos sobre cn•ditos, cm
prcstimos sobl'<! emprestimos. c aut;mPntamos 
as despczas extraordinariamdlte. 

Um meu nobre amigo disse que eu ainda 
não tinha calculado sobre n cambio. c por 
isso tinha errado {10 calculv qu<• fiz: eu crdo 
quc· não estou tanto em erro, qua;1do nos fa
ctos anteriores, n que me refori, e citando um 
orçamento de um illustre membro, CJUC está na 
Casa, achei quc·, reduzida a moeda ao par e 
auxiliado o cambio, não chegou a dPspt•za á 
quantia que agora sr orça; mas, cnlfim. eu 
para o anno preten!lo estudar mais esta ma
teria de cifras ,. c:tmbios, para po([m· fazer 
alguma couRa mais cm beneficio d:t cconomln 

publica. 
Sr. Prcsidcnt<', <·st:n tllscu8sfw nfto 6 in u~ 

tll, porque, uo llll'llOS, l'l!a mostra, qmuHJ, 

passem as quantias consignadas, qu<' cllas fo
ra.m votadas porque a causa publica assim o 
exigiu. e não porque se quiz condescender 
com quem fez o orçamento. S. Ex. mesmo 
ficarú satisfeito €m r:ii.o Jla.ssar o m•gocio tfw 
silenclo.samente como ia passando. o que mé 
niio pareceu airoso Íl. Ca~a: eis a razão po' 
que fiz é motl\·c·i a "menda, pela qual ainda 
1·oto. 

O Sn. LOl'l·:s G.DLI: - Sr. Presidente, o 
nobre St·nador que antecedeu ao quc·. acaba de 
sentar·S<\ fazendo a rczenlla das differentcs 
!Pgaçõcs que viu na proposta do Ol'Gamcnto 
apresentou diversas observações: disse, por 
exemplo, qu<' na Russia hn um c•i!Viado cx
traodinario, persuadido de que tudo quanto 
s1· acha na propost:! l~~lú em exPcuf;ão. ~a Rus
sia, s.:nhores. at•; diploma ta h a; foi mesmo 
Pnl n.tll'nção á.s dcspez:~s que parcceran1 extra .. 
nrdinarias, tomadas como clhts aqui estão, 
q\H' <·U fiz :ts rcrlucçcies compativc•is com o 
ser\·iço desta repartiçtw. Ora, se c, nobrl~ Se
nador se ([Pr ao tr:1 ba lho dr, ver (]Ual'S sfto 
as potencias onrle nós l•·mos encarcgados d·• 
ncgocios, ou ministros plernipotencíarios, re
conhccrrá que não temos feito mais que sa
tisfazer ú rc•ciprncida(\P, que é de costume ha· 
ver; que remos tido tambt•m em consideraçfto 
conservar agr,ntc:s dip!omaticos nas potc:ncias 
onde temos r<·lações de parenksco. e em al
gumas outras temos até reunido a reprcseota
çii.n de duas poten6as c:m um só individuo: 
tudo Isto sfto eco·nomias, c como. Senbor<•S, 
rdirar o (•ncaregndo da Belgica c o encarr~
gado da Hespanha. paiz este com o qual tem 
hoj" tantas relações o Brnzíl, priocipnlment~ 
as Províncias do Norte, que fazem um cnm
mercio considcraV<·l com os panos !lc Barce
lona e de Cadiz? 

Disse n nobre S<!nador que admirava que 
o Brazll nftc> fizcssc:, S<•não u primeiro, ao me
nos o st•gun!lo papel na Amcrica. As razões 
claras: S<' o Brazil tin'sse sempre gozado rle 
um estado de pai: c• dt: ordem, ei!e faria <'Stc: 
papel; J>orém, as agitações contlnuudns, a.s 
n•bclliiies a to!l11 " momento. uma guc·rra r.i· 
vil {pnr assim dizer), quasi constante, fuzem 
Ct1lll que H mil contos iú sc• tc•nham gasto com 
a ~tterl':l civil da Bahia, do Pnrá. c do nh 
Grand<•: esta g-uerra connnua, preocisamoR 
ainrlu r<·~tabelc•cer n ordem cm algumas Pro· 
vincias, <! ([<! mais a mais apparcce um deficit 
l'Xtrorrlinario! Sc· todas ns ~obras das •ilOSS:Js 

4U 



...... :.<.~ 

~ 
. '· .. 

.·:· 
;:.;~ . . ' . ~-
·'' ··. ·.:. 
I ;li I I ';',·'I. 
: ··~ ' . ·I'. ,;:'. ,. 

.. :.\·.' , ... 
~ •• :; I •, . 

;:· .. 

. , ' 
.... i 

388 Sessão de ii de Outubro 

Tendas fossem empregadas na marinha c nos · 66 contos, pnl'CJIIC, se entendesse Isto, de certo 
nwios de desenvolvr;r a nossa riqueza, segu. l•,ria pedido mGnos do· que pediu. 
ramcntc fariamos este papel. 

Assim, pois, o nobre Senador ha de con· 
vir Que uma grande parte das nossas rendas 
sfw sacrificadas para manter a ordem publi
ca. QUe a todos os instantes tem sido altcradn. 
aqui ·~ alli. Deve tambcm notar QUe os Esta· 
dos L'nidos (que é a nação que faz o primeiro 
papt·l entre as potencias da America, por sua 
popü'lar;fLo e ri((U<:za), não tem ab;l!ldOD[ldo a 
politica de enviar representantes a to1las as 
Côrtes.; peln contrario, este é 1101 dos seus 
·primeiros cuidados: não ha uma Côrte na Eu· 
ropa, <não ha um novo Estado na AmeriN 
aonde os Estados Unidos DiLo mandem o s"u 
representant<•. m• .. ste um dos primeiros d~

ver.:s de uma Nação <llle se quer fazr.r cnnsi. 
cl<•J·ar pelas potencias Pstrangdras. 

Orn, se os J~stados Unidos, com o ;;randr· 
cnmmercío que tem, não se satisfazem com 
·isto. e mandam seus representa.ntes a todas 
as Côrtes da Enropa e da Anwrica, como é 
que o Brazil, que apc,'las tem um r~ommercio 

dr. cabotagem, não lu de mandar ••stes repre· 
sentantes'! E depois, seria conveniente Que o 
Brazil, sendo rcprrsPntndo P<'r:tnt" todas as 
nações da Europa on dn. AmPrica., agora fi· 
zcsse r<·tirat' estes srus rePrt'sentantes de ai· 
gnmas., como dizt•ndo !]ue só os elevemos ter' 
nas que lflOS merPcem cnnsideraçüo. ist<J é. 
na Inglaterra, Pranç:. •· .Portt1gal, " que cum 
todas as outras nfLo precisavamos ter relaçõl·o 
-cliplolllnticas? E isto par:t poupar Qlwnto? Uma 
ninharia, Pm compara~ão do muito que s•~ 

gasta com outras repartições! 

Trouxe <J nobre Senador a questao do 
Oyapock, '·' :ulmirou·se úe qur; ella já não es· 
tivcss.e decidida. o ~wbrt• s.,nador não pôde 
negar que a mglnterra. a lr!m da sua íllumina. 
da politica, tem tambcm força, e d(!'/e saber 
que ha 55 annos que.: dura :L qu<>su1o sobre os 
limites cnu·,~ o Canadá e os Est!]aos Unidos. 
Comn pois, admirar·se dr que no Brazil se. 
melhant<~ questiLo já não esteja decidida den
tro de quatro nnnos? E, depois. s.abe o nobr~ 
St•nador S<· todos os meios dipliomaticos já 

•~stfw csgot:Ldos? Eu inclino-mi, a cr<~r que a 
Fr~mç:t ha de por cl!fflculdadt•s a esta. eva
r.uaçiio; porém, dev,• tambem <'Star certo de 
que o Governo do Drazil ha de fazer tudo 
quanto l'or possivcl para sustentar a sua di
gnidade: j(l na Casa cléclarei estc.a sentimen· 
tos, e nüo foi debalde qu~ então aventei uma 
ldéa, que parece qll<' se .podia ·in~erpretar 

como de quem consldc:ra o Oyapock pertr<n· 
cendo ao Brazll. 

Sr. Presidente, outra interpellação me foi 
igualnwnte ff'ita pt•lo nobre Senador. sobre o 
trafico dP. escravatura. O que eu posso dizer a 
esk respeito é que o Governo ··stá inteira.· 
ment.~ resolvido a :;.uskntar o tratado que 
fez com a Inglaterra; ,_. S•.' nfLo applica t,odru; 
as m.,di<las para el'itat· a introducr,ão da. es. 
cravatura, é porque, como já diss,•, o •·:ltado 
de convulsão em que se acha o Paiz abs.ot•vo. 
tndos os m<·ios que n Govemv tem á ~ua. dis
posição para fazer esses cruzPiro!; no mn!" 
Em Santa Catharina, no 2\Iaranhão, no Rio 
Grande e em outras .Provincins achnm-sc• mui· 
tns embarcações, de maneira que a noss~. cs · 
quadra está dividida pelos portos elo lmperio, 
e igualment .. no Rio da Prata. onde ê preciso 
haver um vaso de !;UCrra: como, com tod:•s 
estas nect•ssidndes, pód,. haver um r.l'llz<•iro 
para obstar ao trafico da escravatura, e "m 
un1a costa Tfi.o vn.sta como ;t nossa? Eis aqui 
a razfto porque 'tlüo nos podemos pôr a pa.r 
dos cruzeiros da In~la.tcrra. 

Sr. Presidente, ningu<'m mais do que eu 
-desejava VL'r economias na repartiçiLo a meu 
i!nrgo, e é por isto que aprcsent•·i "SS<t redu
·cP,üo. Eu pod,•ria com muito boas razõ,•s sus· 
tentar este orçnmonto, calculado pelo meu 
nnt. .. cc·ssor, no qual inculcou a necessidad~ de 
250 c tantos contos; mas. não, apr<'sentei uma 
rr.!]ucçüo. Se o meu antecessor es.t.ava con
Yt·ncido de QU<' a mesma despcza s~ podi:L 
'fazer com m~nos 6G contos, como G que pediu 
ao Corpo L~gislat!vo e.sta quantia'! O nwu 
:••iltocessor nüo tevc cm vista ::atisfnwr esta 
rlcsp<'?.a com cst" a.batir.lento; clle se resignou 
:t r•·C<'\l~r o que a Cnmnra lhe clr~sc; mas, 
a.nulnclo a <'Sta rerluc~ito, não entendeu que n 
·mesma cl•·>'"!lez:t se pnr'la rnzcr com nlC•nos r],• 

0 nobre' S<'n:tclor pediu tambelll !]Ue O 

informasse sobre o ponto da. costa da Afrlc:~ 
]ltLl'lL onde deviam ser rcmettidos estes A frio 
eanos. D!reJ que o nobre s~nnrlor, a <•Si<' rr~

P(•ito, <'Ht:'L tfl() Inteirado como eu, do que nlía 
.rxlste 1wnhum ponto; nPlll o Gowmo, nl•lll a 
Assembléa G-eral at~ hoje s., occupou dcst., 
nhjr.cto. Qmnto (l Lll.•~rin, sabe o nobre Sr· 
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na.dor como foi estabelecida es.ta colonla.. ~ 
as vantagens não tüm sido nenhumas para os 
Estados Unidos. Se o nobre Sca:~ador lê as 
obras de Tocqu.,vilh~ e Beaumont, sobre esta 
mataria, Vt·l'(L ~ue os Estados du Sul poucad 
vantagens t~m obtido de enviar seus escra· 
vos para a Liberta: 6 um expediente lneffi · 
caz, fique certo disto o nobre Senador; basta. 
a reproducção ordlnarin dos escravos paTa 

inutilizar •~sse recurso. 
Sr. Presidente, quando cu disse que ac8i

tara a •!menda do nobrl' Senador pur ~Iina~. 
foi por~uc ellc tomou por ba~. para a apre. 
~entar, orçamentos de :mnos anteriores. 

Ora, vendo eu que antigamente todos os 
orr,:uucnlos uam cair.ulados ao cambio de G·j, 
disse logo qtlt: tarubc:m aceitava n emro•JHia ri•> 
nobre Senador; pois, se o!lc toma por bas'! 
aque!Ies orçamentos, como não tom;c igual· 
mente por base o c<Lmbio que ali i existia? 
A ser como o cambio de .t:l c lj5, de certo 
não posso aceitar uma semelhante emenda. 

O Slt. )1. [Jf; B.ll:UAct;:-;o~: - St·. Presidcn· 
te, QU:JSÍ ljlll: ToOdia dispensar·!llé de falia!', 
depois do que disse o nobré :Ministro; mas, 
como o nobre Senador (a cujo lado esquerdo 
tenho a honra de sentar-me), invectivou de 
algum modo o Corpo Diplomatico BrazileiN 
eu não posso deixur de rcsponder·lhe. Disse 
cllc: - O Corpo Diplomatico Brnzileiro não 
tem feito s.:não males, 'illlO tem feito nenhum 

bem. 
0 Sr.. CoS'l'A FERiti!ll<.\: - Perdôe·llle o nn-

bre Senador, não me entendeu b<•m; se quizer. 
cu me ~:XJllico. Eu disse que, pondo-se em 
uma concha rlu bn.Ltnça os mall's que têm 
vindo do Corpo .Diplomatieo, c noutra con· 
cha os b(!ns nnscidos dc!le. pcsttva mais a con· 

cha dos males. 
D Sn. ~I. t>t-: B.u:B,\l'l·:x,\: - Ora, t•atrc 

ruz,,r bens , •. ruzer muitos males lia uma dis
tuneia Infinita. ·Eu ,Jc·seiaria ouvir do nobre 
Senador qual íoi o mal que fez um diplomat•t 
braz!ldro. O facto q11~ o nubre Senndor referiu 
roi unlcanwnt,• n do Oyapoclc pois. será pos· 
sivel que um cliplomata consiga a dl•soeupa. 
~ão do Qyu.poclt'? ).Ião, isto não é obra de ut:l 
diplomata, 6 preciso que os eslor~os de um 
diplomatu. nesta circumswncia sejam susten· 
t.ados peln força do I'aiz: quwJido o Brazl! se 
aclln m• t•staclo cm que t•sU\, de l'tLStos com n 
guerra civiL qu" força pMc dar o Governo? 
.Que forçu pódl• ter um diplom:ttn? Os diplo-

matas, Senhores, ás vezes têm consideraç5e:> 
pessoaes independentes das do seu Governo: 
quer dizer, o diplomatas d,, umu. representa
cão mui grande na Europa, de rela~õcs de 
fumU!as, de .rl~uezas extraordlnariu.s etc.; 
esses ás vezes têm considerações pcssoacs, e 
põde-se dizer que furão mn is bcndiclos do 

que outros, mus em geral os diplomatas têm 
a CO'nsideração que merece o seu Govern·). 
Os diplom:ttas bra.zilcit·c,s fazem t.odu o bem 
que podem fazer; e (\,! certo, todas Pssas com. 
municaçocs QUI! se t~m recebido ele papel fal· 
so feito na França, na lnglaterra, e:tc., J'o. 
ram feitas por el!es: quando o Brazi! es·tlver 
consolidado, os dip!Ol:latas brazileiros teJ·ft'J 
grandes considerar,:õt!S c farfto grandes seni· 
ços. 

Disse o nobre Sen:tdo1·; - ).!ós nii.o s"be. 
mos nada, ns diplomatas não fazL·lll os avisu& 
«ln temp~. - Senhol'•i5, quando cu eHruult<:i 
qU<' o nobre 1!inistr" nàc, recebesse a\'iso do 
desvmbarqu•· de tropus francczas em .:11onlt: · 
Yidéo, aceresccntei !og" que ::nuitas eircums
taucas poderiam coucc.rrcr para que o nosso 
(':Jc:uTegadu de llt•gocios não ti1·css" culpas do 
rt•taruamento dt•ssas l!<•ticias; podia. por cxem. 
pio, estar doente, '·' mesmo :ms&ate naquell" 
momento: mas eu ainda direi ao nobre Sen~· 
dor que, na Europa mesmo, os Governos frau. 
cez e !r.glez, multas vezes, não recebem nc· 
tlcias, nãn digo jú de qualquet· acontecimen
to ol'(iinario. lUas llc· batalhas tlt·cisivtts pri
md'ro qu,• a casa de Rotsehild porque cstt: 
ho-mem, qtil' .5 o J"ei da mo,•da.' G.• potencLa 
da Europa, tem commuriiear,ões multo Jat1~ 

c 111 toda~ r.~ partt•s do mundo· 

Outro ·meu nobre amigo disse, po.r iJwi
dentl.', que " Tllesouro ).!uc!onal estava pêior 
depnis da lei da sua urganizaçflO. 

O Sa. FimtmLn,\ u1: :111~Ll.{l - E' o que eu 
t~nho ouvido dizer. 

O Sn. ~I. m~ B.IIWACI,X.\ - O Tllesouro 
nit.n está em bom ,•stado, i' verdade, ma~ 

L'Stá n1uitu melhor elo tJUe é'Stnl'll antes ela !.::i. 
O Sn. CoSTA Fmuu:rn,\: - E' só para uma 

observação que ped; a pai avra. Eu nrw !a !lo 
em :;era! n1uito contra a diplomacia; dip 
qul', attendendo ás nossa-s eireumstnncias, po· 
dlamos diminuir o numero dos nossos cliplo. 
matas, " huvlnmos de col!ter os mesmos ef· 
feitos. 

Disse o nobr,• 1IInlstro quo htt muit0i! 
annos que a Inglntcrm luta com os gsr:ado~. 
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L'nidos da Am<.!rica sobre limites ou uivisõ••s 
!lc terrenos. Sim, Senhores, é assim; mas, no
tc-se que o caso não é cstt>, o caso é a. occupa. 
çiio do nosso territorio; s<' nós tratasse mos 
sobn• divisões de terrenos, bem; mas a qucs
tüo ii sobre~ entrarem destacamentos de Fran
cczcs com as armas na mão no nosso terri
lol'io: isto é multo differente. 

Disse o nobre Senador pela Provincia de 
:\Iinas, a quem muito respeito, que os diplo
matas de nada serv\rii.o cmquanto o Brazil 
G;t.in~r no estado em que .:stá: s<· isto ~ as
sim, se cllcs nã" s<·rvem, Pll!ftO digo eu que, 
neste ·caso, dr.viamos acabar com cllcs até o 
Pn iz <•nriqueet·r-se e tomar uma nova face. 

Quanto (L colonia d<' Li~J<,ria, que os Es
ta dns Unidos t<}m na costa da Africa, eu n5.o 
'' ! S<' icm ou nilo prosperado. O caso é que a 
Amr:rica do Xorte vai para !ft exportando 
,\ rr:canos, e <'11 nüo s<ei se o Brazil os pórk 
ir··rralnwnte exportar: agora, se não lla di
nllriro para isto, creio que era 0brigaç1i.o do 
nnbn• :\Iinistro pedir o dinheiro necpssario, 
porqu<' é de Lei que se faça a r<'m,•ssa rl<'sst•s 
individuas africanos, e para ex~;cu~:io tk nma 
Lr: ,.JJ,• podia pedir alguma quantia . 

O SR Vrmr.umuo: - ApPzar eh' estar hojr· 
muito inclinado ao systemn. chinez, n.doptado 
pelo Dr. Francia, lallar<"i da nossa diplom:r
cia nas Xações da Europa, a qual mais t<·m 
servido para rebaixar a dignidade nacional 
do que parn. o nosso bem: comtudo, eu es
r:ou r!ispostn n. ,-otar P•·!o orr,anwnto L:d quai 
\'t·~o. nrm J11(•smo appt'0\'3rPi as rt~dner:õ0~ 

qne o nohr·;~ :<.r:ni;;tro ::c lemhron fnzrr; nt•' 
mr·smo n:io ~ostl'i dt\ mn·ir f:~llaT' Pffi sr·mc•
lllant•·s !'<•dner,Ü•'s, prineipalm<'ntr. prlo nnhr·e 
Mlni~t.rn; porque r<'dnzir a rl<'sp<~za na com
mi~s:io mixtn da. S•·rrn J'.pf>n. í• !liz,•r qnr: n:io 
clPve exlsrir 1•ssa c:ommissão. Ora, f]Ue a nfio 
haja rk !'acto. ahi n:in 11'111ns r·nlp:t alp:nma; 
mrt-s a I..PI J11•Jll () CoY~·l'l1fl llflf) clr.vem dizr1· 
qn:· :' n;.,n ha.i:L 

Tnmlwm a. rr·dlWt:i~Jn :1 l"t•Hpnilo rlu Rn~

s~:1 niio mt~ p:Jl'(•Ct' 1·asoavt·l: t"•nt.enrlo qnr., St' 

cJ,.,·.,mos t.·r na. l~uropa r!iplomataB, tlr.w. ser 
na Hnssia. Poi~ urí~ h:tY<'11lOS rlt• ter rllplo-

l'l'l:tçõcs com os nossos oppressores, parecia
me que mais dcviamo-nos esforça.r em as en
tretermos com :-.rações poderosas que podem, 
por sua hrfluenc!a, favorecer-nos de alguma 
sorti'. Portanto, não subscreverei de modo ai
guru a semelhante reducção. 

O Sn. LoPES G.\)1.\: - Eu já disse (penso 
r,u•· o nobrP St•nador não cst:tv:t na sala quan
do fallci nn. Russia) que nfto tive por fim a 
supprcssão dessa legação, mas que, julgando 
niio ser nPcessario uma cnviatura extraordi
naria, devia-se rPduzir isto a um encarrega
do de ncgocios, como a Russia tem entre nós: 
<1!Jnt.ida essa d;fi<•rença, ficava uma somma 
tal qH<' vinha servir para o meu calculo. 

O S11. VJ'w:n:111o: - Estou satisfeito. 
O S1t. Loti'J·:~ Gnu: - Agora. Sr. PrPs!. 

dPnt<', rlC'sej:tria. que. n:Io appareccssem nas 
nossas c.lbc:ussi'i~·ti phra.scs que vão atacar os 
sobr-ranos rla l~Hrnpa, ..- mesmo ·a Ch•·fes de 
Estado da Amrrica; isto nflo nos aproveita 
nada, nnt.<-•s irrita. c então {! uma irritncão àP 
pura penln (Jll0 s6 pód<! SC"rvlr dP ag-gravnr 
os no,so~ malt•s, porque os nossos discursos 
app:m·cem impressos; e tratar o Rd dos 
Fran1•c•zt:s com nwnos consldr.ral;ão não é di
~;·no cl.:• n6s il\'nl é jnstn, ranr.o mnis quando 
aqnclht X:tt:io tem 11lll:t fórma de Gov•·rrio 
R(•prf'SI'lltat.ivo como o llOí:iSO, em QUt' a vo.1-
taclr• do R.•i nr:m Sl'nlj)r<.· prcvakcc. Por r:on
sequcncia. pod!nmos muito b<'m prc~dnrlir d:• 
:.oc~:;r nas pf·s~n:l::-; do.:; Solkl':lnos f~ nwsmo nas 
dos Cil~·f•.•::; ~~~· ESti.Hios. 

.J ulga.se sullicién temente discu r. ide 
•:str: par:tgrapho, c é appro\'ada ·1 

enl<'ncla da Camara dos Srs. D.·pu
tados. 

f~ntra em discussão, t~ ::;,.l:m UebaLc~ 

é approYado o Sl·guint.c.·: 
.Tulga-~t.· {·oneluidn. a 211 d:scu~sflo 

do orc;nmcJao da Rcp:n•tic;ftn dos Es
tl':t 11 ge i l'OS. 

S,·guco~:w :L cl iscussão elo pnrag-r·t· 
pho ·I" r!o dito anigo 4" da propo~ta, 
:·om a l~nwntl:l J'CSP~1 ctiva tln outra. 
Cam:tr:~, t· s;in nffrrl'cidas (~St:lS t•JlHli!· 

elas: 
mara~ :iumo ao Gr.v•·rno qu•• C: o prokclor, '' 
lalvr.~ o a.llia!lo nato <los eandllhos revohwio. ,;1."-.\ug-nH·nta-sc n. ~u:mtia <h~ 34:000~ 
narios ria. Amerien, <' niio havemos d<' ter nm u quantia or~ada, segundo as t·mt•ndas !lu Cn
l'l'pre,entant<· na Rnss!a ?! POl'\'i•nrura, rkw- mara dos Srs. Deputados. - LIJJlt.'S G<twt." 

no~ mr:recrr mai~ considérn~iio "sse Governo "2.• - Com as legações e r·onsulados. 1~0 
elo q1r,. o <la nnssla? Sr• lln.wmos rk •·nlr<'t .. :r·l contos de ré!s no cnmb!o de 31, cnlculaclo 11•1 
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projec:r.u d:~.~ ~·ii]I•JHiiL~ lia CamU.ra dos Srt-1. . OiJs·.·n·a fllli: as raz0es principaes eoi~1 
üeputados, podendo o Governo distribuir esta ; rtne tem sido cnmbatldo o Projecto consistem 
•tnantia como melhor convier ao serviço nu .. ! no n•C<!io do monopolio, e o temor de que a 
dona!. - l•'t:rn:ira fle Jfr:/lo." r carne venha a se~: ruais cara e má: no. opi. 

Siin apoiadas, c discutida a mate- 1·

1 

nião do nobr." orador, o Inéllloramento que a 
ria, é approvado o paragrapho ·!•, enrne tem tido no mcrcaclo não provêm de 
conforme foi cml'ndado [li!la Camara j sr: tNcm evitado essas causas, mas de outras 
dos Srs. D~putados, e com a emen- I razüf's, como melhoramento da criação do gu
da do Sr. Lopes Gama, não passanrlo I do n:1 Provinc:a de ~!inas, e do grande au
"· do Sr. li'•·rrcira de Mcllo. I gn_JCn_to que tem havido de noYas fazendas de 

O par:tgrapho G", addilivo das emcn- cr>acao, e m<",smo das antigas. 
das da out.m CamarJ. é approvado. :\ota quc na Capital do Imperio seus n:~.-

0 Sr. Presicknte dá para Ordem do !Jitantcs g-oza.m dc•stes melhoranll'ntos, e'ntre
Dia. a mat~!'ia dada para boje, e de- tanco que os criadores dé ;:;ado ,•m ~Iinas, 
pois dus 11 horas a discussão do ar- uondr; \'em a maior parte, vão soHrendo gran
t;am,·nto, começando-se pelo :IIinlste- u.:>s pr•·juizos, •!m conscqucucia do monopolio 
rin da Guerra. ! qtw fazem poucos hom~ns, que se empregam 

Lt·Yanut-St~ a tit?~S~IO rts ::! horas l~ lü de c:om~num ~1ccórdo no nr:gncio do:; gados, 
miuntos. obrl;:;unclo dest<' modo aos boio.delros a veu-

j ckr<m ]Wlo prec:o qu,· d:"s lhrs .,ftcrecer<'m; 
----- . e quando os bo:adt•lro~ se não qu.,rem sujei-

! tar ao diminuto pref;o f]Ue ,•!lt·s ofl'<•recem, 

11-:" SI':SS..\0, EJf 1~ UE OUTUBRO DE 18391 procuram mandar ma.tar o gado por sua 
l''ollta e v.·ndt~l-o; do que J'"sulta:n abusos 

Cliitlinua~:üo fia rli8t.=u•·s<io sobre matafl,mros.- multiplicudos, subindo-lhes o gado por m•.!t[L-

0 1'!/lll·illhO d•.' terrlf •?llll'e 'J Sfl<:CO do Al
jt.'I'<'S c S. Cllristot•rio. - Or(''lii!Cnto da 

G!U'!Tt.l. 

eh.· do prl)(:o que l!ks davam os 1nesmos atra~ 

r,•ss::dorcs: ,. daqui provém fJUC muitos cria
I ti ores de ;:;:o do vito abandonando este ramo ti>! 
f industJ·ia. ~~ qtH1 mu!tns C(twbram nest~ n·~~ 

. ' . 
I'J:ESIIII•::\t.'l.\. IHl :•\H, lillll:o .\~'rU\10 FJ.:I,Jtl } :.!;üC:IO. 

: Se· um t~d S,\'~tc·ma tnntill\1:11', o l'('Sultado 

Rl•tntidn numc•ro ~ulfic.:icntl! de S:·:;, I :-i\'l"Ú a anniquila.c~.:1o desta indusLr!a. O nobr'~ 
s .. ·nadorcs, a.hre·se a. :-:;i~ssàcJ; c, lida a) dl'!ldor t·IIWlHlr que t•src·s mal~·s podt•m ser rc-
a(·L·,l tl•t ',tntcriOJ', (! ~fJPI'O\'a(],·l. 1 · 1 R 1 - I d1''1· " I :u .. d .:11 "" rw:· •·st:'". e:o uçao, senc" mo , ~ 

<:<dla ,.111 part.,•: prel:o-!Hh', portanto, votar po! 
Onl•.'m 1/0 TJin. 

Cc,ntint'!:o " prim,•irn discussfto da 
n,•soluçãn qu•· nutorlsn. a Camara :IIn
n:cipal tla Côrir para, com n appro-
,·ac:flo do Governo, provl\r a vc·nd:1 
da~ carnt•S ,·crdcs, t~om as conllic:õcs 
prüpo,;tas por Joaquim Franchco rl~ 

Souw :\anrro. 

O Si!. /·'Eltlll~ll!.l llJ-: ~[J,;r.J.o diz Q\h', se ~.;·. 

t::l't'l':t p .. rsuadido (!,• Q\1•' a Resolução mttorl
sa.vn o monopo!ln. tl•·cC·rio a. rt'·leitn ria in l'i
·mi'ltil.: mas, peJ,, contrario, entende QU<' !!lia 
vai obsutr a ess•' mouopolio: tal\'l'z qur. mais 
algumas garant:ns 'e rlevesst•m conslgnnr na 
Rt·solução, pura qtw della nito resulte abtts0; 
mns ... ne dt•lxn Isso pat·a a S•'l<t!llda. discussão. 

,•11:!. 
.Tn!gandO-Ht' discutida. v. RcsohtGfiQ 

r• proponrlo ,, Sr. Prcsitlt·n t•· se pas· 
sa v a. :í. ~n d iscnssfto nflO passou. 

'1'<'1ll lugar a. :·\" discussão tia p..._.,.,. 
lur,i"to aurorisando o Go\·erno a con
(~P,lr.-1' t·nrt:l 1lí• privik~io, por c.cmoo 
dr 100 anno,;, ,·, Companhia ronnad:\ 
!La cidadt•. dn Hiu de .Tandrn, par:>. 
eonsrrulr um caminho de t.erm que 
eommun!u•· a 1·ua dn Unlita do Snrt:o 
rlo Alf,•rt'R cnm a. elo Tmprr:l.llor .,rn 
S. Chrisrovito. 

O Sn. 1-lou .. \:'\IL\ C.\\'.\I.f'~\-:.1'1'1 tliz tlti(1 a fn
tln. cmlt!l'cP.!rn dist!nssão .hsi>tlr:í na. su;I.".'Ill··:;· 

dn, comf}tWnto plla na :::(·gnnd~l di:::t·ns~iio V 
fosse reprovada. D••clnra qu<· na st:.t;untla tf,,-
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cussão não teve tempo para diLr toda. a sua 
attenção á empreza projectada; mas, depois 
que vio todos os documer.tos que a instruem 
c uma tal ou qual opposição da Camara Mu
nicipal, tratou de informar-se melhor sobre 
tal empreza, c está ~onvencido que ella não 
é de uma utilidade publica tal, que admltta 
semelhantes prlvllegios. . 

Est[l persuadido que era mais util, mais 
economico, e que se poderia fazer com mais 
facilidade uma. estrad<t melhor, mais commo
da c sem gravamc dos passageiros no S(!U ' 

transito, a qual era continuar o aterrado qu'~ 
segue cm dlrcitura. da rua. de S. Pedro da Ci
dade ::-<ova até a ponte que atravessa o man
gue, e dnhi partir uma linha pela pedreira 
de S. Diogo, com direcção aos Lazaros: deste 
modo, S<' obtinha uma. linha. de communica
~ftn muito mais commoda para o publlco, c a::> 
mesmo t~mpo muito menos dispendiosa, não 
havendo necessidade de arrazar a pedreira 
desde já, para o que se lhe daria o desvio 
conY<~n.iente, porqu<', a continuar-se a tirar 
pedra d:t pedreira, em poucos annos se obte
ria a communicação Pm linha recta, até a Im
perial Quinta da Boa Vista. 

.Esta obra não exigindo gran·dc despeza; 
a mesma. Camara 1Iunicipal poderia ser In
cumbida della; não atacaria propriedade al
guma, c concorr<'ria muito para a b~lleza da. 
cidade e sua regularidade, sem qu" houvesse 
imposto sobre quem por el!a transitasse. 

:-Jota. que a Camara :IIunlcipa 1 não dls~" · 
tudo a este r~speito: e lastima que a. admi
nistração municipal não tome interesse mais 
directo sobre objectos desta. natureza, que os 
abandone a tal ponlo quP ._.ste Projecto ?e 
acha em ultima instanclu, cm tPrccira dis
cussflo, na. ultima. Camara. 

O nobre, orador declara qut• nãn teve r<'" 
laçfto alguma com nenhum membro da adml
nistraçfto municipal: as obs<>rvnr,ões que faz 
~ão filhas do estudn dPstc objecto. 

Inslst.t· no seu principio, de qu~ obras 
desta natureza devem .ser fpltas por conta 

com isso, porque concorre para sua educaçãD 
moral: todavia não quer dizer que a adminis
tração publica, depois de reconhecer a des
peza necessaria para qualquer empreza, não 
possa parcialmente pô l-a em arrcmataçfto, exi
gindo sempre tL condição de não serem empre
gados senão bruços livres. ::-Jão sabe se a Ca
mara :'oiunicipa.l segue esta regra, todavia, en
tende que se deve dizer que a Camara Mu
nicipal emprega maior ll.Umcro de braços !i
\Tes de que um .emprezario particular, por
~u·· <'Sk vai lançar miio cxclusiva:mente de 
(•scravos, tendo que -este meio ~ mais eco
no mico: por este lado, pois, não vê granile 
proveito cm um tal Projecto, porque vai ex
cluir a parte da remuneração pccunlaria que 
a ::-Jação deve dar ao publico, e vai exigir 
deste um tributo, quan-ilo passar por aquellit 
C'aminho. 

Além destas considerações, accrescen ttL 
que esta emprcza vai atacar a propriedade, 
porque os a.rmazens e casas que alguns indi
vidues têm á beira-mar, c que por isso tê:n 
um valor consideravel, ficando muito collo
cados no inteeior, niminucm no preço que ti
nham anteriormente . 

Outro ataque se fuz á propriedade, quan
do se consente o aterro dt! 30 braças d,, uru 
e outro lado do caminho, porque a~ marinlno, 
segundo a respectiva Lei, são da propriedade 
do possuidor cm frente do mar; mas, o ter
reno da marinha não é só aquelle que está 
entre a pancada do mar nu. mar6 ml!dia, elle 
se cstend<~ um pouco mais. Se acaso pois se 
concederem (t empreza os privilegias QU<! clla. 
quer. n direito de propriedade f!ca atacado, 
e a AssemblétL Gemi nfw deve fazer Leis que 
ataquem tal direito. 

!\ão duvida que grand" parte das nwl'i
nhas sejam bens dos chamados de mão mar
til, os quaes se acham em abandono, " ni10 
ignora que ha tcrrenns desta esp~ch• que per
tenc<'m á Santa Casa da 1\!lsericordin, lasti
mando nesta. p:ute o dcsldxo dos administra
dores da. Santa Casa da 1\Iiscricordia. (entt·c 

da. administração, afim d<• n·cllns sert•m cm- par••ntlwsis, mas 6 a.dmll·a.vel que nf1o haj:t 
pregados os braços livres, consicJ,~rando-s•· as d<·sll!ixo em lmpr.trar loterias), e talvez qu~ 
obras publicas como uma. rubrica, afim li<· 1 clle se manifeste no presente caso. 
rnt.1·arem rambcm no orçam<>nto os pobres, as- Duvida muito qtw terrenos d<"ssa natureza 
sim como enlram os altos funcclonarios. nind:1 <~St<•.iam por aforar, porque nlnguem 

Diz que, se as obras publicas forem ad- duvida. quanto é vantajoso o passar-se do tal 
ministradas pnr conta dn Governo, s<•rilo nt- I propriedade pela maneira que a Lei pcrmitt••: 
1rndirloH os brn~os llvres, ,. o Gol'l•rno lucra ma.s, sejam os terrenos de quem forem, dun-
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<lu·ôe o cons•·nti:nento " um emprezario para 
al.t·•·rar trinta braças, val-se offender a pro
priedade de terceiro; e uma tal offensa ex!· 
girít depois do Corpo Legislativo uma índem· 
nisação. 

X<io vê !JUe .. ,ste emprt•zario tenha o di· 
reilo exclusivo de fazer esse contracto, só por. 
que foi sua. lembrança; porém, o])servarii. quç, 
"ntre os papeis relativos :t este negocio, vinha 
uma representação do engenheiro D. J ost1 
Guasquc, na qual dizia que tinha sido o in· 
vento r deste plano. O nobre orador julga ser 
ist.o m:1.is uma. parte n1zilo para que a sua 
c·m~nda seja approvada, segundo os princ!· 
I>i"s que cmittio em segunda discussão, afim 
de que a obra seja concedida a aquclle que 
t:om melhores rantag.,ns oe proponha faz('l-a, 
inrlemnisando os outros eoncurr .. ntP:< das 
despezns que houverem f,•ir.o com seus planos 
" plantas. 

Reconhece lfUC os .:mprezarios silo ho· 
m.·ns que merecem respl'ito, são latoriosos n 
iUI!igos do Paiz, mas, dalli nfw se sr~gue que 
n:io haja outros que tamtem o sejam, nem 

tlizia·se com as condições que fulano de tal 
tinha offerecldo. 

0 Sn. H. CAVALCJ.XTJ diz que O que se de
veria dizer era que contractar!o. com quem 
melhores condições o fizesse. Conclue decla
rando que nfto querendo f!car com remorsos 
de não ter feito todas as diligenci:ts cm o]). 
jecto desta ordem, pede ao Sr. Presidente 
que tenha a. bondade de propôr á votação :~ 

sua emenda offcrecida na segunda discussão.• 

Dada a hora fica adiad:! a dis
cussão. 

Contlniia a 2• discussfto da pro
posta do Govt•rno, coru a~ cmend:::o 
da outra Camara, fixando a receita e 
despezn, do anno financeiro de 18·!0 
a 1841, e passa-se a discutir o artigo 
6" e seus paragrapbos. 

Entra <'ID discussfto o paragraplla 
1" da proposta. 

Entra e!U di:;cuss:lo o paragrapho 
1" do artigo G". 

"~ 1." St~crewria de Estado, 28:714$000." 
O Sn. Hor.r •. \XIJA C.n-ALC.\XTr: - Eu sup-

qne n obra nfto deva ser dada a quem com ponho que, fa!lnndo sotre este paragrapho 1', 
mdhorcs condições a queira fazer, <' nfto a se póde fa!lar sobre toda a matcria de des
aquelles són1cntc que se combinam com as P''Za d<"sta repartição, porém, não o quero i~
Camaras .Legislativas, prejudicando assim a zer sem licença de v. E;;. (dirigindo-se :to S:. 
outros, qut• não têm as r<'lações neccssnrins Presidente), ,, P<lr isso desejo saber st: • u 
da Camara para obterem o seu assenso. I posso fazer. 

O ~obr<• orador declara que se refere :t o SH. P:m~li>Exn:: - -.Prlde fallar sobrt· ~ 
t'Stc obJ••cto, mas a ~odos os outros, porque r1ne tem rt•ln~fto com o paragrapho que e~t•1 

ordinariamente se concede u fulano e fulano .~m diseussüo. 
tacs privilegias, pelas diligencias que elles fa- o Sn. r-IOJ.u,xo.\ CAV.\LC.\XTT: - Eu prr.n 
z<>m no Corpo Legislath·o; ora, semdhante lict•n~:t para !aliar sobr~ toda a ma.teria d•! 
modo d'' alcançar um privilegio ~ pouco di- dcspez:t da Reparti~ão da Guerra. porque cnn! 
gno da franqueza " do civismo de empreza- ,•st., paragrnpho tem relac;fto muitos outros. e 
rios que devt•m emprep;at· m.;ios mui diversos, para cconomiu de r••mpo é ml'lhor este sys
:1 ])cm elas suas preten~ões. rema.: as;;im se evita. o tomar-se multas ve-

0 nobr(• orador julga qut', acerca de taes Z<~S a palavra. 
obras, a. pcrmissilo dl· fnzel-ns SP concede a F'allo sobl\l n m!l.v,ria. porqnn :1. i;:;:;o cs~O:! 
quc.n nwlhores condições proptlnha. compromc•ttido, porqu,· PU estou um pouco 

::-.lota que aindn hoje cahio umn Resolu- desanimndn... mas. tenho eu dito na Casa 
çõto, contru a qual votou, approvando :t ma- que a Reparti~iio dn. Gtl<'rra ·~ o sorvedoum 
n<'ira p.•la qual ella .. stava conel!bida; mas, dos dinheiros publlcos •' qtw havia de offer··
vot:J.ri:t por cl!n, se porventura S<' dissessr cer emendas para :tl,t:umas reducr;õe~: tentl'.> 
que, quando :t Camam j11lgass,• convenien!<' iallatlo em geral sobr•· a int!isciplina Úú exc•:·
l"al t>stnbel;:oclmcnto, puzessc a. obra em hasta cito. e tendo deixado d,, re~ponder a nlgunw.s 
putllca, para ser feita por quem offerecess'' explicações que tinha ouvido do nobre \li
melhores condições; mas, dlzendo·s,• qtw ;-, nlstro da Guerru, cm outra occasiiio, soiJr•~ 
Cnmara contracte com fulano de t:J.l... I a minha opinlfto a respeito da tllsclplln:~, ~ 

o Sll. vrmr.umno: - :-Jão St' dizia Isso: ;·,.,,,•rrnntln-lll•• parn. l'az,•r :ol~unw:=: observa· 
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t;:t•·_; a t:-::ilt:· rc·spt·;to IFiando u orçamento en~ 

1 r:: ,;se em discussão, e tendo dia. agora 1 u· 
g·a1·, parec1~ que, remdtentlo·me no silencio, 
,;prin isso uma 1•crdaddra retil:adn: reconhc· 
~:~; lll!l' o~ meu~ t•:;i'ol'f;o~ llé c;,•rto modo serão 
baldados, mus t':U nunc::~ os considero balda .. 
dos quando elles .lào aprcsl!ntados t•m b0ne· 
fieio publico, cmboi·a a 1·1lcs se niio dê atten· 

I r:stacln-nu~iol' dl· l'i'icrip~ur::u:ão I' contabilida
de, cu nao me posso entender com o Orça· 
me!llo dessa -Repartiçiio, bem comn com os 
nwuti balanços e contas. 

i•:n pr,.cui'o, <Jlh·r nos balan~os e c0ntaH 
ut· llt·:-!peza, qul~t· no Ol'(;amento, onde se acha 
uma dCSJl<'Za que consid1·ro v,•rdadeiramentc 
o principal sorvedouro, ·digo a tles.peza dos 

(f.ln. Para flllü S(~ conht"1 CL)S.5\~ qw· a tcrru fiC gua1'd:1~ nacionacs '01n Sl~rviço acti\·o. Em 
1u,1·iu, foi preciso que· algucm dissesse, QU'-' n·rtla!l'-', Em \'er!ladL', conhecimento '-' o 
::33im acontecia; eu eha.nwi sempre a atten· abuso que s" pnssa fazer nessa despeza, nfw 
r::,, dos Brazildros sobr,• aquillo que L'llten· dep .. IHle muito !lo :IIinistt•rio da Guerra; .por
do ser de seus intci·c·ss.-!s; " algum dia po- que eada Pr;,sidcnte rk ·Provincia tem auto· 
du·iio minha~ opiniôr:cs ser r~·JH!tadas verda· risaçiio ampla para chamar o guarda nac!o
ueims. I na! ~ St•rviço cm cnnsequencin de. qualquer 

Alem th_. todos ,-,;t-o;; ~·m!Jarnr;ns, de\·u mo1·im"nt ... 
metaifcstar que tén!ln a calJ,•ça muito oceupa· 'i Essa consen·aç:in traz comsigo a paraly. 
ria tom outro obkcto que pesa so!Jrc ;i Coe:•.· , sar;iio d;l industria, isto é, os homens destl
m!,;süo U[' I•'azcndn, que é• o cre!litn P•-'dido lnrr!los na socictlad!! (t lavoura, fts artes c :l 
p,.Jo Gowrno: p~>r isso, Jh·r,o desculpa se pt·otlucçãn abandonam os S1!US cst.abclcclmcn· 
:liiida fallar mais conrusanH~lllc dr, IJIIC' r·os·/ tos I' ca~as, c vão "ntrur 110 servi~o do Excr· 
rnmo. c:ito: c paraly:mndo·s,· o seu tmbalho, sente 

Principiarei com o parag-raph" da 1h·~-~ falta a industria e a protlucção; ao mesmo 
p·,·:t.:l qut· s(~ faz com a St·tri!t:aria d,~ Estado, t.dlllH) ::;,· augnH~uta '' consumo, porque clll~S 
1· l!:r,•i qn.· neosr- mr;:mo oh.iPcto comcçum us 1·fw ~·nt:l'ar no \'encimento da ..tape r dos sol. 
tlL:sipar.''~''s da repaniçito. Eu digo que co· dos. 
:~~cc;am as dissipaí;Õt•:;; p·;.·Ja Secr1·tari:l, uão 

porqtl·C· os emprc;;atlos ck!la dissip"m ti in h r+ I 
1'" a!g-11m, ma,; pela desordem •·m qnc S<• a.clw 
:1. ;w1'1.1· administrativa tlr. -Rc]>artir,ito r!~ 

Cu<•rra, no nbkcto da St•crNnria. :-\cnlntma ; 
r:;-paniç:to pot· c<·rto é tüo ehr>::t tl,. officiar·~ , . 
I· dt• (•lllp!'t•gadns C"ll1 coutahilidnde t' (·scriptu· 
•·:L<"i.o: n"nl;uma Rc·parti~üo ,:. rito pt·ovlda de ! 
::"--' l'lllprc.!,;atlos (:í <"Xt"pr,iio da de l~azl'nda) / 

i~lla tt.•m uma Sccrc•taria de Estado, tt·n1 
a. Srr:rctaria do ConsPlho Supt'l'lli" :1-tllitar, 
li'lll " Supr;•mo Con,;elho :'.lilitar, que é um 
g-t·an!l" auxilio clrt rt.~paniçlin da Guerra. 'l'ri· 
buu:il qw· clel't' s"r O!'g-::tnisatlo 1• m~nt.iclo ]Jat-:• 
a Pstahilidadc• ·~ reg-ularidad,· IJCH' se I'l'ql\L'r 
nsta Rl•parti(:üo: (' oxal(L qut· o lllt'"~Smo auxi
lio s1• pudt>sse prestar (t Repartição de :\lar!· 
nha; quando cu l'n.Ilo dcstr auxilio (t Reparti· 
r;f~r, de JTnrinha, l't'L'il·n-me 1i r:t·,·a<:iio 11-:· nm 
1'1•rdadeirn Almirantado. 

Alúm do Conselho Suprt•mo :O.'IIlltar, r~·m 

rna:~ a Repartição tla. Guerra um Arsenal ele 
ntwrt'il na Côru~. com il compt>tc•nte Srcreta· 
ria, R•'P::trtlçiio r!1· C'ontabil!dack: lw tnmbcm 
um projcct.o de l>rdennnça, snbrcl que nüo 
qurro l'nllar: ma;; (, c·"rtn [Jll<' cnm todo I'SS<' 

' 

lia pc,ucos d!a:; ouri que· em S. Paulo, 
r-·:Hlo lHt\'ido algumn a~it:v;fLo, os guardas 
naeinnaes "" otrcrcceram ao Prr•sidcnr.c, que 
os 1\·z marchar; e, sem poder ajuizar a ver· 
t.l::d1·ira Iwcessidade dessa medida, posso to· 
da\'i:l a;:sen•I'r:tl' que uma g1·anth~ parte da 
popula~i"lo pr,.ducr.ora da Província ele Silo 
F':llt], tornou·St' COUSUil!Ídlll'a pela delibera· 
c::w do Prl'sitlcntc. 

:\n Cl'arfi, no Hio Grnnc!t- elo Nortl', na 
l'ar:ilt)'ba. o mcsmr1 acont••ce j(l nií" fallo 
do Par{t, Rio Grand" do Sul e !\1aranhiln, por
I[IH: ah! a onh·m publica tem sido quasi ele 
1.o1lo u·an,tornada; mas quando assim, st· a 
eada Prcsidcnt1· dt· Provlncia, tal arbitrln, 
fJlll' tanto pódü aggl':l\':tl' a despt\za. elo Thc
soui'O Pnblicu, o que pódc! ser clk• senão um 
son·~·douro das rc•ndas I>Ubllcas pl'!a Repar· 
t:ir;iio da Guerra'? 

Eu ;•stou c,.:·to que o :'.linistr" clii:í• c:uP 
não sallt' dt• nada disto; o Pn•sidcnte enten· 
deu rnw t·ra n-·crssario ehamar uma gunrcla 
undonnl a s~n·ir.'"': n Lei a isso nur.orisn; t•, 

sc~undo a natureza tla cousa, t•ssa rlcsp!·~a. 

1.1'1\1 d•· SI'!' Jlilf.:il: mas, quanrln havrrit cllnh<'i· 
I'O qn•· clw~ne para tal ult•thodo de ndm!n'iH
trnr;üo? F:gt.r. facto, Sr. Prcslclent~'. niio tl"-

' 



Sessão ae 12 de Ou~ubro 3f)5 

monstra que a Repartição da Guerra é um 
sorvedouro das rendas publicas? Hav-erá ren· 
das que cheguem para fazer face a taes des
pezas, e o Governo que possa ter credito com 
ta.! a-dministração? Não, d·3 certo. Alguem 
dirá, talvez, sem esses meios os rebeldes tri
umphal'áo, ou nunca serão batidos. 

3r. Presidente, eu confe"so que muita 
sympathia tenho com as Gu;;,rdas Nacionaes; 
e reconheço mesmo que as Gua<dcts :"Tacionaes 
são a prime;ra. gara.ntia da ordem e do que 
ha de mais respeitavel ·entre todos os dda
dãos. Já tenho dito que muito conto com a 
Guarda Nacional; acho o seu serviço impor
tantíssimo, mas a utilidade desse serviço só 
pôde prevalecer no .propr:o Município, ou em 
luga~es em qu~ possam os cidadãos Guardas 
J:~acionaes ir dcrmir e1n ·su~s ca3as; mas, pr-e
tend~r da guarda nacional o mesmo serviço 
q;,;.3 o da tropa de linha, contar com a sua 
habilitação para isso, forçai-a a semelhantes 
funcções, é esperar impossíveis, é a ausencia 
de toda a experiencia que se p·ossa ter a S·::l

melhante respelto. 

Eu referi um facto commigo acontecido. 
Em 1824 achando-me na Província de Per
nambuco, no momento em que a,s cou~as alli 
vacillavam acerca dos negocies politicos ·do 
Brazil, fui eu um -do-s que, .reconhecendo no 
Projecto de Constituição, então ·offer-~cido, a 
maior vantagem que -se poderia obter, deter
minei-me de ·o proclamar, a desp-eito de re
si-stencia: parte dà trGpa que se achava em 
Pernambuco partilhava estes me~mo-s senti
mentos, e commigo collaborou para que se 
3idoptasse e jurasse na Província a Consti
tuição; as autoridades da Província, em con
sequencia da-s circumstancias em que então 
se achava o Paiz, resistiram a essa declara
ção, e foi necessario recorrer ás armas. 

Uma grande parte da população sympa
thisava com a adopção e juramento da ;;:t:s

ma Con-stituição. O primeiro rompimento, po
rém, que teYe lugar na Capital foi logrado; 
e foram d·e accôrdo os nelle compromettidos 
-de retirar-se da Cidade; ou as tro,p2.S mesmo 
são que abandonando a c;dade, to,maram " 
direcção da villa -do Cabo; ahi ,se lhe reunh 
ram perto de 2.000 cidadãos, em cujo numero 
entraram 2 corpos de milicias, que tinham 
muito mais disciplina do que a nos-sa Guar
da Nacional; e era a Guarda Nacional de 
então, -digamol-o assim, porém, mais organi-

sada do que a de hoje, com maior disciplina, 
tinha habito do serviço militar. Uma reunião 
tão numerosa, não podendo sustentar-se na 
posição em que se tinha collocado, sem pro
vocar a Infusão de sangue que tanto se que
ria evitar, na esperança que o tempo e a 
reflexão fariam reconhecer que a sua op'nião 
nada tinha de hostil aos interess-~s -do Paiz, 
foram assim obrigados a sahir daquelle dis
tricto, a ·procurar melhor posição e mesmo a 
co2djuY-ação da Provincia das Alagõas: eu 
me achava sempre nesta comitiva: mas, as 
miEcias, Sr. President:~, faziam desacoroçoar: 
-sem mudar de sentimentos, essa tropa auxi
liar, ora murmurava, ora lastimava o aban
dono de sua família, o.ra se retirava e algu
mas vezes, levando comsigo algum soldado 
de tropa d·~ linha. A tropa de linha, que en~ 

tão tinha alguma disciplina, perdia muito 
desta, 'Pelo contacto em que se achava com 
as mi!icias: havia todavia um corpo de dous 
mil homens armados; mas eu temia todos os 
dias de o ver reduzido a 200, ou a sua com
pleta dissolução. 

Não houv-a remedio senão ensinar aos 
Comamndantes de tal tropa miliciana, para 
que dissessem aos -seus soldados que se lhes 
agradecia os seus sentimentos, e que s-e espe
rava fos•sem par:a suas casas, contando-se 
que el!es seriam promptos a auxiliar-no,s 
quando fosse mais preciso; dado est-~ passo, 
tive a fortuna de ver restituída a disciplina 
na trO<Pa de linha, e a segurança de repellir 
qualquer aggressão, <:orno por vezes aconte
c,~u. não excedendo então de 330 o numero 
de praça3 com que nos achavamos. Al-ém dos 
inconvenientes que r-eferi, acerca dos emba
raços que vi, por occasião do serviço mili
tar nessas tropas de segunda linha, um de 
não pequena consideração era o das muni
ções d·c boca requeridas para tão grande nu
mero de trepas, com a ausencia de tal auxi
lio cessaram tambem esses embaraços; -e o 
Brasil sabe o que depois aconteceu. 

Triumphou esta causa: applico este caso 
de que fui testemunha ·para mostrar que as, 
minhas op:niõcs si'ío pouc,-, fur.dad::t~ na pra
tica, e não é por desejo de .proteger os re
beldPS que as emitto. 

O que se pretende fazer hoje? Importa 
pouco a disciplina do exercito e não se re
flecte no prejuízo que vem ao exercito da. 
juncção delle com a Guarda Nacional: per-

50 
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~n:ldt~lll-St.' que t} Uo m~:ior nua~-~·rn qu~ ha • 
(IL· t·e:::ultar o triumph8; ,. l\:.:;r.ou l~lli f!lll~ dlc 
,:ú se cons,·guir:t por Uh·io tla di:;eiplln:t. 

Qua.ullo 0u clig-::) qu-.· o cx.·rcito ufLU LL'll1 
d:::;eirl!ina, !llWHdo ~u r~t!l!UJO Jlul' t·S:::W. graa

dc foi!tt: de· pnz t: pr:neipal ;;arantia da tn!n
qui!lid:Hle pulJlica, t•ll n}o r,•uho C!l! rist:1 :I~~~

tJ.l' ~t n:11~-ul.'m, a Jl\'!lhum ~1n:igo ou moder· 
:i~o.:; camaradas, a r.-:nllutn elo:; oi'licia2::: do:.:i 
l'XI:rl'itos do "J!r::-~zi!: e llL'm po1· ~~~a!hr~~ w·· 
h·H~l.n·~~\-:t cr~-~ dizl~I' q;It· ~~ l':d~:I dl~ tli:;c.::p;::l:.~ 

Lrou:~e::ii:ic <.:om:;i,~:J t:. falta dt· br~trura: o CJliL.

c:!.~·ü l· r[LI.~ ~t Ur:lrt::·a ~-~·m d:::;dplin:i, torn:t-::)t' 
i:npr(,iií:·tt:t alJ lJraro t! :111 E.srado: i.; que G.::i 

br:,r,,.:; du l';..::·rdtü dn Ur:tzil ~tc.:o:liJWnham-Ilil' 

1105 csrorc~.G::) j)i.li'~l l'l~:nam·ot~· ~!, Ubtiplina Lio 
c·):t·:·dw, pui:i, ~~~·::t t·s:~t. Jit·::: t·llt·s pod~:rrtn 

f:t··:·~!· ::~tL':l tiJ 1-'::ií;, n,·m h:t\"Cl' as honras t' 

lJ~·ll:'!'itius qn~· s,~ ~orna!·a:n c.:r01J.or ... ·::. d.os ::.:;:·~:-; 

ülstine~us SC:iTic:os. 
E', po:::;, em apoio dt·Si:h'S l.Jrar.,s que t'l~ 

r.:·é!an:o :1 disciplina pnra o exercito, '' nit•· 

Eu nC10 pos,;o pr.:sumir IJUL• caua eiuad:~o. 
por maio reopeital't'l qu" s<•ia, por maiores 
t:il·rvic:os que tenha !dto ao Paiz, Sl'j:t de l'L~

pt·ute Pll'\'t~do a11 gTút, d· ... ~ Gt·ncntl, o t:h· . .-!"0 

de !t·girl.o, que er!llirale a aC]Ul'llC· pusto, e 
que, c·om,J tal, possa commandar <L tl'op:t rl .. 
linha. 

O ..:·xl·rcito cst[l habituado :t v::r a ~~~p:-

rioriclade por g-rúns r. ei:JS.St·~. c por ~erdc:·t~, 
na prat!ca dn. guPI'l':J, t· n:ta l)Ú({e tolt-rar n 

~er eomm:uHh;-;:lo .:w1· u:n ·houwm que n~o 

csl.t-\',· na Escola :\Iilit:11', c que de p~dzn:l'l 

passou :1 s0r Gcnt'l'al e n command~tl' trop:t 
clt• l!i:h:!. 

Tae:-; GCIIL'l'acs n:io podt.'lll ter o:; cnn!lc!·i
l~!·.·nto;:; JHt.·cisos p:un. essas operac:õe.s, pnrquc· 
:1 Uisc::_plina m:!it:.ll' nfio sr.:: aprt·IHir n:i f:1n· 
t:1s:a, c~ nfw (• um p:lit.ano aqut•!lc (}llt· p,·ICl'..! 
cs~a:· ~~ab!lt:acl;l p:tra m~~alla!' t:ma dir:~,-~o 

ne:m diri~·!1· (Jpt·i':H;l)c".s: tíiC5 of!'iehtP:i JaJll·.~t.. 

pod·.'lll ter " r,·spcito tle s.·us >olci:!t!o;;_ 
~Ia::;, ~:.:nllorc·~. c.JizQndo isto, poderl'i c-u 

eomo o nolJr·.· :\Iinistro da Gu:!tTa me r_p.t:;: dcslu:~!Ura ;· a glori:t d, ::~: .. • s:Iva Tavar~·s •·: 
ar.ti'ihnir ontr'ora, dizendo C}llt' se fallava :c:.;- outros, a qw.•m n:,. n::or:ro: pod·.·r:'t prc~n

sim para. se cleaanimnr c C}Ut~ 1nfri1ta::::: \'~~- mit·-s~· qiE: c·u !lt'lll cl:~ krt• rlt~s~·.iu deslumbr::~ 

t.~·s n:~ tril.Hina niio seria:n b;.·m se:rviclas pü!' o mcdr.o d·.· t:tC\:-; c:dad:~tos'! Podt·re! eu !lt·· 

1ni!itarc:;, q1:c acabaram de ::k' U!stinguir no -gar f11l,_• ~·Il,~::i tt:•m i'cit/J ::it'!'\·:~ns, fllll' t1~.:! 

:\Ia:·anhüo. !J:.-:11 Inlll'l'eidn ~~o Paiz~ 

S. Ex. ataiiJulo a isso malig-nas int-.·IH;iit·=-: ~rai~ por qnt• r:1z:10 u:io co:-nm:nalam e!-
m:~:-: j):.trt·c·~-mt· q~:e: t·SUt sua opinEio, qtl:"lia:o lcs SÚllll'rtte a Guarda :\ational'? Pornu·:· :-;i' 

dh':"~:~r a not !cia ckHSt'S of:.'ic!acs, St·r~·l m:1h; nüo t•xt.rt·lll:l n:t:5 npcruç:ücs o t•xcrc.:ito ci,• 1!-
t'uuc:;ta a r·::;~.;a brann·a e botn exitr1 Lia c~ausa nh~1 da Gt.Wl'da Xacional'? Em um~-:. Pl'll\'in-

1.':11 q:r·.· actnalnwnw ~L' acha il ~rapa compro- c:a rcbt~iad:t, Seuhor,·s, nüo ha Guarda Xa-
1~!~~t~id:t no !\Iarnnhi'to, llo qu~.· :.t~ minhas 1'4'· c:ional, r.odil a povoa<.;ilo em Uk!:3 c:rcum!-lt:tn

e!:lm:t~lie~. elas der•· estar su.kira ús ordens do G··neral. 
SPnltorc!::, ~~~ neccssario lle que nof; co11- Inas, cstt· L~ (]ut·nl orgauisa o t•xcrcito CtHIIO 

vençamos qut·, quando a tropa. de J:nha "'' melhor ent·c·nder, sem qUt.' assim se pos~a 

a(·l\a em r:onr:tr''" com Guarda ::\aeional, nüo achar compromettido com :t orgnnisa~üo dessa 
ptid,• ha ;·,·r disciplina: a Guarda Xacional mt•s:na Guarda. 
ni"lo ,, composta ele pttizanos, os quacs j(lmais D.:vo tambcm declarar que naquella Pro· 
pod<~!ll rer " hahito dos dever·es e da obedien- Yineia todo citlndüo tem tal ou qual pratica. 
eh!. pnra. :1s autoridadl'S e supcriurt•s, como (}t· guerra; alli nascetn ao som do tambor e 
t .. m a tropa de linh:t. dn zunido Lia mosqucrar:a, ou trnpi:l d:t en-

Para. n Jli'OI'a, cu requero que lance-se ns ,-all:t~·ia. Quem l•·r a historia clnqu.·lla Pro· 
olhos para cada um dos pontos do r.erritorio \'ine!a ha d•· l'eeonh••ccr que nlli ha .. duc~.
otlll<• tr:mo:; eommoc;ü .. s, ond·c impera o fn~·l r:üo tocla militar: ruas essa edueaçito militar 
tla rdJelliüo, ,. eolll cspecinl!cladt.· no Rio ... sses habito:;, silo mui proprios ll•· i(ucrrilllar 
Granel" do Sul. do que de um t•xereit" I"t'!';Uinr: e taes h:Jll:-

J~' essa a Jll'O\-ineia. OtHle cu digo qlH.' tos não pod .. ·m llllll<:il ~et· fa\'OI'avt·is :í dhid
:nnis s·:· pat•·ntcia o ef!',.it.o funesto tla :tmal· 11lina tlo exercito. 
p;am:t entr•• tropa clr. linha ,. Guarda :\ado- Sirvamo-no:; tln c·spirito tln. porua<::io '' 
ual, por hiso qui' ulli mais St~ m:tnift'::it:l :1 dtJ:-\ lll(•iu~ ql\t· Pila p(1dt 1 fH't•st::u·-nos uara a 
jnlli::ieipliiHL du tw~:::;o t'Xtrc:r~~. ! .:.:.ul·.'l':t, qtlt·t· lu~t·t·na fJilL'l: l'Xlt•rtw; mas, uuu· 
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Scs,;:l.o de 1:! ele Uu lubro 

ea eoiUJJI'OI1J..ol.liJlllOS o llOi:;.50 c·xcrcit.o, CJ.ll•.' 
dtTr l.c1: uma disciplina rcgul~r. com 010 
n~<·ios de ~ue usam tnrs pn izanos n:t pratica 
d c i:aes opcrac;ões. 

s,. os habitamos do Ri•1 Grande du Sul 
s;"w os prop1·Ios para aqudla guerra, car~.o 

Jl<·J·mitra-sc-nos uma opinião: não mand(' para 
:dli tropa de linha; ponha-se a tropa d" linh~ 

der 1: comprar 11t1o ~iio ac(;ôc•.s vi.s; nem t·tl 
pr,•sumo ~uc a industria de tan:rneiro scj:L 
dt.· su~. nntur··za dl, digo qu,~ nüo, e se 1:! 

nrd:1clc o que se• diz cm alguns ~seriptos, ck 
~ue Oti lJrarns de )[:,rcngo " Ausl:crlit.z, co
bertos dt• cieau·iz·~·s, nnllca ch.•ix~ra.rn dt· con
sernlr o l.Jrio de q11<' c~ram untados, apczar d" 
scr.•m for~ados r' vircr de cocheiros <' cabJ':Q-

t·m ;una ptJi'i<;íio f]llt! t•lln. não possa. rcstnnr:1r lt•ts, •· outras lnclusJria::; S!:mclhante.3, co:n 
" disc!plina e assim auxil!ar qnnl~uer ponto muiro m:IÍnr J"azão cn :1ün pollr:rin v .. dar a um 
··:n quc: o seu auxilio S·:·ja pr .. ciso; e so· c•sscs 
<:idadü"s t'lit:io todos eirados (o qu,• não ad
mirro) <io t•<piritn da rcbelli:io, cnrãn cumpre 
i'azl'!' n. g-11t·rra: c:ombntrr a rt•ht:ldla sem d
ll's, •. unic~amente com a tror)il regular. 

Sr o exerc!to actuul, St•nhores, nf1o i'ür 
c·hnmarlo a tlepo:-:;ito, on(]..\ pa.s.:w por 11:11~1 

JlOVil. fif?!J·a, t' l'lll quanto nfio eon::;e~uirmns 

cl:l" <listiplina no ex•·rcito, di~o f!l!<' com ell·· 
uno podtlmos contar, c que.: bt·m long·-.· d('}]c 
naz,·r a paz ao Paiz, não nos ha dt• trazc·r St'· 

~!:io pr.rr.ut·baçõt·s, •. nugnwnto de dcspeza tal 
f!tk dahi rt•sult:::.ríí. ,·ermo-nos forc:ados a fa
ze·!' a Uanearrota, ainda que consigamo::; r.ra!l

qailli:mr uma ou outra Prorinc:a. 
~fLO st1o, j{L o tt·nho dito por muitas ,.~~

t.·.·s, ~ts t•spada:; dos rebeldes (]UC nos fnzt•m 
mo·do, que abrem r .. ridas 1111 Ilrazil, as !-.'ri
das qu:..~ ell:ts abrf:m ~ ~·m no~sas t'inanc~as, 

nns th-spczas que n<is fazemos, e llo·SJli'Zn,; 
impratiea\·,·is qut' ainda temos a iazer, ,. das 
qaat•::; nC:o vemos, !nfelizmentt•, 11l'11huns re
sultnd"s fl'!izc,;. 

S. L·:x. o Sr. ::l!inistro da Guct·r:c t.:cmb•·m 
··:n outnt occasião clissc llUC um do:; maks qu-e 
tinham concorridu para. a indisciplina do 
ext·l'eito t•ra uma l'esolu~ão llo Corpo Lehis-
1:11 il·o, cm qlh' se autorisou no,; militares 
para u>ar.•m de su:t industria <JUando n:"to 
foS::i·.·m t:l1llll'Cgados r1n St•rvi(!o; c que tnl\•pz 
··~1 não th·cs~l' votado por essa rdwluç:ito. ]~u 
TJI"Coumo qun YOT<'i JIOI" <.·lia; c, se nilo roto• i, 
\'Ot:tl'ia hoje a conservnç;CLo dl'SSa dis]lO~ir;ilo, 
pnis ufin \'-.·jo twnhum incnnvenicnte rlt• CJilt' 

-,:n milira.t·, que mio ~ emprt·~ndo t.•m servit:o, 
n~ 0 ~c·ja. fon:a do a \'i \'t'l' do ~en sol dn, P n '.l 
~t'iü 11a oei~~~id:Jt!to, e c:=;t(~jn .·xpostn i"1 miS'I..'· 
ria l' (]loSJli"<·ZD }'tUb!ieO, i'<Í JlOI"QUl' 11:"10 r.Plll :1 

lilwt·cl:ulr (h' g-ozill' da sua industria. 
nl:..;sc·s·· qn•· ntt·· alg-uns milit.:-~t·c:-; hari:t 

que· r.rnm rn.vt•nwirns. ~rn~. Pll di~o (llll' bl'lll 
11a,l:• qne:11 t:ll f:!Z, c n;"i.o lo eom is::w f\~lt' ~~· 

lkl':lt' :"!. dlgn:ll:~d·· !nilitar: po:·qnanto, v~.-·n·· 

ou •lttr.ro militar cléscmprt·g-ado tisa~::;e de ou
tros meios para JllLllltt.·r illc::;a sua r:~putar;üo. 

:\':io ~ur.ro u·az"r para, <'X•·mp!o os l~sta,

rl"s rn ido:;, und·· a d iseiplina do exercito :1ilu 
tcnl infc:rioridadt• (t. de .\"ac:ii.o alguma, a 
ponto que d!z.,m hoje os ln;-:1<-zes fJUt! a dis
ciplina 1:-tgh·zn. nnr.ig~1; ·~ a di.::eip!i!l:l In7.kza 
ele hoje <'ôl~l abaixo da anr.i;;a. 

Alli no;; F:otaclos Cnidos a. maior pane 
cioH milital't·:;, quando nt1o siio emprc.e;adns. 
niiO J'ic~:im na oc:mddach·; ell··s pi)em sua::; 1'~

t::!:q.!,·r:n:;, p iln ar.t~ gt•lh'l'at·s qu~ ::;e diiO n cs~·-: 

gt·n,·ro cJ,• imlustri:c: o trabalho alli é u·n 
wr.io (].o honra, nem o trabalho pútk· scn:r 
de cleshtJlll'a a ningncm; outros Siin 0.3 ob.k
c!n:; qu·c cJ,,;;honra:n. B' mais honroso qut: u:n 
!'llilil~u· -.-su.•.ia l:lll Ulllíl ta\"t'l'll:l, de que l'Sllll'. 

··mrlrcgallo l'lll c:;pii1o: do que a.11dc dando no
ticias intri;andü os seus su]l••riol,!S, para ter 
um po:5to dt.~ accessn: isso e outras baiXL'ZaS 
:1 (lllt.' se tem querido obrig:1r alguns olficiaes 
,, qu,• dr;s:ccrt•ditam, c muito, a um milita.r: 
·.·ngmuun-st• aquellvs que prc:mnwn1 idC·a dü 
nobr·ezil scmrlltanh·ii i'ts que outr'ora. St~ attri
lmiam {L !'idn!guia.: essa nobrt·za de calor.t•i
ros nunca. foi verdadeira llOlJrc•zn: l1 c:las:-.c 
m:Iitnr l: a \'l•rdad·.~it·a or!r;t'ln da Dllbrez,t; 
:;,• en1 si rnc:::::mtl nfLo (· L•lln nobrt•, 

O PXt·t·eit.o ntt.O ]Ja~~a. hok pelas instr~l

CI:iH·s quf• sflo pelo:; re;:?;ulunh·ntos ·.·xig-ida::;. o~ 
ticlntlfws nli:nado~ para t'Iltri.ll't'l11 nessa clas~c 
hOJII'OHa ~fio tirados viol<•lfum;·me uo sc;11 do
lllicilio, ,. aprrs-.·nt.ncl0:5 no lht•atro da ~lll'rrc~: 

al~lllli:IS vcz~R 11l<'Sill0, drpo!:; de l<'!'l'111 r·ntra
lln rm uma. n•bdliilo, s:"1o llahi Tirados €· ehu
mac!os ~o tlwntr" ela ~u.•rra, em frvnte no 

inimif;O. 
S. Ex. quando ourr'ora. m.• l'<'SJlOIH]en 

~leC'.l'C:t da indi~rip}Í\1:1 do t•XQrdto rerrrio-sn 
a•.l prnc,•dinwnro do ~!:cjor FnJe;"uo no ~lar.l

~~!1tio; f.'·ll flll• ~·r•J·ia nnk:-; on,·ir tk S. Ex. tc·r 
.. "'' 0 ff':'ial s:<Io JI1':1!110rirlo po•ltJ ot'U eom· 
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pc·l "''lllt.ilco; mas, se esse feito de bravura é 
pi·ova de di5ciplina, o que provará a f.~ito re
ct>n te ·da fortaleza da Barra na Província de 
Sant?~ Catharina? Vem nos jornaes que a. 
fol"ç?. alli se achava era composta de sold:t
uos rebeldes da Bahia, qu~ foram mandados 
p:o.m alli. Pcde;:á S. Ex. dizer que eu não 
tEnho .•·:tzão de hllar na indisciplina do Exer
cito? Não ·poderia mesmo no Maranh§.o ir 
buscar provas que mostras&em a verdade do 
que tenho asseverado. 

Como se ha de espsrar que os off:ciaea 
trilhem o caminho da gloria, quando se man
da pai· c. o thea tro da guerra a soldados biso
nhos ou r·2beld<0s que ficaram impunes? Como 
posso eu esperar disciplina no Exercito, quan
do, ha pouco, vejo uma portaria do .:Ministro 
de. Guerra para o Rio Grande, mandando 
paga;: o armamento a todos os soldados re
beldes que se passarem para a legalidad'e? 
E', pois, um novo genero de negoc:o que se 
abrio no Rio Grande. Fogem os soldados com 
o armam~nto par?. os r·ebeldes, voltam para 
o nosso Exercito, vendem-n'os, as armas, e 
ainda assim ficam impunes! O C~:·po Legh
lativo não pode<rá jám:Jiis a pprovar seme
lhante proceder; e nem é por essa fórma que 
o militar brioso poderá espe:·ar adiP.ntamentf) 
nem gloria no desempenho de seus d·~veres! 

As mesmas desordens se notam nas des
peza3 do Exercito. Já eu mostrei c:u·~. no 
pessoal, e nes~a maneira de servir, a Guar;:!a 
"-T".cional traz um contingente -d:e despeza ta' 
que não pó de hn,bilitar o administrador a res
ponder por todas as despezas. Agora tratarei 
do material. Póde-se, porventura, conhec3t 
quaes si.'i.o as despezas do armamento, equipo· 
rnen to e forragens, que se fazem com u1r 
~"'or~.tto preparado ·per esta fórma? Como ' 
" c ~··:rhs repartições não são montadas CC(. 

certos regulamentos? Um corpo a:c tropas .. 
ll,uando marcha para um ponto, vai logo acom
panh!!.do ·de todos estes commissarios, quC~r

t-el-DlE>stre-,general, etc., etc. E se com todas 
estas precauções, tantos abusos se commet
tem, coJLo, pois, nessa leva repentina se fi~

calisará sobre este objecto? Dir-s-e-ha que o 
orçamento o mostra; mas eu não vejo no 
balanço de 1836 n, 1837 quaes sejam as qu:m
ti8.S que se deva1n p?.g?.r, ou as que est::-jt::m 
pagas. 

Nós temos obrigação de decretar uma 
quanth, além da despezt~ r.ecess1ria, para a 

força do E;;:ercito; mas nunca se ·sabe o nu
:nt>ro effectivo cl8ssa força, e nunca &e ha de 
saber, emquanto ·não tenha lugar a bancar
rota,. Sr. Presidente, quem estudar os balau
ços, quem va todas as coutas, e se der ao 
traba!llo de comparai-as, não se vê na preci
sãJ senão de dizer ao Governo: - Gastai 
quanto arr-ecadardes. - Todos os anuos se 
decretam tantos mil contos; temos credites, 
etc. e tudo se gasta! - Com semelhan~e 

fórma de Governo poderá haver credito pu
blico? Poderemos queixarmos da falta ie 
cr·~d:to? Poderemos queixar-nos da crise que 
ncs ameaça? Qual será, pois, a verdadeira 
crise em que nos achamos? Falla-se em crise 
mini~terial, reducção do café, etc. - E não 
é crise que nós gastemos, sem saber em que, 
todos os annos as rendas todas; que demos 
credites immensos, sem se conhecer em que 
se gastam? 

Diz-se qu-e a causa está perdida! Eu, po
rém, estou tranquillo. Eu não considero des
graçn.do o Brazil, e nem me parece que se 
possn, tolerar que um r-epresentante da Na· 
ção diga que a causa. do Braza está perdida. 
Um tal representante, no momento -em qU<~ 

dissess·~ que disto estava convencido, devia 
soffrer a rejeição do seu voto ·nos negocias 
publicos, porquanto esse representante, ain
da que acr-~ditasse que tudo estava p-er-dido, 
não devia desalentar aos que são obrigado~ 

c1 sustentar a existencia e a dignidade da 
)fação. 

Eu deixo, Sr. Presi-dent-e, todas as. despe
zas votadas com o pessoal -das Secretarias, 
porque entendo que se não poderia fazer eco
nomia nellas, sem uma reforma radi~al na 
organisação da administração da Guerra. Te
ilho dado toda a .attenção aos balanços, e 
conf<>sso que não posso compre·hendel-os .. 
Mandarei uma pequena emenda de reducção 
n·2stas parcellas e espero que sejam tomadas 
em consideração qt:ando fõr tempo. 

A Lei da fixação das forças é uma au
torisHc:i.o cc~·e ss d:í. ao Governo para poder 
rt>crutar, e a Lei das despezn,s ·é uma a.uto
risação para pagar. Se uma d-estas Leis es
tiver em contradiccão com a outra, ·preva
lece nQ11ella qu~ fõr mais restrictiva.. Se o 
Gowrno tiver autorisação para. 15 mil ho· 
meus.. e não tiver meios senão para. pagar 
13 mil, não póde ter mais do que 13 e reci
procamente. 
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A!(:ru de qu:•, eu \~!llt'IHlo f[U•.! não t prc- 1 

r:iso muito clinh<.":ro, nem muitas tropas, por- r 
qw~ n;io e no numero de lrop:1s que devemos I 
1.('1' PSpcranr;a (]t~ ba;Lt•r os 1'CblJ!dPS, G nt~ dis· l 
cipl!na, l! a disciplina cleYe CO!l1CC1ar por um i 
Pt.::qlwrH, UUJi.1<'ro. Qi.lando, poi.s, cu veja co· 
mt·r~ar essa ll1sciplina, tt~I'l'Í mais {~spcrançn. 

U(• l'f!r os J't·be!dcs derroL:td0s, do que pela 

110 [jl\L~ exií{,t· pai':t bater os rebelde:-:, e quem 
sabe ~t· a sua (nrir, r,;n·imos) é por Hão pagar 
a qu~n1 ch:.•ri:t pagar. PJr i~so L~u dizia r111C 

niLO se prcc:sarn mais do que dez m!I ho
mc:ns. Eu troc-tn·a os 14 ou 1:.: mil (!lte temos 
ror :; mil !l!sdplinarlos. 

l".l!.\ roz: - Xo Or:tpoek? 
O SI:. TJou .. \:XD.\: - X;1o; temos cousa 

eontinnac:ão do t::l!.lpr{~g-o cl~· nma im·~:L indis- nw.is visi!~~HL Eu como nfio lwi de ficar cheio 

e!pl>:w.da: ,. "" nw für prrmiLLido declnrnr !Ji'lo s'·! r],, Qur. ... qnnndo njo o meu l'aiz 
t.oflo o llh':l pca:;ament.o, S··nhore:;, r-n rlirei t~·r os se!.!S \·isi:Iho.s a br:~r:o.::, c I!tj:: co:n 03 

qL~·.· í:SpPr•' qnc a l't.'bd!iüo dt·sapp=~r.·r;a, sr::m IJ!'~tt>•s r~ttt'l!Z<lclns, rn~rt·t;clos nüo sei com 
qu:: o Gon·n10 dtlf)i't:-.~~Ut' u forr:a ml;itar, por
q:l.· 11 Jl!'i:l(::pio poli~icJ r~ns l'i.:lwlrie::. po!' s~a 

na:un·z:1, ~~· t~xcing-ut:: um p:-:'f!U·.'JH' momento . 
{k· rr:flexi'io, a r:xJ. que se ;n·orno\· .... entre ..:1- ~ 
h:~. dt;.rãn ocen~;Ew :1 onc a cans;:~ do Irupcr!o i 

. i 
sour~·pup;t•. 

::1 :n flS !:~:l':np1os da::; St!di(;üe.::; do ·Paiz; Yc

.:.~-:;e o ~~::c~ ~eontec.:c c·:n P~·rn3n:buco con1 O:! 
cuh~!1t1s; t·mqun.nto hou\·e Uin!h.~iro a. gt:erra 
ccnt.i:.IuGu, acabado o dinheiro os ht-,mt.:ns im
~~>. J!:tt:lllli !l~L' ú:.;ir:u~1. Por i.sso, tenho ::::nui
~~t c:;:lt:ra!!c~a dl! cpw o Rio Gr:tndc tornt! ao 
:;.·io da nt.~sa u:1i.<lo: t' o qut.! píld~ aprr.:ssar 

~Jut· ... X!'m ao !1:t•ncs nos ~prcs.-~ni:~1:n, . .:s como 
m~·clianei~·os. :\cm no ~cno.s isso, Senhori..':5: 
:\:-~a prHl!·:~los !n~erp~1!' a :wssa nlrdi:Jr:fto c~l

:!\·· os Es~~LdfiS Yisinhf>S no.::sos, f!ll«~ PStfw 

t·nl gue~Tr~ ,.!,·a'? !\ão pode:nos dlzcr-lh=:.s: -
n r::1[· 111~·-·n·i:;:? Q~~Prrmos rnncili:t:·-·.;ns.-

ks? E11 hontem 11ii.o diss2 m:1a sü p:-tla\·ra. 
~:r:; !n·,_• :1 pc'!! ti c a dos ~1~·:;oelo:.i estr:! ng~_·! ro.s. 
E' :::1::1 c~1::::1:d::~.dr I:1:::up;1íJl'i:lY~~! (Jlli' os nos
se.-; v:sinhos scmprl· tirt•m p:n·tjdo o Br:1zil, 
:· q:w n D:·azi! n~l0 S('j.1. sca:·t:J :1 v:ctima! A 
s:.)glnH1::. po:cnti:~. d~i .:\:111·ric::t faz um papel 

t·:-:rl: :-~·::!!lt.aclo c·, o f,:Lz 0 a t~tG:loi.r:.ia c o U.cs-

1 

f!il«'!lO~ cLt nlt·:~m:: .:\:nc~·:c:t!! E:ltl'ct:-tnto fal
f.·:npl'llho das ol.lrigac:õ,::;'l de caU3 U!:lr \.'5IJ..!· !:1-se :1a Lei elas nG~:isas d;·Sjh':~n.~ ll·· J :~ ou 1·1 

m:l hoa1e:ns! Es.::;c~ E:.:r:dos fa:~C-!11 nm :tpp::-~

r:t to lmrr:l':JSO d" ror~a :ni!!~J:· qtm:Jch> c!!zun 

d:dn;r .. nt;· do Gc\·c:·:hl. Eu Cl~lt·ro a ,_•cono:nl~, I 
ptll't_p:i· w-j;, ~t nt•Ct·s:dcladl! (!l~ .se CO!ltralllr o l 
1:::1prt·~:inw: ~:n \"Dto. l1L'lo crCl1Itn (}.uoJ i~~dc (')I nu:· U·m ·1 m!l homc:1s, L' ~ô.s n1·m ~"!.o !lh~nos 
Gorl.''l'!lO, p:H·rtuc \"l'JO Cjtll~ Sl~!n d!llhL·lro o ~i~n~:.) :;:dl!::t~c:rc::; por1(.'::1o9 infi~t!:· :1as suas 
Go~·l. !'!lO n~t;j JH)Uc m~u·c:har; lll:hi, se eu n.p-, ~::~:::.t~:·:~? 

I'!:';)\·1) t'.- . .:_,., (•:'t·!l;\.«t, .f:l!llb.·m Jll't•:1o:l'iw ccn· E:1 L'I'L'io, por~anto, Sc-nho:"L'S, que a des-
nr:Jn i:!s, Jhll'CJih' a no::;::;a rnL1:1 S('·r[t ct•rtn. SL' lll':-:~L para 10 !nil homt·ns sL•ria sufriekntc 
s~~ ,·otar.:·m os orçoamentos como se nrhn.m, e/ 
n:Lo s·~ attc:ulcr ao <'Slaclo elo Palz. · 

Estou qu,, n:to pc!laemos nclqulr!r con 

p~~l':t l'a:tcr a ~UL'rra, e l::I.zcr se!Hir aos ~s~ 

t!'~~llgl'il'OS :1 clignid~itk d:t X~11:âo. 

fl::!H:a. sem mosan!' Clllt' somos a:gnns clL'lla, .\gor:1 tenho tarnben1 outro obje-cto, qul: 
L' 11 ~H:L i~·;;o C· preciso N'OllO!lli::J., n~o tal CJ.lH' o [H1ra~1·apho ~wg-uintt\ at\•ren. dos nrtificc::i 

1 I n 11• • ".',l',''.",JC]J"·.·,,,.•::...· T:.lC!ilOrc~s. ]~U não '110S!W lkix:n· N::l;.· o 11iin " quem S•.' r!:'\'<' c ar: mas n.,u,• ~ •. " .. 
· · 1 " c- J · • c1·1" 'l"fl'l s:n.!.::;[ac.·:lo ·pr:1o nne J'ú 11:ssc a tr:o sa)11ll'l1(1' qu,• llmit:! :1 c cspt•zn. nn n~.:c .:::,-J u~. ~·' ~ · . ., 

s~rio, app!ic:uulo mc·fns (}111' produzam o ef- :.:~\ r,·sp•.'i:.o. Como ~~: possin•l rpw eu Jl0:3S:l. 

~···i:fl rl:•:.;··J:ql:), ,. n:: 11 p!·otl!.~:l;i~~:tnclo os (n- · :1~·op::r ~·m::~ntl:~ r.a!'n. {'(~arrt~it' a t•c!nc!1t:fLO, (\ 
n:l('ii'G:i jllllllict1S, Sf.'~1~ t'l\1' ('111 tontn. (J !'t 1Sl11- ! irar I) p:in qui' r~ Li:lllll fil)S orph~lO!i da Xa

t.al1o. T:d ü n moth·n pnr f'Itlt' n!lo ~:tc:o g-rnn·· 
dt• C~t)l'LP ll:lS flt•spc-7.:1S. 

Em lugar <L· ~.7f;:! eont.os, JH'Op,1nho. ~.206 i 
('•'ntns: f)eono:n!so mn:l. pí'(}lll~ll[l qn:tnll:-t u~. 

SIJ::! conto:~. Eu nilo proponhn nnd:t f111!' n~o 
qJ!iZ<·sst: par:t mim, se• ?\Ii~l:;-;t!'l1 fo~:::l\. Eu 
n:•o s:•i r.omo twsta talwll:L. rl:t ~:ixa•::w c!n'' fol'
~::ts 0 :\1i:tl~tro cl:l C:nt·IT:l n:·,n •.;ai 1~1:lis !0!1.!!~· 

r;:to? Qu,~ :na:or prnlecc:~u1 ~~ IlÜdt• dar :1 uno; 
nrpllf\03 c]() fllll' JHOilOl'l'it1~wr-lht·s c:.tsa, sub-
:;bt"t·nda ~:-.-·g·m·:, :' p0d~~~o~o!-i? T1·nt:ll' dt• sur:.s 
l1:1 t'~"rmitl~It.l•.::=-, ,\ f·"!lsin:ti'·l!tc~s UTH oi'::it~i(l'? O 
'1110 t· qt!:· ac·nnwct• l"m p:lrt.icnl:u·? l:m lwnwm 
\·ai 1i e~:;a th· um !!1~·strl~ 1Lnu· um IllPniuo, 
:.) o mr;~.t !'!~ n:ln ]h,• tE~ m:t!s do (}th\ CO!Ilt'l', 

L':~.:.;:~ t' ,·dJ!í·:1:;~o. Po::::. S(' um p:trt!t·ulnr I1ÓdL~ 
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.'tOO ~cssü.o de ~:2 de Outubt·o 

Lti.Ll' j;:,:;u, IWi'fJllt.! llfto o ha ele faz,.·r o Go~ 
,.,.mo'! Estl'~ nrplnios :1pr••ndcm a ler para 
pllilosopho'? ?\ão; rito aprendt•r um officio c 
lraballwr. E s•· L'lks apr,•ndem um oilicio, 
cu tligo ~ue " produclo ele seu trabalho dcn• 
!:Wl' indt·lllJÜsarln nas despezas <.h~ ::;ua. \•duca.~ 

•/to. :\o AI'S<'Il:il ch: Gu.·JTa ha oificina~ de 
e:~r]Jim:·im, cte. l::m que se :trilr.am homens 
qu.· têm uuw hora ou duas p:tra ler o ues
.:·r,•\'Cl', s<~ por l'~paço clt• oito St' applicar~nl 

" õeus tmbalhos '! O tmbalh" nüo produz? 
:\:io ::it! pagam o:-; ho:nens qu<· fazem L'Stt· &~.~r

v:t;o? 
Xf10 admitto t·m nlt'ns rn·incipio:; Pduca

r;i":o 11enhuma de qu., o tral.ialho nit" !'ac;a 
p:ll'te. Aqui ,o CJlh' <.'Stú o mal do Collegio P·:
uro II! Toda a tksordem prorém da ocio:;i. 
ll<ui~; pOI'!Jlh', S•· o;; alumnos ](L trabalhas
Sl'Dl t•m orneio:; mecanieos, nüo fariam os dis-, 
turbios que t.t'm feito. Sem.·llwlll•.! syst~rua ' 
de c•duc:~r;iio ,J,o;;,.ju para o~ meus proprio~ [iJ 

lhos, poi'fJUC:: o.s não I"t•JHlf.O melhores do flU'' 
os orphü.os da Xm;:io. l't·la. adop~ão de:;ta me
dida se vê: que nos Paiz•·s onde ha eoll ... gios 
rrue s<'guc·m e;;tt• mcthodo, os t•durandos con
tribuc•m hoje com a quint:~ parte daqui!lo com 
que eontribuiam outr'om rmra prim.·ira edu
t•:t~fto. São, portanto, 114 Cilntos, " HS na 
•·menda da Camara ... 

O Su. Co:;ll!·: llt·: 1.\c;J·:s: - Accrcscc•ntou o 
numero dos ... 

O St:. II. C.ILII.C.IXTI: -Ainda assim 
(lê) ,., V. Ex. quer que cu deduza essa quan
tia no artigo de fard:~mentos c munições de 
).;Uerra dos soldados, podc•rci fazer a dt'du
er.üo. ::\ão [Jur.ro que os homens deixem ~c 

ser mantidos, mas o que cu digo é que o 
s~:u t.raball:o é productii'O. - Em lugar de 
HS: 000$000, eu dou 100 contos. 

\'t'jamos o paragrapho das dcspezas tlas 
!'orças fóra da linha. Sr. Presidente, ~ no
l.avc•l que, pertenc••ndn t•stas dcspezaiJ ás Pro
vincias, c passando a pertence~ ao G<lnrno 
Geral, o Governo J!<'ssa. mudanr,a fizesse no
ras regimentos, novas alterar,ões c augmen
tassc• os soldos; qtw fizesse uma organisação 
divc•rsa daqu<~lla quc se f••z, para o fim a 
que se propunha! Que neccss!d:Mlc ihavla 
dest<' a.n~m<'n r.o d•· despeza? Pois, nas c!r
"nm~tnnci:u; 0111 fllll' ~·~ramo!-i C:: que pn(h~mos 

fnzcr 11111 tal au~m,.nto? dar uma organ!sa
c:<•o tüo rrgulm· r. nüo rcclamnua para esSl'S 

c·m·pos? 

.i\'a oc:eat-:iüo da uiseu::;sad <.lo .:Vfini::iter:o 
do I lliJl••rio, o Sr. ::IIinistt·o f:lllou-mc que ou
tr'ora eram (,>St'S militares applicados [L CGIJ

S••rvar:i•o cl::s •·st.racla~. St·nhnr•·s, <'U panllho 
es~a npinii.i~. Dcru diz•.~r qur, onde ~·u militnv:1, 
h a ria u:n ~..rvic:o eh:nnacln dc• fachina. Aqui 
rsl:io al:;uns nobres St·ttallol'<'S qu•· pod•·m at
tPstal-o. !·~sl.t• ser·vir;o C'lll Pcr·:1alllbuco era. feitu 
d" um uwclo r,•gular. ll:cri:c ramb··m um labo
r:u.nr:o na "dificin, IHl!':t llll!H. eompanhin de 
artilharia. montada: Hl'HS!~ c~!ific~i~~ ::;e gu:~rd:; .. 
ra o .parque de anilhari;c, etc.; c tudu iss" 
t\·it.o pdos snldados do COJ'po, moJ'lll<'llle por 
~Hiu'·iks cuntlt·nHI3dos a et·t·tns p(•aas, pelos 
c!t-senorcs, dC. !'ara o soldado não ,; ucshonn1 
:,) ll'iibi\Jl1(1 l'; IllélS ('ll J:fto C]lll'l'H poJ" ot'íl ir lÜO 

lon·gl', t' lll:IIl que:ro .soltladt 1.::> para fa"'i..'l'L'~ll 

guarda~ nas (·idnd,•s; os ~oldado~ dt·VL:m, u~1 

('St::r em npcra(;ih·s, ••li ,.m m:neila. ou nos 
<i~·p11sHos d1· insll'liC(;fw. E nrw pocler·!am talll
bcm t:i:itar· oeeupados nas c•stradas t.!randu ,Ll. 
gum pnrrid:1 do St·u Rervic;11·: E~tt'u .pt•n;uafli .. 
do d•· qu.· •·ot.a. forr,a poderia sc·r mui prot'icu;:, 
e CJlH~ \·lh·.s S~"t'iam maJs feliz(s do <1t1e sf!t), 

Xã.o po~::.:o, porta.ti.t.o. eono.,·ii· •;1n.s altcra.
ç;õl'S que o Go\·crno fl'Z, nugm,·ntando as dt·.~·P•'· 

zas . .\'u:~e;1. Sê d<:op:·nd•·u ~00: üfJ0$000 th·ssc ob
jecto. 

Arsen:~t·H 1 h·). Para. qut• ~;,:u ,·stas D1atl'
ria:: Jll'Í!liiiS'! Para fi.l.l'l!:tnlf.•ll[tl (! t~(jUÍpame!l~O 

elo l~xt·r(·it.n'? ~'ra:; \·stas quantia:; jii. t\st.ão d::~

da~;..;. :\'11~ ar!-!c-nacs t.:Jmhr:m ~~· po()to:n :·a;:.·r 
l'tonomii.t:;: t·Ill lilgar· de St· et•lltprar aoa parr: .. 
cularcs nrmamcnt~ e mu·ftic;fll':", l· mais t·co
nomieo fabricar o!Ji<<ttos ta•·s 1111 :~r:;,·nal. ::IJ:J;, 
clr.sg-rnr;atlnmcntc. nós t·sta mos no antigo h!t
bitn colonial! üma esplnp;anla. ha de 8" com
prar ao t•slrangt•irn, ~· tanto as que nos t.ra~ 

zcm, como as qut.• não nos vt~m: hav~·mos <.lt\ 
pa~nr 7GO contos, que de nada. nos servirão. 
Emfim, ~nbn~ c·ssr. parng-rnpho nrio mandarE-i 

enwnda. 

Altanwnr,. d•·vo f;;llar solm· o arl.i;;o 1Si 
1'111 q11r• vem 11rna r<nwtHia da e;,;uara d~>s Srs. 
Deputados !Jlli' d:í 1~4 eonros Pfll lugar de 104. 

compJ·eh<'IHl•·Udo o soldo clns oifichws. (Lr?.) 

St·. Pr,.sicJ,.nt.P., aqui vejo 11111 abuso mui nn
i.avcl! A R•·golur;ün manclon fonwrer aos of
fil·Í:I('R. m:1s nüo nwndnn pagar o ~oldf)_, cnl

quwnt~~ PHtiYL'rem fóra do ~pn·ic;o: t\ntretnntn. 
I>S ·:II:ini~l.l'OS· ror:~m ;l!:C'IIllllJliH!anc!o 05 St'll'\ 
afilhiliJr"l':i. Sr:·!n 111:1!:-; ('Hil\"f•Jlic•nf 1' t'n.zer~sp r]llC 
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OS JiiniSlr'02 JJU~UC:lll ~t :ltjl!~lit•::l cp.:l' 41 u;;.-, d11 aSSiii.l, Colllu St•l'iil po::;:;:·i\"ei d(•ixal' Li.~ tÍEl-

t~ill s:cJ(,, Eu b;;m ~l'i que G isso mui tlit'ficii, rnat· t·s~a lorr;:t auxiliar. O llolJr,· ~~:·iiatltJi', 

n:us todu~ ::;aLL·!I! que a iei c!tada JWO !i.JH!!L:a 

fJUt: St' pagu,- a c..;c-:; homens; ma•ai]a-ll3 l't'C:·:· 

.:.1hccL:r nos s;_~u::-: p,,stc::;. 

E' :li·c·;_~~::i:: ri (I ::;:dJt'l' que L'U t·~tou :falbnd;' 
~·~1 o!JjC:c;.t, IJ\1•.' diz. l't ::pl•lw a .pt·ssoa::) d~ rni
.i!ha. la:n::i::, ti~lS quac~ muita~ c:::Lüo t•m Pl·r
I!ali~l:nc:,~, Ji~~:. s!!pponh~uuos que· o Go·;l·r:::"J 
c::~l'IH..it..:':I dt·rt·l' :':tz,·l-n, purquc ~C! i.ll'l'Ogou :; 

({irl'i~(l (],. dai' ú !c! a intc:lligencb qUL' 11t::: 
l).:trL-c,~- í.· ii!;· tt 11• \'C·m: a!nda nessa hypothL•se 
dt·v~m.~.:.; cl;::· toda L:o::i~a qu~~ntia ck um:~ V(:Z 

c qu~u:dt1 r•'!lltl..: nc·t··:::3i<iad0 dt· <.::.>ntrah!r L:l:l 

c·l'l.lp!'n:~l1\~rJ': :-\'~() ~.::J'ia Jlli.li.5 ll:IJ!)IIl';.Ü(:U Üa:·-

0::(: l'l~! r~~·:.~t~:r;Ú·:.:) m~·~JS~!.L'i:l ou ~nnu:lC.S'! E!!l 

luMa!· d.· 1::! í'tllit••;·i, l'll di~u 100. SL·nltca··:..·l, 
tL:nil·J LOi.L:..tdo ir::mC:!1::itl tt·l'!lpo ú Cas~: m:ts, l'll 

c~pt•i.'tl !!Jd~·:!i';Ji:ta!-a Lll::itu, guanialll..lu o ~ilci~

do na di.=.:~~;::;;i11 dt: OUU'fl5 :.~rtigu;-;, oU 1'.:

z:•!l(]O ~:1Lr~: ._!i:·::; :.>:;::c·tTar:Ül'S n~u:t11 Ul.'l.'\"t s. 

os:~. (.'o,.\i·l·: P!·: 1...\lil·::--: (.llilli.·:ili'V da Uu· /0

-

ra): - l.:•!ll·.-n~r,, <.:n:t:u o nobre ·St•nador (11 

S;·. Hoii~:.:ili<.lJ. i.~l:1llh'III, ~!~ tlC::i!H~Za::i qLIL' ~t:.i 

:t:1f;Lws :'a:-~·J!: Lll!ll :t [c,r~a armada. Em gt·ral. 
~~ um m:tl da !:iOcil·dnde, porque tira braços ft 
~·:gric:~ll~i:r:~ ,. ar1 c:~,l~1lllC!'tio, mutoJ\•::: tla r~

qu·~·za.. .pui..llit:~l. t'· n~tll ponc:ts \'c·zes [em sido 
11 :tpo:u dt· L·rilllil~o~as ambic;ut·~; aws ha C.\! 
c;.J!lr'~·.:;s:u· CJill', ilii'í.:!liz!llt·ntt.· para ~~ ~ocleüadt•, 

ll:1. !lL·CC:S~!U:Hll' lh~ p;:g:ti'-::iC ('SSa forc;a. porqu~· 

as n~t~:0t's s'·n1 ell~t ;trriscarianl sna t..•xisk·n
ci:t. o nobJ'•-· S<!IHtLlOl' não pód·· ll • .-sconhecc• 
que isso ~ um mal, porém um mal llt'CCS~~Il'io. 

Ü nubi't' ol':HJ.tll' CJI!ltillúa ::!. U'Utal' o J;~:~l'l'

eitu de iJ:tli~cipl!untlo. ,. falia contm a cuope· 
ração ·da Gunnla !\aciuu::l cou: " Ex•·rcito de 
linha. s . .-mpr.·, ,. em toda a p:ll·t,!. a Gual':!a 
Xaci(>nnl, ou m!licia. f•d n. ion;:t :w~:!liar d·J 
Exercito. O P~ti:~ tt·m-sc \'i.sto L'!ll circums~al!· 

d:ts extrat~rtlirnaria~. I' para as qmtL'S s:• nfbl 

pôde dit.:•t• que t..•::;ra r a pl'l'parado; 1· pu r i~s;1 

~t.· achou na llt·ec.ssidad.· de chaUiar a iurc•·l 
auxiliar, ,. esta Ilt'Ct:.:isicladt• 111.1is salic·Il'te ~~ 
mos[rou na Pl'n\'incia do Rio GrmHll•, pa.r:L 
ondí~ lllL· JWI'l'f:('tl fltlt• o nobl'c Scn:tdur diri.~·Li 

pa r~iculal'l!li'llh' 5t'l1:5 urgumeutt .::. 

O nol.H't' Sl'n:ulm· eHllht•Ct' fiilt~ n g-uc·rra 

•ilaqtwl!e paiz <· mui:; para a. arma ·d .. c:tntll:<
rb. e dt·rt:· l't•(•onllt•c,~r commih'J qu.· nin!!,'lltlll\ 

.J m:ds dt•xan no Dra:dl p:tl':t t•sra ~ll'llla Lln 
que o:; !wb!tanlv::i tla. nJt-sma l·•rorinc:!~\. E SC'1l· 

conta!Hln-uo::; ::;ua c:ampanha di.t l~ana, i'•~l'oulle

Ct'U l' te\';· a i.Jorul:tdc.· lle apri~~:L'üt;~:· l!lll f;~r.;Lu 

propi"io. que ~~ u rna!nr argnnJtoiJLtJ a f:: \':ll' (Li. 

àit'rieu1dade dt· d~ll' t•!:l ,pouc~~ i.;~ll:pu :·t 1{/rt::~ 

:.uxiliuc U!ii:L cUsci:Jllll:t t'i-,l:;·on,;:;~t. pr;~S qL:J .. · 

jult.?,·ou ~nai.; po~itico :· útc:il dc·::pedir l',;:..:..::L 

lon:a .auxill:ll·, fJIIt· tinha dci.Jai;~t· d:; ~r.·u ·:t::.J.ü~ 

do. do flllt· t.'l1lpl'0hC;ndc·l' a ta!'l·i'H do:: (li.:;t:p!i~ 

na l-a. Tr.,;nou CS::il~ C\.Jli:.t;lt~1Ht', c~ C;J·, io quí.' t11: 

o H~l·i~t.;r. pu!' :.:..:l..;im r1 lit·\'t:t' supp~,1·, t:lll vbw 
dl' St•u:=; co~1ht:cin~. ll~~~~ polititu:.i e ::!iiitar'l.·:::. 
que u lt,;rart!.H! a n·conb·í~d· qut· uã,. t:i'<.L !tlltitu 
[ac!l d~1· di.scip!i,la t•!i; l~~!!to !'l'it:pu [t Ii1n;:t 

auxilia:·: 
.E:t:t:U:tlHO i.Í. ;>o:.J..:.~ di.::c!pi::::: dü E..t·::cL . .;. 

n •noJr.~ ~·L n:.ldOi' a;>ol![L,u n!nUu ui:: :·~~·.:~"· E i: 
(jUC:l'i:i Cjllt' i.J :1.u:J1\· S,.:li.:tti:.J' i~~:J:.!.::::ir; t·~~~ L''"·· 

(f2,~'lC, a91J!'!~;:~ntll) lll:Ll'u r':t(: 1.ro, i~t(J 0, Ir Üt~ 

~C'i'C:t~ lx:~illr~s r;,:; r;·i.wldl'S ;w~:r...: t:·~;p~:.~ ri. 
San~:t C:ttl~ni'ina. Af}u! um ú~t:.·c., i::;r,!,,ú, .P~!

rcc .. ~ d::r ~·orc,;a ú su~1. npiniã~~. !!!~\~ eu I~!P pL·C''' 

qut· d~g-a r:1m1Jcm o (}UI' t· a f::\'oi' Uo l:xt'l·c·i
to. O n(,:)t'l' S,·nadu!" tam'bt•:u Cll!lht·C~ que:, 

11l':iSí..' ex..:.rc![u íjl\8 lutt;u t m ..:\..u~~~·i·iltt~. ilr•llVc~ 

"-.: ~; 0'
11 ~~.·.~:i L:ln',· ~ .. ~,-~n~~·'·'•ld.:!!<:l~~.t:;t'u bord :·:1~~í.~t10, < • nt · m ;ju!' 

- - ..... ... .... qth' r• ExcJ·cL.n t.:nt ln .. 
snbonliualla. 

T~n~'u:~Jil satisfarei ao nobre:' Sl·ll~:J,,r pv:o 
c1nc dissc- ~ic·crca elo :\larr~nhão. Eu o sJ.tbf:I('(J 
notic!a.nd.,-llte que o Gon·rno considt•t'CJU <:,s 
sen·if:os !)Ut.• Ú·Z u C~tpiti.lo .FalcilO, no!l:\'i.ll:clil-i'J 
UHt.itJl'. J~sta~·:l o nvbr1· St·'Lludor ~a[:.:;t'dtu:1 

Conccd~L o S(•JHH]II que eu 1llí' di.srral~~ ,.lU 

rcspondt·r ao nolH't• Senador, porqu~· na lUa

teria cm di:cw,;sã" pouco st· tt•m falbd''· 
A poaaria C}lll' () Co\·t.·l'Un mandol~ pri.!'.:.l 

sr: cotnp!':ll' o armamenw ao;; l't.'bc..Idt·s llli.!!'t·

c~·n a ccnsnt·" ao nobre S,•naclor. Eu thl' Jll'C." 
qll<' trndnz:t Iittl'ralm .. nte ,,,;se avi:n. !~li" di:: 
que é ::~ü aos d::o:wrtt~rcs dos l'l'lkltks. a qu(··m 
St~ dC\"t· comprar o :.1r:unmcnto, ~" ·~1iiu an~ <1:1 

!l'g-alidark., que ao dc•pois S•· ilJll'I':3Cnta;J.m:. 
logo não cst{l n aviso un caso que t'J nobrr 
Sl'nador fig-nrnn. Os nossns dcst.•t'[orcs silr.l St.'lll
pt•c cnnsid1·1':tdos de·~·;t:t•tni'l'S da ll'~ftlidnd.• fo 

que mal S·" alltulha Ll<·it:t mcrlidn, ~·uanclu ••lia 
é clirlg·itJ:t nns clcserton·s elos r,·hl'ld:·s? Et; 
ni1o o ,-,:-jo. Sl· t·llcs tl~m o bl'lli.'i'icio lla I~·i <l:t 
amnistia, q1w mal \'em tl:· ~l' Jh~·~ pa~n.r 0 
armamL·nto'! Queria qae o al'ma m~·uio fieass::
t'lll .propi'icllath~ th· alg-uc·m. vm uma Prt.l\·!·nc!a 
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onde h a o espírito de revolta? E', portanto, z 
;:ne;C:ida dobradamente politica, qua;J.:co dá urr: 
incentivo á d·:=S·t·rção do iniwi.go e ~~ij v a.r
mameuto na mS.o do poder legc\l. 

O n-o·bre ·Seuacloi~ atacou Qll.G.Si todv3 o~ 

para;:;·l'apho.s que t..d.o de. -·lil~ a 38r discutid.vd. 

:?2"::ec::-me qu:::: a qucstã,o é pr~JL.a·~i.1l'a e er. 
ill3 reservo p~:.ra quando qualquer àelles ~n· 

tre cill discussão. No que ora no;;;- occupa mt 
p.E'éC~ que r:.ão a.:ha que s~ faça despEoza al
gum~ .. de. n12is: é a des~peza do pessoal e tD.e· 
nl"'!.t::nG r2.d1.~cção é :po:::sivel fc.zer. 

Rez-~rvo-me para responder aos- seus ar· 
g-umeatos em c2.da um dos pa.ragraphos, é 

proporção que elles se forem apresentando ... 

O nobr~ ~1iinistro senta-se. 

O S!l. Coc·mE DE LAGES: - Peço outra v e< 
a p:'la v1·a. 

"Emenda da outra C amara. - No 
§ 3", em lugar ele 19:823$000, dig:J.·Z~ 

18:82-.í~OOO." 

O Sn. CoNDE DE L,\.GES: - Se: a ili:•nha 
m.en1oria. llie não engana, tüa 2:'1. discu3são ~L\ 

Camara dos Deputado;:; ,pas3ou esE·a qua;:;~;:J. 

de 1G contos e tanto, que é o r0su.~ta.d.u C....> 

que vencem os comrilandautes das o.riUo.~. 

Agora vejo Ullia reducção, e ju1go que se;:-á 
porque a Comnli~são daquella Camara não es
teve pelo orçamento do Governo; em quanto ao 
p-.·eço das forra ·ens, e reduziu-o. Eu mão di
rei r~o Senado que nao in~taure esta quantia._ 
aqui eli;nina.da, porque, naturalmsntc, isto é 
eGonomb fdta a respeito do-s generos cujos 
preços são ainda incel·to3. A lei manda que 
com effeito s·e faça a despeza elos generos e, 
se fôr necessario, m:us: o Gov-enno ha de o 
fazer, parque a lei o manda; e se menos o 

E' pa1·a e:[_p]icar-me. Eu diss2 que n:e Governo puder gastar, economia s-erá feita. 
~ lrsC'i.a Qi~S u1na d:::.s· cot~.s2s qu= tinta fei~c 

acabar com a disciplina do Exe-rcito era a 
Lei que fscultou aos officia.es usarem de stl.a 
indust:-i::!. Ainda estou no mesmo princi::;>io 
mas devo e:tplicar o meu pensamonto. Nãc 
quiz dizer que os oWciaes tinha,m abraçado 
industriaE· vis, nem que manchassem o s~u 

caracter. Não quiz dizer enti:i.o que z.s indus· 
trias mais honrosas que elles tiv<;>ssem, e es
sas profiEsõss enxertadas que tiveram por al
gum tempo, o dezapegaram dos habites mili· 
ta;-es, e os tornaram amigos dos commodos 
que offcrecl'm taes industrias e dos- recursos 
que -ellas dão; os arred?.vam dessas privaçõe~ 
e trabalhos a q2e estavam habituados e que 
sáo tão nece~·sarics a um official do E1:erdto 
eis aqui donde fiz p.Htir a minha convicção 
à.a falta de discipli,na. Não quiz dizer que ti
nham a braçado profie.sões vis, ruas não se 
.:;;6de n?,gar que esses novos habitas- adquiridos 
eram totalmente aveJscs aos habitos que são 
nece:;oarios• na profissão I!lllitar. Po1' isso de· 
vemos esperar pela obra do tempo. Já o nobre 
Senador confessou que houve tempo em que 
o ·E:s:~rcíto teve alguma disciplina. Elle ha de 
vir. 

Julga-s-e discutido o § 1' e, posto 
tt voto-s, é approvado. 

Sem debate é approvado o ~ ~o 

"' 
Entra em c iscussão o seguinte: 
"§ 3." Commando d'Armas. réi.~ 

19: 823~000." 

Digo isto unic;:-.ruente para que o SeD.ado fi
que certo que não olhe differeutemente para 
estes cortes. 

0 SR. H. CAVALCANTr: - Eu não quiz fal
_i.lr s-o·bre a .emenda da outra Camara, mas 
confesso, Sr. PresidE,nte, que não com;J:-eh·mdo 
esta emenda do commando das al'll1a3 com 
instabilidade. Se os commandos da=: armas 
dsvem ser aug~entados, ou diminuídos, pa
rece que o Governo devia ter o arbítrio de 
suppri!I'.ir naquel!es lagares onde não o jul
gasse conveniente. Eu ccrn.fesso que não sym. 

. pathizo com esta estabilidaC.e ou loc:1!idac,~ 

de com-mandante de arruas. Que na Côrte hah 
um commando de armaE· isto acho nuito D:·.
tura I, porque a Côrte é, em geral. o f6co <'i. e 
todas as operações, porque na Côrte sempre 
haverá uma porção do Exercito; mas nas ou
tras Provinci:>.s. não acho isso necessario. To
memos por exemplo a Provincia de Pe;-•nam
buco.. que tem mandaào su:1 tropa to::la .:r.2.r~. 

fóra; e que talvez a possa dis-;:J2nsar, !:·)rC"'.:·• 
eu vejo essa Província traaquilla e seu es
pírito bem disposto; talvez se possa utíli:mr 
essa tropa em outro lugar. Nessa hypothese 
de se applicar eE,sa tropa em outro lugar, ,per
gunto eu que necessidade ha de ficar alli um 
Commando de Armas? Eu estou per~uadido 

que, segundo a letra da Constituicão, deve o 
Governo nomear commandantes de armas na
que!1as partes onde julgar necess-ario.s. por
que ao Governo compete applicar a força onde 
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não é de um<t autoridade inb.erente á Pr:Jvin
cia: ligar as mãos ao Governo, p:Lra conserv<:>.r 
commandantes de armas, em lugar~s ond2 pos. 
sam ser dispensados. é faltar á ecc1;1omia que 
implica a organização da disciplina mil•tar. 

Talvez que a emend<t de suppressê.o seja 
no sentido de que o Governo possa dispensar 
um ou outro comn1ando ãe ariTILtS: ou nãu sei 
mesmo como poderá o Governo non1ear um 
commandan te de armas para a Província do 
Mara,ahâo, que agora está em com moção: o 
Governo nomeia pa;·,~ lllli um commandante 
de armas para entrar em operaçces contra os 
rebeldes; estes rebeldes podem se encaminhar 
para qualquer das Províncias limitropb.es, e o 
commandante das armas ha de os ir seguindo 
!)ara onde se encannnharem; se os r:.:'b(-·ld·cs 
se sncaminharem pane o Pará, p::;r e:;emplo 
come é que se pedia clar no P?.rá. G.ous cem
mandantes ele armas? Dahi pcds;·iJ. rcsdL'.:o' 
algum choque de attribuições. Não ccmparti· 
lho pois essa opiniE,o de comm~_ndu.nte de ar
mas de Província; ·J<; comn;.andantes cl~ ar
mas devem esta.r onde o Ex~cutivo clet,.rmiu'l.r 
que o Exercito esteja: e assim vejo alguma 
contradlcção a u':\o entender-se como ~u pr~

sumo. Se o Gover'LlO Pntender que o comms.n
dante das armas eleve ser p-ermanente em 
uma Provincia, sempre !la de hav2r choque 
de a ttribuições. 

Eu quero estabelecr um exemplo: não en
tendo muito que cousa é o G2neral Anclréa 
em Santa Catharina, r;orque eu já tenho dito 
que não sei o que e um Gen·2ral Presidente; 
mas suppcrnho que o General Andréa entra-

r=u Jl2'=·.1 a:r~:d:: ::=ci:lÁ2:'·2.S, COill tuG.o O L:Z

pEítO, que me digam ~;ue cousa é um General 
Presidente: já ela oat:·J. vez v·rguntd a S. Ex. 
que n1e dissesse quaes era1u as instrucçõ:.:s 
que tinha o General .\.ndréa, on o Presidente 
Anclréa, em Santa Ciltharina, e S. Ex. não 
me respondeu nada. 

O Sn. CoxoE J;E L"·,a;;:s (MiniStro cltt Gu····
ra): - Se quizer, dLr-lh'o-hei em particular; 
m ns não em publico. 

0 Sn. I-I. C.\\'.,LC'A:\TI: - A minha opi•Llião 
é que o Governo d2ve noin<:ar ccm:n?cndantcs 
ele armas o:ude qnizer app!icar a rorp; q;B 

esses con~n:andantes não dsven1 s2r provin
ciaes, porqt!e eu já tenho dito que o Exercito 
não é das Pl' 1l'?in~i.:::.s, é da I.Jação; que Es.5a 

t'meuda de reclucção d:t Ca.mara do.s Deputados 
talvez s~ja no. hypothcae de que o G•)V~ItlO 

p-ossa sup_prir.::.:.ir alg;um commando de S.l"n"":.r-.3; 

é verdade c~u·.= a reducção é en1 UiTI obj.:cto 
em que eu uão desej·J reduzir; e s-a é essa. a 
intelligencin, suppouilo que pôde passar a 
emeuda. dJ. Cam:;.ra dos DE:putacl;,s e a pro
posta do Governo. 

Julgc\.-se a 1natcria sufficientcm2U
te discutida e approvQ·Se a 2mend:1 àrr 
Camrrra elos Deputados. 

Entra 1:1U discussão o s0guinte: 
'~ ~ 4°. Ofiicia.es gener~es, r-é;s 

28:723$000." 

O SR. Cosr.' FEmmmA: - N2o sei se se
ria c01nveui.:nte fazer aqui uma emenda; e. 
se o noiJre Senador que manàou algumas 
emendas á mesa tivesse feito uma no sentido 
em que '.'OU fallar, talvez votasse por ella, 

rá em operaçoes contra os rebeldes, ainda qur; mao, .pelas que mandou, confe-sso que não 
não estejam na Província de Santa Catlwrina, 
de maneira que se o Generc.l Anc:r2a tinr 
a fort.una de bater os rebeldes, o que eu es
pero, e de os lançar fóra da Laguna. :linda a 
cousa vai bem; mas f,e os r e belcles cllzg?.r~m 

á fronteira de uma uutra Provi•nci~" o q112 

fará o Gen~ral? H a ele parar e rc:peitar a 
Provinda limitrophe? 

UMA voz: - Elle é Presidente de Santa 
C a tharina, recolhç.se á sua Provincia. 

O Su. H. CAL\LCAXTI: -Aqui está o chct ·
latanismo do que é General Presidente. 

U~u voz: - :Clle ni".o é Ge!H•ral Prc~i

deute. 
0 ·SR. H. CAVALCAX'I'I: -]\'las é PrPsídente 

General, EStá á testa ela tropa cm operações. 

estou muito clispo3to a vota.r. Eu olho aqui 
para esta U.bella (a do orçamento) e vejo 
nella incluídos muitoJ offici2.es rebeldes, ou
tros mortos e outros em serviço no estran
geiro. 

o SR. H. C.i\'.\LCL\'T!: 

temos muito que dizH. 
O SR. CosT.-1. FE:mrr.nu.: 

A este respeito 

Olhando só P2.-
ra a Provi•ncia do Rio Gmnd8 do Su1. e com 
mais alguns outros officiaes, pelo meu cal· 
culo acho que se padia fazer um?. emenda que 
supprimisse 13:488$000, porque alguns off!
ciazs dos que estão r.esta tabella estão mor
tos \outros estão com os rebeldes, e no em
tan,to vejo aqui que todos estes estão alistados 
e ganhando soldo! Vejo no numero dos re.-

51 
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beldes um Bonifacio Joaquim ·Chrispim, t' nn 
cmtanto, é alfl.·res do nosso Exercito. 

O Sn. :VI. ll" BAitn.ICI~XA: - Por ora só SP 
trata de offlciaes gt·neraes. 

O Sit. CosT_, FI·:I:I:ETI:.I: - Eu f:lllo g-eral
llll'ate; sei que é l'allt•cidu o tencnt~ gPneral 
Pereira da Silva, ,. no orça uwn.to vem para 
esse general consig-nada a quantia de 1: GS0$00~. 

O .Sit. A. Mo:>n:uw: - .E' ,porqut• o orça
mento foi feito quandro ellP ainda não t•stav:· 
morto. 

O S1:. ~I. lllc B.1m .. 1CEXA: - Estt• tt·n~ntc 

general era reformado, não nm na lista qu<· 
se disc\ltl'. 

O Si:. Cos'f.l FJ-:i!I'"'H-1: - Pois sim, cu 
estou falla<ildo g;:r:t!mente, dig-o qut· :wstc ta
:bella encontram-st• muitos nfficiaes já mnr
tns e outros com rebeldes; posso dizer os no
mes- de!les, porque os tenho aqui escriptns em 
um papel. c tt·nho até sommadas as .impor
tdncias dos soldos desses offíciaes, que andam 
em 13 contos c tantos m!l réis só na Prnl'ln
cia do <Rio Grande do Sul, a qu:: I quantia creio 
que se ·podia supprimir: por EX<>mplo, o tenente 
coronel Domingos .To~;& Gomes, segundo me 
dizem, está feito coronel dos !'l•beldt•s, " o 
major J ns·é ·Placido de Castro é falleci.do. 

O SJ:. PmcsmEXT": - O paragrapho e::l 
'1\!Cstilo só cliz respl'it;, aos officiaes gem·r:,no. 

O Sn. CosT.\ FICI:ItEII:.I: - Sim, senhor. 
nws t1 U já apontei o tPll('Ut0 general :\Tanucl 
Joaquim. 

O 81:. PHICSIIlF.:>TE: - Esse tenPate gcn~ral 
niln está debai::o da cifra que se discute; o 
parag-rapho 14 é que trata dos reformados. 

O .Sn. Cos-rA Fmumm.1: - Então, guardar
me·he! para lá: falb geralmente, digo que 
sõ na Provlnc!a do Rio Grande dn Sul podia
mos economizar 13 contos e tanto, pelo exame 
que !lz dos off!c!aes mortos, e dos qut• se 
acham entre os rebeltles; e fazendo-se Igual 
i!xamc em todas as :mtras Prnvlnc!as, talvt•z 
SI! pudes em economizar 30 colll tos de réls, ou 
lllals ainda. Niio <'Slou d.lsposto a mandar 
-emenda ulguma; aponto só o que encontrei no 
<·xame que fiz. para quem quizer mandar uma 
~mcnda eliminando a quantia de 13 contos 

•• tarnto: eu votare! po.- el!n. 

posso asst,V<·rar ao nobre Senador que UQI!t'l
les de que o Gnwrno tem conheclmt•ntn nüo 
recebem rnada pelo lmperin, m•m mf·smo a~1H'l· 
Jes que 1Pgalmente nau aprt•sentar,·m s<•ns ti· 
tulos. Quanto a essa t•couomia que o nobn· 
senador lembra dt• um official general refor-
mado, que hoje está morto, e se acha na Ji~

ta, talvez morresse ESk oi'i'icial UC'J.),ois d·· 
se fa7.t'r -o orçamento, e outros estorii.o un 
mesmo caso; mas eu :"mbro ao nobre Sc•nad"r 
que niio é bom fazer esta rcducção, ,porque 
tambem hão d1• se f:l.zer promoções para S<' 

.pree-nclwr -os posuos ngos e o quadro (111 

ExercittJ; portauto, serlam um pouco accresci. 
dos esses córtl'e. 

0 Sit. H. CAI'.II.t'.\XTI: -Lembrou-mi' uma 
cousa que é bom dizer sobre t.•ste quadro d•· 
t:11liciacs generat·s. O nob!'t~ !\Iir.l:.1~.rv diss~~ 

qu,: cssc·s homens ni"Lo l'Stào na l!sta. Eu nãn 
quem !':lllar dos nffic!:les, nem dos ten,•ntes, 
vamos aos prlncipaes. Pergunto eu: Bento Ma· 
•nuel L' Bt•nto Gonçalv•·s são a!nda brigadeiros 
do nosso Ext•rcitn? l~u não vejo; mas, JWlo 
principio da amnistia ( quP tambcm é outra 
cousa qne a minha curta intelllgcnc!a não 
póde entender, pela sua su-blimidade). Iog~ 

que vlt•rem para nós t•!lt•s s•·riio !mmcdiata
mente amnistiados. e considerados brtgadei. 
ros! Senhores, aqui nesta occasião cu não 
chamo sú a t<·rn•iru ao nobn• :1-Iinistro da 
Guerra, mas tambem ao nobn.• :l-1fnistro ela 
Fazenda, porqut•, Sr. Presidente, esse .Bento 
Gonçalws é pensioni~ta do Estado. 

O SI:. V1scoxuE 111~ S. LI·:ol'utuu: - Foi, 
hoje •não recebe nadn. 

O SI:. H. CAr.lu:.\XTl: - O ponto é esse; 
cu não sei como se pôde tirar uma .pensão a 
um Individuo, qut· não seja julgado. Senhores, 
vamos -com a d!scipiína do li:xercito; um mi
litar abandona as suas bandeiras, deserta . 
põe-se cm rebcll!ão; e diz-se qu,• :l-inda t5 
militar, c tt•m direito ít sua pensft"! I\• las 
minhas instrucções mi litan•s, (que l'U suppo
nho que são as do rneu Paiz), um mflitar 
m•stc caso passa por um conselho de guerra. 
e é ju'lgado como dt•Sl'rtnr; mas l'St(• militar 
já soffrt•u uma sentença? Qur.m sahe o Qll<' 
se passa nn Tlwsnuro'? Qw•m sabe St' o S•'U 

procurador não l'l'Cebr. essa pensão! Eu me 
n•cordn CJUt· a p<•nsfio dt' Bt•nto Gnnr,!lln•s .pns. 

O -Su. Coxm-: 1m L.IGES: --o Gov-erno tem 
]lrocurado salvar " nome dt• todos os nfficfa~s 

qut• estão t•ntre ns rebl'lcJtos, c t,·m organizado 
uma l!sta llelles: pótJ,• S<'l' que tt•nhn.m csca
;Pado ulgUil;l dt• p:lt:'ntes mais pequL•nns; nHn:, I 

snn. p~lo mrn. os na Camam elos Deputados; 
c nf\o 1110 l't•rr,rcla SP Plh• t('v\•. sc•nrrn~a por 
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ondo ficasse prindo tldla; por cons"quencia, 0 O Si:. :\I. DI' B.\Hil.\CEx.-: - Aqui. ncE~t.l 

s<.~u Jlrocurador " lla de ter r,•ccllido. o nobre I artigo, é provare! q~;; estt•iam lncluldos :!1-
::II!n!str., da Fazenda poderá nilu sabt r des· guns dos offlclaes que apr.ntou o nobre s,,. 
ses dct:dlws; mas, eu peço que indague no nador ,pelo ::IIaranhiío, mas, como diss<' o no. 
'fhesourn se com l'ffo.'to existe tal p,•nsilo, c brc )1lnistro, ter·se·ha de faur promoções. " 
:1té quando cll" a recebeu: o que {, factu é cntilo julgo que dt'\"e passar o artigo. Se Etl 
que é uma prova da maior relaxação '!\O conhcce~sc algum dos indivíduos que apon
Exercito, que. CIUando militares têm taes· com- tou o nobre Senadm~. niw tinha duvida d·· 
::;1ort11mentos, ainda SI' esttda en1 duvida .a offcrecer uma emenda eliminando-os. 

respeito dn sua qua!idad., no Exercito; a !lu- O Sn. Co;;'I'A J.'EJ:Itlmt.l: - Creio que nó:; 
viela é tal, Sr. Preslú<•Jltl', que eu vi em jor- tL•mos officiaes de supt'rabundancia; e mr.smr• 
nac·s semi.nf:fichws dizer que Bento )ianuel f1unndo .assim niio foss,•, qu,.m morre nr;,;. 

é l.lrigad<?iro do Bruz!l, elogianilo·se aqu"lle u~ve estar aqui representado como vivo: '" 
hnllli'In como o qu.. nos podia dar grandes se eu só na Proviucia do Rio Grande do Sul 
\":mtagen;:! Com tal mandra <!.e administrar ' faço uma somma d" 13 N>JHos de ré!s, que 
o Exercito, com ta1•s regulam.,ntos contra leis pódl' st·r supprimida, o que seria em todo o 
•·Xpressas. nào teremos nunca disciplina. no Impo.·ric,? Creio que nesta par'tc po.diamos .p .. u. 
J;;x.,rcito, e nt•llJ os bravos e dignos brazilt+ par em todo o Imperlo 30 contos de rêts. 
ros P•·rtenccntcs a Pile hiin de ter o premio Vejo qu" nesta lista se acham muitos orfi
tJ,• seus sen·ir,os ,. nwn•cimntos. Eu dseja':"'<t ciaes, ,. de todas as patentes, que. ou estfin 

que S. l,;x. o Sr. :líinistro da Guerra me mortos, ou St' acham entr,• os rebeldes do Ri•> 
dL•ssc a l':l%1io !lOI" f!IW essc·s 1>fficiaes não fo· Grund", ,, mesmn no sen·i<;o ele Fructo. Atei 
ram já processados na fórma da ki; QUP o da 2• linha. 1·ejn que .. stão nesta lista um 
Sr. :V!:•nlstt·o da l~w~cnda mc• in.formass" se coronel que s'~ achn t•ntre os n•bcldcs, c " 
existe wl pensão, at~ quando foi .. J;a paga; ten<'nte·coronel José ).Jari~ Bueno, que é l'n.~
c. SP nfto é paga, quaes os motivos. lecido; cmfim, muit<•s outros: ('U creio que 

O Sn. A. BJ:.\:-;co: - Eu niio ·posso dlze.r o nobre )Iinistrn, com" Pntrou ha pouco tem
s•• acaso B .. nto Gonr:all·es tem uma ,,ensão: po para a Repurti~ãü, nilo se daria. ao;~ tra-. 
~<·i que o Gowrnn em 18;)3 deu uma pens<io :1 hHlho de examinar esta lista: se se des·se n 
esSe.• militar; creio, porém. qUI' ··lln Dito fni ,·sse trabalho, sem duvida havia de achar <> 

:1,j}provatla pelo Corpo Legislativo: o caso é qtw L'U ache! - que s6 nr, Rio Grande ~ ~ 
que n:lo "stá aqui comprehcndida na lista das pnd1•m I'Conomizar 13 contos e tantos ml! r6ls. 

r~nsêk·s; mas, lll('Slllo no caso de t1·r sido ap- 0 Sn. c. DE LAGES: _ o nobre Senador 
pruv:l(l:J. PU estou P<·~imauitln q:Jc, ainda quan. reconhece que alguns offlcines que se acham 
do nfto houwsse sentença, Jogo que um pen· 
sionista do Estado foss1· r<'held<', nüo haveria 
duvida :ilguma cm tine um ::ll:in!stro tomasse 
sob r" ;;i a n·s~onsa hilldad,, de suspender a 
pensão. Bento Gonç;tlv<'s n;ío está na lista 
dos p1·nsioni~tns; ma~. alnlla que esti\"c•sse, 
eu nfLO tl!ria duvidn de tomar so1Jr1• mim a 
rl'sponsu.bll id:ule de a n:in pagn r. Eis o quc~ 

posso tlizt'l" ao nobrt• Senador . 

nesta lista c•stiio mortos, '' outros cnu·., os 
rl'beldl•S; 'Jogo, não podem ser contados no> 
qu;Hlro do Exercito, ,. o Governo ha de st
l'er na obrigação de promowr outros l'lll sub· 

stitui~ilo a csws. 

O Sn. C. FimnF.Jn.\: - E os reformado!! 
qu,• t•stão mortos e §e acham na llstu? 

O Sit. <:::. DE L.H:r:;;: - Tambem o Gnver1w 

. Tulg-:Hlo di~cutido 0 ·I" " posto '' obrigado u augnwntnr n numero dos rl'fúr· 
a votos, é :wproyado. madns pela lei que Jh,• nwndn fazer o qna· 

Entra cm discussii•) " srm d<·bn te dro do Exercito. Quanto aos o ric!aes dL' ~· 
é approl':ulo 0 sc~uinte: linha. já no credito nm um corte de nove 

.. ~ 5". omcln•I'S cng1'nhcirns .. :ré!;; contos de rGis; a Camara dos Deputados Jul· 
34: 7GG~ú00." i ;;ou que haviam de moi'r"r officlars <h·. 2• 

Seguc•·sc a discussão do S•.•;;uintc: 
1 

linha cujos soldos undass"m Por nov~ contos. 
.. ~ G". Orric!:H•s dt• linh.<t, r.: is i de réiB; lJI.>r cnnsequl•ncla, julgo •lUC Sl· nllo 

392: 108~000." i ,:,.,.!) fazer ma!s cort" algum. 
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O Sn. C. Ft::m:t::JHA: - Crclo qut• d~ q;;~:.;.. 

tia de 1.2-l contos de réis, cor::;i:;n~ua IJ:.:;·:: 
.desr1ezas t~ventua·c·s, é (}Ue se poU;a tirar pai'Q. 
esses accrescimo.s de d<'SIH~z:u::. :\In:s o nubrB 
:VIinistro não pôde nE:gar CJU!~ n~o é !!lU!!:u 
cohercnu: ,pedir dinhe-iro para !Horto~, para 
:rei><1des e para homens que t,st:;n s,•rdn!lo 
com Fructo. Se o nobrt> !l-1inistru S'tllc•nd:· que 

dc\'e Jktlir maiô dinhéi:·o p:tra aqut•!!:·s qnto 
t.<:m de promover. c·m substituição a esses 
uwrtvs e rebelrl~s. pr,•ç:t, a não quc~r·r tirar 
das despezruo cventuac·s; mas nüo acho lwm 
I>edir dinheiro p~ra homens qtw nii.a ex1.:

tem uo nossn Exercito. 
O St-:. C. Jlt:: L.\Gl:S: - Eu nüo sl'i como 

me hei d·· explicar p:lra o nobre .S<:rw.dor m~ 
0ntrndcr. X5o 1! p~lr:l os mcr~.o~ nr!n .~ara os 
rebc~ldt~5 qut~ SL' ped.c dinhdrv, ~ p:t:·a <lulro::; 
o~fiCÍíh"S que se· hflo de far.~r en1 1 ugar de~ i. c~ 

que estão mortos ou CJU!' siio rebeldl'~: torno 
a Uize1-o, nfto é para João Fr3.ncisC(J qut~ cstú 
morto. é p:1ra p( .. d!"o João f.iUC se Iw de p~·o

mover t•m lug::n· dellt~; e esta lei é para 18·!0 
a 1841: asE!m, como o Govcr:10 p:-omo\·eu :t~: 

m:tjor Falc:in, deve pagar-lhe, e entretanto, 
e~·Sl~ IUajor não est:í contl•rnp!ado ~!li r~'l lis. 
ta. Quanto íL quantia para as des.~r z:ts enn
t\4'\Es. é sabido qu~ •tii.o pôde ser appl!ead:: 
:: ess€s outros accresc!mos de dl)SPt'Z~1.; r:ll:t 
tem seus flns: por c-xemp!o, ::!O contGs d:: 
réis t1ào para pn.gamtnto t•xp:·c.ssnmcntl' de· 
signado; !'{!Stam 104 conUJs, que s~o pa~a 

'lugcs de quart<~is, para ac.c:ommotl:.~c&.'s 

transp0rtcs de tropas .. e princir.almente qun.n
do lia ncces;;idadc de que c-ll:L seja mudada 
de um ponto I>ara outro; cn:fi:n. pura ser 
applic~do cn1 muitas outras C(JUsas d~ servi~u 

I>Ublico. 
Julga-se d!se:utido o § G" c ~ up.pm. 

Y::tdo. 
Entra em discussrw o SL·gulnt"; 
~ 7". Ofdciac·s da extincta 2" linha, 

·qac yencem soldo, 81: 1i3$,!Uú. 

0 Sn. CoST.\ FI·:m:t:tn.\: - Nüo sei, Sr 

Prcsidc·nk, se aqui tamb~m militará a mr;;;· 

ma raz;to qU{' dc·u o nobre :llinislro. Vejo um 
coronel da 2" '!lnha entre os rebeldes. um tt•
nenle-coronc-1 fallcc!do, trcs capitãl•s tambdn 
fullt~cidos, P 11111 ao scrvlr:o ele F'rueto, dow:· 
tPncnte entrt~ os rPbcldc·s P outro com F'ru
cto: não SL'i se para esses homens, (]llt! sf:.o 

o.fflciat·s da extincta !!'' linha, e cujos !:oldos, 
s"gundo o n: • .-u caleu·lo, nndam cm 3:900$000, 

tambem dCYe h:tver ... ui>st.ituiç:io . 
O Sn. Co:-;m; m: L.\Gr;~ (3Iiuilr!,r(J 1111 (Jner. 

ra.) : - O nobre Sena dor sabe q:w h a uma 
lei que manda rc~munerar St·rviços extraor
dinarios, pockndo o Governo conferir gradua
ções com -soldos ou parte dos soldos; e o 

nobre .Senador não \'ê no orçamento rubrica 
alguma que dê d!nhr·irn I>nr:J. C'SS:t t],•speza. 
isto é. para nquellcs indivlduos que· tiwrt·m 
em re:11un-era(:fto de scrdcos g-rndn:.!çõc::; cnm 
;;oldos; comn o G"rerno fará e3ta d<·;n;t·za '? 
1\Jém disto, nnt"·st•. que neste projcct~. do 
credito que Ye:n rl;L C:amar:: dos Deputados. 
ha neRta .partt~ uma suppres~ãn dt no·.-c con. 
tos de r&ir,, qtu~ r~ n~nito n:a~s <]U!..· os trt·.::! 

contos c tuntos mil r6!~ QUt• apont:: n noUrt· 
Sen:Hlor. 

O St:. Ve::r.nmto. - Nfto durit!n qt:c o 

nnbrt' ~Tinistro tenha n<·cc-ssidade de di:tllciro 
pn.rn. outros objccbos; e SL' tf·~m css:t tH.'CC!:lSi· 

dadc, n&o nos dc\"e fuzer n en(:,":lno d,. pedir 
dinheiro I>:J.r:t. cous:1s que não exiHc::!. 

,\qui ]J(•àe-se dinheiro para es3 .. s officlaes 
que estilo n:t 'lista; m:ts. se alg·uns jú •afw 
e~istem no nc::so serviço, e se outros j;t mor
reram, como St' pede dinheiro p3.ra l'll~s? D!z· 
se que é necessario d!nhciro I>am outras cou
sas; mas é um engano que eu creio qtlL~ não 
pódc ser justiricado o apres,·ntar-E·e uma re
lação de mortos como ri1·os. e pedir-se clinhel
ro para (•stes: dcve.se fallar com franf]U<'?.a 
ao Corpo Ll·gls!ntivo; diga-se qlw o Gnvern•l 
tem de [azer promoções, ~ precisa de dinheiro 
para bto, o não se Jlt•r,a dinhdro p:~ra Jorw 
quando clle 6 para Pe-dro. 

O Sr:. Co:-.m~ nE L.\GES: - ::--liio tenho que 
cldender-mc a mim mesmo n"s!.t• caso, mas 
drfcndo o Governo em geral. Esta lista •.!'.· 
officiacs é mandada fazer pelo Govenw. val 
ao Corpo Lcgisl:ttivo, manda-se imprimir; ,. 
púde o Governo sabc•r quantos morrem .Jwlas 
P;·o·;incius, nwrmentc nu=· que siio distantc-~. 

dt•pois de feita l'Sta lista? Além disto nfw 

póclc tnmbem ltavt·r nas Prnvincia~ o descuido 
tll' não dar ilnm,.dla ta mente par!<' d:tque!le~ 

nf!'lc!aes qut• morn•m ne!las, e llli'.Smo sem 
que para Isso concorra a primr.ira. autoridade 
das Pro\·incins? Um orrieial pócl;, morrt·r em 
um lu.~ar distante d:t. Capita1 da Provinc!a, o 
juiz de paz do dlstricto nflD conununiea essa 
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------------------!·!lort::- ao 1-'rt!!:ildt·ntc -dclla; e porvt:ntura. póJ~ 1 cito em ger:d t<·:u u:1~ ::-Lssenram~·nuJ de caua. 
o Governo adivinhar que c~sc offlc!~.l é :i1~t· j.prar;a; no momento em on:> ~:ll:t ra!t:t. o in-' 
to? Para que '' GOV'Oi"llO saiba que r;ss;, oifi. dividuu que faz o a.;esn~amt.·nto communica 
ela.! mo·rreu, ·elll uma província, é necessario isto {t autoridade competente: se não o com. 
que a .primeira autc,ric!ade da Província lhe munic:t, se as cousa:· estão cm tal estado que 
communiqtw; para que esta primeira autor!· cada militar vai para o lugar que lhe parece, 
r!a[!t~ o saiba, é precizo que uma autoridail••i sem qut' 0 Gowrno o saiba, e•atilo tire-se a 
s~cundaria l11e participe a morte dt,sse; em· consequencia de que nl'to existe disciplina no 
flm, ·Cm tudo isto IJÕ[!C harer dt,mora, mesmo j Exercito. 
S•'lll desejos de demorar. Portanto não se pôd • • . . • • · ·Desgraçadnmente, Senhor•·s, e uma ver-
dizer que Isto é cng!!.n::tr, c que ~e Pede diM . ... . ··n ,, . . · · .. ~ :-, ; 

h 
. dadc o nut: d1So. S. Ex .. a ndmi:Jl"tr,.ç,.o n,10 

11 e1ro para cousas qn' são da m<:sma natl!TCZ:l · 
da rubrica que se di~cUH'. sabe onde estiio r,s o:'ficiacs, não saht• quando 

elles desertam. quan,Jo coiTC!!l, qu:mdo pas-
0 SI:. H. C'AYALC.\:\"Tr: - Senhores, e no- S:.Illl para os rPbeldPS. mas· isto r·u di~o Qtw 

tavcl que cu m.! <-~h e hoi<.' miníster!a!. ., ~ •:JCD :1um ~[inistT::: Ja Guerra ain[h o d;:cl:lrou 
ntin!stcrio •n:J. opposiç:lo! •l!:u me explico: PS-
tas mcc!idaE .. !ltt)postas pur::t reduec:lo de dt~~ peranLt' a r~prescntaçilo nncicmal, porque. 

rtuando assim foss·:, o :\J!nistro [[el'ia ca· 
pczas. nâc, srto n~1Ca nH~nos do que p:::.r:t acre· 
ditar o GnvHnn qlll' quer c:"lntrahir n:n rm· 
r.n•stimn; quando st.• rttH!T contrlhir um ,.m .. 
pn:sti!llo. é necrssnr:n que s~ n~cstre qnc ,, 
Gorerno é o primeiro qttc rtui:r N~nnom ia::;, m~s.. 

nó~ V("mns (!Uf• :1. L<'i elo orç;amcnto n-prL·.scn
tJ. um deficit horrlrcl: cu ía~o todos os es· 
fnrr.ns par:t qu1\ não npplreç;a t~ste d~ficit, ~ c 
ministc•r:o qu~r que appare~a! Poder:i cllc, 
mnrch:tnào assim, obtc•r um t'mprcstimo '"'tn
tJ.ioso? Ha .pouco vimos qu~ o Thcsouro <l<'s· 
contou bi!hctl~~ n 1~ pnr cento e 1:.~ dt" parr.en
tugem; e com o risc0 de ~l!:O :1pParccer qncn.1 
QUizessc d~r-lbc dinheiro! Quem quererá h:t· 
bllit~r o Goyt· mo pn.r!l. contr~thir un1 L'!nprt\-s
tl:no v:tntajoso. ac;ucl!e ·que nfto Quer r,uc se 

lar-se, e tratar de )H"'·I·iúcnciar, úc da: ::1:\iO!" 
rL·gularidade a cst~s cous:~s. 

Eu vou referi:- um f:J.clo. Um .,:·ic:al Yc· 
lho, nfficinl de g3.bin~·b·. que ü:z muito bOd~ 
SL'tvicos, ern. n1:1jor, (' aca.ba. de Sl'r reformado 
c-.1n ten~:nte-coronci, co:u o seu tc:t~po t!c pra.
r,J., e cs~c officia! niio tem meios de poder 
~1Pl'L'S0lltar un1.2 fé de officio. •:l.l·m uma CL'itf

õ.üo! E' o tenente c .lO~·nt·l ~Iigut•l VL·1lc:su d:1 
Si H l~ira Xobl\·g-n: era m~Jjor, fu! r2fcrmn.do 
t!!ll t:!nL·nr.t.:•-curoncl, r!uiz tirat· a. ~·Ua fé 1l2 
orricio, c ncn1 na Provi:1c:~ d~s .:lbgüa:::, nG:::.l 
m~ sn1o n::t Secretaria de E;:;t:.u1o PoUdL· 11~\\!!: 

uma. cl·rtidü.o p~i.r:l nwstr~ll' a L'Xistencia d.:t 
sua pra~a; d\' 1nauei1. ~ que não se !h c paga, 
<nenl se lltc põde dar fé de oificio! Est,, f:!ct<> 

aprc·s~;~nt!.' um ~anUe deficit. ou aQurl!P 11~1 .. 
r:tu·r que cl!c app:lr~ça? Se 05 c~pit:tlist:ls ri ,•xistc no conselho militar: s,; S. Ex. quiz0r, 

· põdto com facilidade examinar. 
1'í-'l:t que o GnYL·rno Qlll"r aug-mcntar a dcsp·~

za !Jller fazar crescer fJ dctic!t, nt\o ll1e d'1 ~:";:1 
dinheiro algum. 

Agora permitta-me .S. Ex. que cu entn· 
na minha questão da indis.cipli.n.a do Exercito, 
Disse S. Ex. que, para o Governo saber qul' 
um mll!tnr nwrr.~u. cm tal ou tal lugar, de 
uma Provi\u:ia, é n~ccssnrio que o juiz df' 

'pa<. do districlo {]~ parte ao Presidente, c 
,•stc ao Gon•rno! Senhores cu estou PéTSUn-

E' a::-sinL qu~ se acha o nosso Exercito, 
c quando se diz isto, rcsponllc-sc l0go: n:io 
ha tal; o Exercito tem disciplín:l. - E é o 
!lll'SlllO nobre l\Ilnistro d:t Guerra que dlz que 
cspl'r:t que um juiz de paz lh~ partlcii>ú u 
que é fdta ck um ou outro ofiicial! Eu, Sr. 
Prcsidt•ntc. St'IDPrc c:tt<'ndi qu" nc•nhnm .. ,. 
t'ici:ll podia residir <·lU qu:tl(]l!l'l' pt:~l~o s,•c.1 
cnnht•r.imento d:t au"t~t·kl:!dc n~itit::.r. 

di do que nt1llhnm militnr pódt~ estar Pn1 tnn O S~:. CoxnE 111-: L.H;I·::-; ( Jti:li::·tr') ~!n fi Hf":· .. 

lu;~:- sem conlwcinwnto dn. :J.utorldade mm- ;·a): -- O noÍll't' Sca::rlor clis;.,· q:r' •·:·;: ,;,. 
:.:~r: u:-n offici:u, por t·xcmplo. que rQsíde t·llJ ! e~r.:·::nhar flUf! ru nl' soub~·sst• s;; un1 nn nn
un1 lug;n.r, C! ou con1 licença ou en1 St;'r\"IC·1: ! trn official tinh~ mnrrid11 nt•StP on n:ti)UC!lli· 

cs~c officbl rl'cf'·be o Sl·U soldo c nrto o pt1Ll~ I p-o:nto. Perdôt··r::w o nobrt' Scníldur, L• um i:t· 
c Ccittl. 1101' um:t autorid:ul,· militar. 0:; c•>lll·) cto multu E·lmplcs. e dl o rou rx]>licar. :-;,;~ 
Jnandantcs dt> armas ll~s Prcv!rad:s L. o ~~:-.:·:·r· 1 cstrt!l1ns tratando de ofici~ws da cxtincta ~" 
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linha, qtw tém soldo; portanto, estes oflic!ac·s 
pod~m mor~t· no mumcir1!o qtw esculhcrt'lll; 
<!Uando silo chamados au Sl'rviço. podem rc
sicl<-r em unw. clist:l!lcia immenó:·a. ela C:~pltal 
das Pr•n·incius. Dt•sejara qtw o nobre S<·nador 
mo disscot' onal é o •uc·io do Governo po!l·cr 
saber immC{Iiur.amc·;,t., de um oficial qur 
mora a 200 laguas, r10r .. xemplo, dt• diôtan· 
cin cl:t Capital'! O lll<'Ín é a prillll'ira autori
dadt• da Provinein .. e esta primeira iiUt.,ritla
d<• deve s8r informada por uma autn:·iuacl~ 

s .. ·cunuaria. Como pód<· d;~r-se o caso d•) Go
n·r:J.O ignornr qll<' u:n offidal destes morr.·u 
c;:n um;L distanci;~ imensa, Sl'não .porque nii•• 
vem a participação a tempo'! 

Note o nobre St·~:ador quP as chiS5t:.5 ~·s· 

t.iio e::xtfnctas, e, dt~ n~.:..is a. wais, para n:; cor .. 
pos Ue 211 linha nft.o ha cla~:tS(•s: os oiiit:iacs 
da ... xtine!.:~ 2' linha pode:n <'Star no munici
pio que lhes part·Cl'l': torla~ as aut:or!d:td'!S 
têm ordem para. p;trticipar<·rn immediat.anH'!t
te, Jogo que •no St!U districtn morra um mili
tar; é assim que <> Gon•I'Ilo pôde <·8t3.I' l!.
formaào. Ora, PU <•st•JU persuadido qu~ rpwn
dn os nobres Senndc•r,•s argucm d~ :;.~pH!'P

Ct·!" estt•.s nomes de officiílCS ·mortos <' tí·b~.~l

des na lista. não pr•.•sum .. m que o Gó\·crno: · 
de proposito f•·z isto laJWÜtllus); e, sendo 
ass-Im, devem convir commigo qu<' hn rmut 
grando d<'sculpa de que essas f;~ltas appar•·
ça!n. 

O SI:. VEnt;n:rno: - Eu não quero cen
surar o Governo por 'lll1o saber !mni<·dla.ta
mente quando morre um official, ,, at6 jnlgn 
mrsmo muito desculpm·eJ vir,•m aqui na lista 
os nomes de alguns defuntos, porque l'Ste·)· 
nfflc!at•s podiam morrer depoís do orçamento 
f<•ito; .Jllas, o que. IH> 11l<'U entrnder, não s" 
p6dc justificar, 6 Jiedir-se dinheiro para os 
mortos fl applicar.sc aos vivos. R<.·conhccitln 
que um otricia.J já nfw existe•, deve-s•• dar 
baixa, e não procurar o pretexto de q;~e (' 
n••cessarlo este dinheiro pn.ra. outro obit•ctn; 
isto então é uma faltn dt• fronqut•za, é um,", 
illusiio que se fnz ao Corpo Legislativo. Xãc 
censuro, tnroo a dizPl-n, virem na. lista os 
n:omes dt• alguns mvrtos; €11 con1i-ecl ú~te 

1.t•ncntc-gcneral )f:mu"·l .Toaquím; crt·fo que 
<•sta lista jlí. ·rstn.ra feita quundn c!le morreu. 
c por Isso ellt! ai11da ahi a.pparece;· ·mas, logo 
IJUC se n•m li•' cnnhrclm<·nto de que é morto, 
niio St' deve dar mais dinhdro para' cll<'. Por-

tnntn, nüo .ceusuro ccrta.s. ía.lta:;, umas pnr
que silo ÍJll·vitavc!~. 1! outras por não havo·r 
conhecíml'nlo; mas. n que nfw posso a.dmit
tir 6 CJU<', depois d" se reconhecer que alguns 
dess<·S offlc!aes fillleceram, ou desertaram pa
z·a o !•,limigo, uinda S<! insista {'lll pedir o 
dinheiro, e se dign. qt!e Psse dinheiro serve 
para outras cousus. ?oi~. ha de se pedir di. 
nht•!m an Corpo L .. gisluiiil'o 1para. dh~idw; 

fantastica.s, para aquillo que não St' pód<', 
nem é Precis,., gasu;.I., sei por~ue ha outras 
cousas- t'fll C(U<' se pcíclc applícar cstt• dinh.,irco? 
E' illud!r an Corpo Lt·gislatlvo, c: é justa
alt'nte contra. Isto que eu me declaro. 

O S~:. Coxem III·: LAW·:s: - S<' o nobre :o·~

nador julgasse (n;ln julga de· C<'rto) qu<• o 
Gnv<•rno tinha SCÍ<·IH"ia de que esses officia<.-s 
est;~vnm mortos, e l'iflha .p,.dir dí·nhcirn par:t 
eliN:- então fort<• sEria. o seu argunwnto; mas, 
comn " Gonr.no não tinha ••ssa sciencia. ha 
d<! ·Convir QII<' " séu argument.o não .pód<l 
tei' rorr,a algunw. 

O que <'U disse ~ (!li<' não lll•• Jl:trecia pru
d.,nte ••liminar eMa quantia, porque o Go
Vt·rno t••m uec•Soídu J., de a pplicar dinheiros 
a desp<'zus que EC atl!am d.,balxo da .mesma 
rubric:c: pnrtuntu, dizia <·u: se isto t•stá 
d<'baixo da m.,;um I·ubrica, p~rn. que se hiio 
de climínn.r tres c'"ntos d<· réie. q!Tando o 
Gol't•I'!Io ter<í. o<· d<"spc,nd<•I' talv<·Z quatro <III 
cinco contos? .T1í. s<· 1 ü, .pois, que não houve 
a ~uiilo í•IJJ qn<· n;io pôde s"r appllc<tdo, por
Qll<' nüo houve sci.•ncia da mort<• desse~ uf
flcíae~; nem tambem é P<•didtl ••ste dinhl'iro 
para outz·as cousas, ,. sim pam objectos que 
t•stão <],•baixo da mesma rubrlcrL. 

o Su. CoST.\ Fl-:r.UI·:u:.\: - o nobre :111. 
nis:t.ro disse que podia haver dr.-.qculpn. em 
virem nesta lista os n<>mcs de alguns offi· 
ciaes que <'I! :tpont .. í. Pcrmitta-mc o rwbr" 
Ministro que lh<' d!~!l que não póde ha~<'l' 
d.escul.pa alguma <.'lll s" deixar de mandn r 
procNlt·r a conselho de gu,!rra contra rss•• 
Presldc•nte qu" t•sun•a no Rio Grande: por
vn<tnrn. <'Sb'\,' Prc·~~dontc podia. i'g,norat' qu~ 

muitos dos nfficia.< s que <'U apontl!! estal'am 
entre os r.·bcldc;s, pnrn mio fazer us comp,•. 
t••ntes communlr.1P,Õt•s no Governo? Pois. ha
vendo ll<'CP.>S·ldmJ,. de .. rriclacs no Rio Grnn
dc•, podia o Prf'~i(]c,ntt• ignorar que muitos 
dcst•·s estavam scrvi•nclo. j{t nos d<•sord.,iros, 
, . .iii. ao Fructo? Como pois se admlttem t~S-
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t"s nomes na lista? l~u jú nfw fa!lo dos mor
tos, uiu.s de homens que todo o mun!!'o sabe 
que estão com as armas na mão batendo-se 
contra a legalidade: n:io acho d<·sculpa ai. 
guina nistn, .aclHJ que o Govt'rnu deviu nt:J!I· 

dar .proc"d'-·:· C<•ntra <'SSP PrusidPnte. g,. o 
nobre .l\l~J.iJ::•tro soulJPSiW antt•.s que l'Stes ho
an .. ns tinh·:un fal!e.ciu•J. p.ergunto eu, .pod',ia 
convir qm· di0s ú•ss"m mettidns na lista'! 
De certo C]UP nãc.; n~úS, logo que .St• cnuhe.~t' 

qUL' estão, m,,:·to~. ,tJ,·ve Ct>ncordar <'lU qu,• 
sejam eliminados. 

O ::iJ:. V!~1:1:n:11:o: - ·Eu estou tambem 
certo que o Gol'l·mo nüo intl'()duziu na lis-ta 
''stt•s nfficiaes com scic·ncia de que estavam 
mortos ou d~set·ton·ti, para pedir di•nhe~l'" 

para o S('tl pagallll!Ilto; mas, verifica-se QUe~ 

este pl'dido é tlluoorlo (este facto nãrJ é iut
putadn ao nnbn· !\>linistro): o qu~ se dei'C 
fazer? F~liminar .. sta dcspeza. 

Or:t. se niio foss., i!lusorio, se. com ef
feito estes h~>lncns <·~tivessem vivos, e ven
cendo soldo, o nobr,· Ministro havia de gas
tar com o pagamento delh·s o dinheiro que 
:!qui s-e co'asigntt: l' como ha.\'ia de fazer a 
dcspeza ucss,•s ouu·o,; officiaes que vai .pru
lllovt.~r·:, Podia couta r com uma 3obru ~~ue 

ignorava se naria'! Pois, o Gol'crno havia de 
contar oom a sua· ,propria falta, para ter 
dinheiro para :~s outras dcspczás·? Creio qu•· 
nfw. Portantt.•. eu ·sustento alltda que nii.o 
se póde conservar um engano que é reconhc- .1 

cido, a preteXto dt• que o di•aheiro provenien
'lc desse <•ngan" C: llL'Cetisal'lio pat'a ou~ras 

despeza~. 

O S~:. -1!.\i:Ql'l·:z 11" B.\RHACEX.\: - Xão 

bricas: te> dos os annos fazem-se estas obser
vações na Casa; mas, como se diz que não 
ha tempo de discutir o orçamento, ou o Sena
dOI: que tem conlwcimento desses factos nfw 
qu<·r fazer emenda, ou o que a podia fazer 
não tem conhecimen~o clelles, e tudo cone:. 
n íta no mesmo estado. Por consequencia, m~ 
parecia que isto <'ra um caso de se tomar 
uma medida qualquer, porque este negocio 
é de importancia. Eu até ou;·i dizer que no 
Thesouro s~ pagou uma pensão dez annos 
seguidos dt•pois do pensionist<t morto, e isto 
póde acontecer muitas vezes: uma medida a 
este r"speito e multo necessat:ia. 

Julga-se a materia discutida e ap
prova-sc o paragrapho. 

Entra t·m discussão o S<.'guinte: 

.. § 8."- Força de linlw, 2.762:968$000." 
··Emenda da outra Gamara - em lugar 

de- 2.762:968$000- diga·>e 2.789:126$700." 

E' apoiada e entra conjunctamente 
••m discussão a seguinte emenda do 
Sr. I-L Cavalcanti: 

.. Em I ugar de - 2.762:968$000, diga-se-
2.200: 000$000." 

0 SH. COXIlE DE L AGES ( Jl in istró da Guer
ra): - Ent·~ndo -que o nobre Senador para 
fundamt•ntar a sua emenda, devia fazer uma 
outm emend:1, se pude.sse, que alterasse a 
L'•i da fix:~ção das forças; só assim é que 
••u ;·l'jo que a sua emenda poderia ser ad
missivel. 

são imputav,•is ao nobre Ministro da Guerra, Se o nobre St•nador pudesse ainda hoje 
como todos os nobres Senadores têm reco- fazer uma emenda á Lei da fixação de for
nht•cido, c t•u tambem reconheço, estes erros ças, e pudesse r~duzir 16 mil praças de pret, 
que se acham na lista dos officiues, mas eu qtw essa Lei dá, a um menor numero, entfto 
lembrarei ao Senado o que nos acontece aqui dizia eu que o nobre Senador ia diminuir 
todos os annos. Apparect• um Senador escru- o quantitativo proporcionado á fixação da 
puloso, ou qut~ t•·m mais conhecimentos e re- força que fez; mas, se o no·bre Senador não 
lações nas Províncias; mostra o grande nu- póde fazt·r esta reduec;ão no pessoal do Exer
mero de offlciacs mortos ou passados aos cito, como é possin.t que faça reducção no 
reb,>ldrs, numero que vêm contemplado rio quantitativo destinado para est-e pessoal? 
orçamento; mostra os homens ·que estão na Ora, nos objectos que podem soffrer alguma 
relação do Tlll·souro como pensionistas, e qu<! alterar;ão, como Ptapt•, forragens, etc., já a 
nfLo existem, dond'" r<•sulta a consequencia de outra Gamara Í<'Z uma grande alteração no 
upparc-cerem estas granues sommu.s que de orçam<·nto do Governo: só se o pensamento 
necessidade SP hãn di' gastar, com n. facul- do nnbt\' Senador 6 reduzir ainda mais as 

· dnde que <,xiste de tJode!' applicar as sobras I ..tapas ,. forragens; tuas, não npresentando 
d,• um!l rubric:1 pura dL•sp~zas de outras ru- um artigo cm -que se ·possa reduzir, sem se 
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reduzir o pessoal, -:!U voto contra a sua 
emenda. 

O S!i. H. C.\\'ÚC.\xn: - O nobre :llinis· 
tro 1cm esta duvida certamente porque nflo at· 
tendeu a .qu<! eu entrei na questão. Qu:mdo 
se r:xa a forç:1, nfLo se dá dinheiro; o que se 
•·xamina é o se o Paiz permittc uma leva 
de g·:·nte pa.ra o Exercito at~ certo numero: 
e assim, nndo que é possjyel determinar 
aqud!e numero de tropas, dá-se autorisação 
ao Go1·erno pam podcr recrutar ou contra· 
ctar, afim ue poder haver esse numero dE 
indil'illuos; m:ts, :t Lei do orçamento é quem 
dl·tcrmina ns despezas; :tlll é :t contribui<;:ão 
pl•ssnnl qu~ é o rccrul:tlllL'.H<>, aqui é 
:t cnnt.ribuic;ãn pecuni?.ria. Xõs. ·11?. orcasiflo 
de di~cutirmos os meios que' temos pam as 
!h'Spézas pulJlicas, wmos que nos faltam cs· 
ses :ue:os, que não podemos ser tã.o prodi· 
gos; e <'li estou convencido que, pam dar 
muita. forç:~. ao Governo, não é um grande 
numero dt.• tropas que lhe h·~i de dar, porqne, 
presumindo e!le que um grande numrro sa. 
tis'f:tz as nec<'ssidades do Exercito, cu, que 
<"ntcndo que :L disciplina é a principal cousa, 
e f!\1{~ 10 mil homens disciplinados fazem 
mais que 30 mil indisc:p!inados, digo que "" 
pód<) diminuir o numero; c estou intima· 
mente conwncido que uma autorisaçflo ao 
Gonril<'• para poder pagar a 10 mil homens, 
que scjt\m disciplinados, é um:t força suffi
ciente para as n<•cessidades do Paiz, ainda 
além da pacificaçüo das rebelliües que possa 
haver. Autorisando o Governo ·para ter 10 
mil homens de tropa disciplinada, autoriso·o 
~tté ]Jara faZl'l' a guerra :1 alguem. Perguntó 
c:u: '"' a. Lei de fixação de forças fixasse 13 
mil !10m·~,ns, ficava o Corpo Legislativo in
hibido de dar mais ou menos me:os ao Go
\'L'l'no p1ra. recrutar? Digo que não. 

Quandn ,•u fixei a forca, nfto tive em 
vista S!'niío os meios que o G-overno pode· 
rin. rer para chamar no Exercito um nu
mero de Individuas semelhante: então eu 
nfw attendi aos m~·:os posteriores; c demais, 
a.ind:L quando houvesse contradicção, Leis 
J10Sh'ríorcs rcYog:un anteriores, c nós nft.o 
estmnos inhibidos de revogar hoje a Lei que 
fizemos h ontem: cu não sei como o nobre 
'!>Iinist.ro acha·mc sem direito jlara isso. 

o· nobre :Vlinistro pôde estar tranquillo, 
ha de u-r um:l votação unanlme, mas a tran
quillidadc d<~lln ha de ·pagal.a com o futuro: 

Sen!tore", quando eu dlscu to uma Lei, ponho, 
me na posição do exactor: se coro 10 rol! ho
!Jll•l'.s discip!lnados eu entendo que me ach:t
rl:t habilitado para trazer os rebeldes ll. or
dem, e mant·~r a tranquil!idade do meu Paiz 
digo que 10 mil homens é uma forca suffi
cicnt<•:, pois, se eu estou convencido disso, 
porque 'I':1zãn não lwi de Yotar pc!:t :-•.,:!u· 
cção? Accrc,ce mais que todos estes esforços 
que faço ~ P'lra termos credito. Eu considero 
f!t.:'~ a banearrot:1 é um rl'bclde mais temível 
do que os qne estfto no Brazil com as armas 
na mão, c o meu esforço é parn. debellar esse 
rr.bPidl'. 1la bancarrota, qu{~ cu vejo multo 
mais perigoso do que quantos Bentos :via· 
no<"i~ <' Bentos Gonçalves houver neste mun
do. Sr. Presidente, cu o conft•sso, não era mi
nha mão que assignaria bilhetes do Thcsouro 
coro o desconto de 12 por cento. 

O Si!. A. Dn.\,CO (J!inistro tla. F'azcwla): 
- O rpw havia d<.· fazer? 

O Sn. H. C.II'.IT.r.\XTT: - Sahiria antes 
ua administração: bilhetes do Thcsouro com 
o desconto de 12 por cento cu não assignava. 

O Sn. AT.I'ES Ilt:.\xco (Jlinistro tltt F<l
:rnrla): - Peco a palavra. 

O St:. I-L C.\\'.u,c.\xrr: - Vejam, pois, se 
1•u tenho ou não razão de estar um pouco te· 
nwroso. Acho multo indiffcrentc ao nobre 
~Iinistro lc•r n, 10 ou 12 mll 11oro1:ns: coro 10 
mil homens, supponho eu muito bem servido 
o Pai.z; mas, nfto é, nem póde ser muito belJl 
servido o Paiz, quando o credito· do Governo 
,•steja muito abaixo do credito do particular: 
,,,u SL•i que no R!o de Janeiro ha capltailstas 
cujas firmas h a viam d~ achar dinheiro a me
nos de 1:l por cento; talvez (não o assevero) 
talvez que, no mesmo dia em que o Governo 
:l'lsignou billlct"s com 12 por cento de des
conto, algum particular tomasse dinheiro a 
menos: talvez isso :tcontecessc. 

O nobre :Ministro da Guerra nfto deu at· 
t<•n.çftu ao qu~ t•u disse. Eu consldero que a 
iixaçf1o de forças é a habilitação para fazer 
a k\'a d•• g<:nte para o Exercito, fixaçfLO de 
despeza é h:ti>ilitar o Gov;•rno para pagar o 
quunllta.tivo. Eu posso autorlsar o Governo 
par:~ ftlzc•r um:1 leva de tal numero, e depois, 
fixando a d<"snrza, ilizrr que não será ncces. 
~:ario essa leva Uio grande, e vice·vcrsa.. Sé· 
nllorcs, o complexo, a harmonia dessas duas 
:LUtorisaçe,•s G qu" faz"m a habllltaçfLo do Go-
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vt•rno; uma vez que o GOverno não tiver essa 
harmonia entre o numero de tropas fixado ~ 
o dinheiro consignado para ella, prevalece 
sempre o menor, diminue-se a força: visto 
não tenho segredo aJ.gum: eu o que mostro 
é que com os nossos meios pecunlarios, no 
estado eii1 que se acham as nossas finanças, 
não deTemos ter grande numero de forças. Se 
til•essemos meios pecuniarios, se as nossas fi. 
nancas estlve.ssem em bom estado, uma veJ 
que o Governo está autorlsado para fazer 
•·ssa leva, eu daria o dinheiro necessario para 
clla; mas, como as circumstancias em que 
~e acha o Brazil não permittem grandes des· 
pezas, julgo que a minha emenda deve passar. 

0 SR. CO:-i'JlE DI' !.AGES: - Agora é que 
eu percebi ao nobre Senador. O nobre Sena· 
dor dirige-se a annullar indirectamente a 
Ll•i da fixação das forças. Se este meio está 
de accôrdo com os princípios do nobre Sena· 
dor, é .que ·~u não sei; mas, "U devo pensar 
que este meio está casado com os seus prin
cipios, e por isso o apresenta com toda a 
franqul'za. 

O Sn. H. CAVALCAXTI: - Sim, Senhor, 
pódc• asseverar isso. 

0 Sr.. COX!ll~ n~; LAGES: - Supponhamos 
que n Lei da fixação das for~as .autorisa o 
Governo a ter 20 mil homens em armas, quan
do julgar nccessario; em julgando o Governo 
que tinha chegado a necessidade de ter esses 
20 mil homens •·m armas, embora o Corpo 
Ll'gislatlvo abraçasse os principias do nobre 
Senador, haviu de ter 20 mil homens; o que 
faria depois era pc•dir um cn•dlto para salvaT 
a di!ferença entre o dinheiro dado e a força 
decretada dt• 20 mil hom(•ns: por conscquen· 
ein, nem assim o nobre Senador ia aos seus 

fins. 
Senhores, a necessidad~ da força deve ser 

semprt• justificado por factos publicas, que 
não são d<.• mero capricho. Portanto, sempre 
que yi~sse a occasião de ser justificada a n?· 
cessidadl' de tPr 16 mil lwmens, como pod1a 
n ·Governo deixar de ter essa torça em ar
mas, ur.icam••nt•· peln. razfw de. que os prin
cipias do nobre St•nudor tinham sido estes, e 
na votação do dinheiro St.' tinhn. decretado 
para 10 mil? O Gov~rno diria: Não me dds· 
t1•s da priuwira vez o dinheiro sufficlente 
para. a forr,.a q\h' decretastes; dai-m'o agora 
desta vez, porque eu tenho cstu forca em ar· 
mas, conforme o vosso decreto. 

O Slt. SAl'Unxrso: - Não estou pelo prin· 
cipio do nobr" Senalior que disse que a Lel 
de fixação de for~as não autorisa o Governo 
a t"r esse numero qut! ella fixa, e que a Lei 
do Orçamento tt•m por principio conhecer a 
necessidade da tropa para decretar o dinheiro. 
Xão vou para ahi: é preciso ver o numero de 
tropas que se necessita para se decretar o di
nheiro qu•· deve servir para se lhes pagar. 
Ora, se o Corpo LBgislRtivo já reconheceu 
que eram necessarios 16 mil homens, eu 
devo sujeitar-me a isso ttue passou e votar. 
pelo dinh;,iro cm relação a esse numero, ·em· 
boru .eu reconheça· qu•: ·não era preciso um tão 
grande numero de tropas. Eu parto dos prlu
cipios reconhrcidos pela Lei; se já se reco
nheceu que eram neeessarios 16 mil homens, 
como agora SP diz que não são necessarlos? 
Diss,•-s•• que o Governo é .autorisado a recru· 
tar até 16 mil homens. Não, Senhores, a Lei 
diz que é obrigado a ]'ecrutar 16 mil homens; 
e vem agora outra Lei e diz: - Nada; pa
gu<•·st• só a 10 mil homens! - Isto não é ad· 
missivel. Disse-se qu .. Leis posteriores re\·o· 
gam anteriores, ,. que, passando agora esta 
emenda, o Governo é só obrigado a ter 10 mil 
homl:'ns: bem, mas, era 'Preciso dizer - fi· 
cnndo rrvogada a Lei que eleva a for~a a 16 
mil homens.- Fóra disso, não. 

O Sn. CosTA ·FEuUEmA: - Eu não posso 
concebt•r como um nobre Senador quer repri· 
mi r as desordens do Brazil com 10 mil ba · 
mens! 

o Sn. AJ.m:; BnAsco: - Seria o exerc to 
das T!lermopilas. 

O Src. CowrA Fmuu:mA: - SympathlsD 
muito com o nobre Senador, mas não posso 
conceber como Isso seria passivei, porque M

da se tt•m feito, c temos tido um maior nu
mero de tropns do que ~sse, ou os Ministros 
nos têm ~nganado uté agora. Um nobre ex
Ministro, qut• não está nn Casa, fez anui, em 
uma occasiiio, o calculo de QU(~ os rebeldes do 
Rio Grand•· t.inlwm 5 mil homens em armas; 
e ~uc l'l'am Jlt'cessarios 30 mil para vencer a 
··sses homt•ns: outro Ministro disse qui' no 
Rio Grande llnvin 8 mil e tantos homens: no 
l\faranhiio I'Stflo 2 mil e -tantos; já aqui tc· 
mos mais de 10 mil: e com que se reprimi· 
rfw as d<'SOJ'dens que ha nas mais Provincln.s. 
Os ·Francezes nos i•stfw lnsultanc\o no Norlt• 
l' no Sul ··xistem desordens em algumas Pro-
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vindas do Imperio, e com 10 mil homens ha
v<·mos de remediar tudo isto! Diz-se: se es
ses 10 mil homens fossem bem disciplinados! 
Eu não sei se e!les tivessem dlsciplinn de 
exercito se poderiam triumphar da tactica 
sui gcn.cris que têm os rebeldes do Rio Gran
de do Sul. Eu creio que vale mais essa tropa 
de guardas nacionaes, indisciplinada, para o 
Rio Grande do Sul, do que essas outrns. dis
ciplinadas; e o exemplo tivemos nós nas tro
pas chamadas talaveras. Creio que Cllsas guar
das nacionaes é justamente aquil!o que se 
pN>cisa no Rio Grande do Sul, ou os cx-Mi
Jtistros nos enganaram, porque um desses 
Ministros disse aqui que 8 mil e tantos ho-

. mens 1•xistiam no Rio .Grande do Sul, e, no 
cmtanto, não se podia dar um passo. Santa 
Cathnrina foi invadida pelos rebeldes, conti
núa a invasão,- e eu creio que hoje em Santa 
Catharina talvez sejam poucos 2 mil homens: 
o Maranhão está com 2 mil; temos jâ 4 m ll, 
e com os que jâ estão no Rio Grande do Sul, 
já não fallo no Pará e nas mais partes, ex
cede multo n lém das 10 mil praças. Eu de
sejava que o nobre Senador fizesse esta di
visão de 10 mil praças pelo Brazil todo. 

A bancarrota nos póde vir. Sim, Senhor, 
mas, pensa o nobre Senador que ,·irá disto? 
1\fto, outros são os buracos por onde se es
coam as rendas do Estado; não é só o que 
se gasta com :ts tropas, é o que se furta nes
tas occasiões; para aqui é que eu desejava 
chamar a. attenção do nobre Ministro; es
pero -que el!t'. olhe com multa circumspecção 
iiobre- esse ramo de negocio militarmente 
exercitado, dest'jo que os quarteis não se tor
nem cm armazens de negociantes; Isto póde 
fazer muito mal. 

Eu escrevi pn ra o Maranhão a rste res
~ito, pedi provas fortes; espero por el!as, e 
est<>U certo que o nobre Ministro ha de to
mar •~ste negocio em toda a consideração; 
não quero que os ·militares do ~Iar~nhf10 tor
nem os quarteis como praça de commerclo: 
esta é a razão por que eu tenho aqui elogia
do muitas vezes esse capitão que ora o no
bre· Ministro elevou tJ, major; ellc não é ca
paz de commctter essas indlgnida~es. é um 
militar completo, novo, hravo e honrado. 

Eu espero nessa mesma occaslfio lembrar 
tam b••m ao nobre Ministro que não se es
queça da fami.Jia do Capitão Ara'!lba, de~9e 

milirdr que bateu os r-:beldes em S. Miguel. 
E' neccssario animar a esses novos e bravos 
militares. A victor.ia ordinariamente é como 
as meninas· que nãtí sympathisam multo com 
os ca.bellos brancos: gosta da mocidade. 

O nobrt' Senador julga que o nosso t•.xer
clto está lncllscip!ina-do, e diz que um ex ... r
cito de 10 mil homens bem disciplinados é 
suffi~ciento 'Para relltallelecer a ·ordem n.a
q\w!lcs pontos onde ella está altt•radu.; m~s. 
se ell•"' mesmo confessa que o exercito está.. 
indisciplinado, como quer reduzir o seu au
mcro'! Ao menos, consinta que, emquanto não 
ha essa disciplina no Exercito, haja um maior · 
num .. ro dt• tropas para bater os rebeldes; 
consinta que suppr;t. o numero á disciplina . 

Aua:)LI~ Hl1.Es: - Votos, votos. 
O Sn. Pm,HIIlE:'i'n:: - Ha alnd:1. alguns . 

S••nhores que têm pedido a -palavra, e a. hora. 
acha-se adiantada. 

O Su. H. CAI'.\T.CA:-õ'f! (pela orclcm) :-gu 
tinha; pedido a pala\tra. !pura responder ao 
qut• se tem dito; mas, como vejo que o Oic
nado t!Stá indisposto com a minha cmeu..ta, 
peço licenÇa para a retirar. O que eu desejo · 
é fazer nlgumas economias; e como quero .. 
ter o dirt·ito de as fazer em outras cousas. 
rctirnrd a minh:t. ·emenda. 

Consultado o Senado pura saber se 

o nobre Senador póde retirar a sua. 
t•m<·nda, decide-se pela af!irmativa. 

0 Sn. A. Bll.~:-õCO (pela O?'dC?n): - :-Ião 
prdendo mais nada senão responder a umas · 

. pequ<>nas observações do nobre Senador; a; 
primeira é a res;~eito da pensão de Ben-to 
Gonçalves. l~m 1834, essa pensão entrou no 
orçamento apresent.:t.do pélo G:averno, com a; 
clausula de que Mvia ser approvada no anuo 
S<'guinte, r de facto chegou-~ a inicla.r essa' 
~scussão. 

Quanto ao nobre Senador dizer que elle 
nãn a.ssignu ria bilhetes do Thesouro a 12 por 
cento, eu declaro que nunca fare.l promessas·· 
e promessas !isonjclrns; mas o que posso as·· 
scverar ao nobre Senador é que, se elle na
queiJa occaslão ni1o houvesse de assignar bi
lhetes do Thesouro a 12 por cento; então não· 
tlnha horror a esse grande rebelde da ban
carrota de que aqui se fallou, porque, de 
c"rto, se não ussignn.sse esses bilhetes na oc
cuslão cm que e11 os aaslgnei, deixaria de· 
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pagar 300 e tantos contos que· de ne6'<!ss.idade lo;; o depois da sessão, recebi participação de 
deviam ser pagos. Nada. direi sobre os parti- que com effeito desembarctLram 400 homens 
culares acharem dinheiro por menos na praça, na Capital daquclle Estado, Indo ao seu en
porque o nobre Senador não asseverou Isto, contra, para recebei-os as autoridad6S do 
disse -:-- talvez - creio que nesse dia não se Pn iz. 
acha1•a na praça dinheiro por menos. 

Dando-se por discutido o paragra
pho <' emcnd:t da Gamara dos Srs. 
Th,putftdos, é esta. a.ppr01•ada. 

O Sn. LoPJ·:s GAlrA (pela ord.cm): - Sr. 
Presidente, tendo eu hontem sido aqui lnter
pc!lado sobre tl occupa~ão de Monte1•idéo por 
rorças francezas, e tendo dito que nenliumn, 
partic.:pação recebera do nosso encal'!'egado, 
cunlpn•-rue agor:t inteirar o St•nado dQ que, 

Fica adiadn. a discussfio jl(!la hora .. 
O Sr. Presidente designa para Or

dem do Dia 14 a discussfto, adiada 
pela hora, sobre o caminho do terra, 
que. atravessando o mar, communique· 
a rua da União, n<> Sacco do Alferes. 
c<>m a. do Imp<>rador, em S. Christo
vão, e sobre lotcrins: e depois das· 
11 horas dlscussfto da Lei do Orçn
mento. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e·· 
meia da tarde. 
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